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Alteração 39
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Directiva 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 Directiva 96/61/CE do Conselho 
criou um sistema comunitário de comércio 
de licenças de emissão de gases com efeito 
de estufa que visa promover reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa 
com uma boa relação custo-benefício e de 
forma economicamente eficiente.

(1) A Directiva 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 Directiva 96/61/CE do Conselho 
criou um sistema comunitário de comércio 
de licenças de emissão de gases com efeito 
de estufa que visa promover reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa 
com uma boa relação custo-benefício e de 
forma economicamente eficiente, sem 
prejuízo do ambiente e da saúde pública.

Or. pl

Justificação

A manutenção em bom estado do ambiente e da saúde pública é uma prioridade da UE.

Alteração 40
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O objectivo final da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas relativa às Alterações 
Climáticas, que foi aprovada em nome da 
Comunidade pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 

(2) O objectivo final da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas relativa às Alterações 
Climáticas, que foi aprovada em nome da 
Comunidade pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
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Alterações Climáticas (CQNUAC), é 
permitir a estabilização das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera 
a um nível que evite uma interferência 
antropogénica perigosa no sistema 
climático. Para atingir esse objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais. O último relatório de 
avaliação do Painel Intergovernamental das 
Alterações Climáticas (IPPC) mostra que, a 
fim de atingir esse objectivo, o pico 
máximo das emissões globais de gases com 
efeito de estufa deverá verificar-se até 
2020. Tal implica um aumento dos 
esforços a desenvolver pela Comunidade e 
o rápido envolvimento dos países 
desenvolvidos, bem como o incentivo à 
participação dos países em 
desenvolvimento no processo de redução 
das emissões.

Alterações Climáticas (CQNUAC), é 
permitir a estabilização das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera. 
O último relatório de avaliação do Painel 
Intergovernamental das Alterações 
Climáticas (IPPC) mostra que, a fim de 
atingir esse objectivo, o pico máximo das 
emissões globais de gases com efeito de 
estufa deverá verificar-se até 2020. Tal 
implica um aumento dos esforços a 
desenvolver pela Comunidade e o rápido 
envolvimento dos países desenvolvidos, 
bem como o incentivo à participação dos 
países em desenvolvimento no processo de 
redução das emissões. 

Or. pl

Justificação

Estudos científicos indicam a ausência possível e mesmo provável duma ligação de causa e 
efeito entre as flutuações da temperatura global anual média da superfície terrestre e as 
concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera terrestre. No caso de se confirmar 
esta hipótese, os custos e perdas associados a eventuais medidas de regulamentação a longo 
prazo que interfiram na economia comunitária conduzirão ao enfraquecimento significativo 
da sua dinâmica sem trazer nenhuma vantagem tangível e - indirectamente, devido à falta de 
meios - também irão travar a "ecoconversão" desta economia.

Alteração 41
Anders Wijkman

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O objectivo final da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas relativa às Alterações 

(2) O objectivo final da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas relativa às Alterações 
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Climáticas, que foi aprovada em nome da 
Comunidade pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas (CQNUAC), é 
permitir a estabilização das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera 
a um nível que evite uma interferência 
antropogénica perigosa no sistema 
climático. Para atingir esse objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais. O último relatório de 
avaliação do Painel Intergovernamental das 
Alterações Climáticas (IPPC) mostra que, a 
fim de atingir esse objectivo, o pico 
máximo das emissões globais de gases com 
efeito de estufa deverá verificar-se até 
2020. Tal implica um aumento dos 
esforços a desenvolver pela Comunidade e 
o rápido envolvimento dos países 
desenvolvidos, bem como o incentivo à 
participação dos países em 
desenvolvimento no processo de redução 
das emissões.

Climáticas, que foi aprovada em nome da 
Comunidade pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas (CQNUAC), é 
permitir a estabilização das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera 
a um nível que evite uma interferência 
antropogénica perigosa no sistema 
climático. Para atingir esse objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais. O último relatório de 
avaliação do Painel Intergovernamental das 
Alterações Climáticas (IPPC) mostra que, a 
fim de atingir esse objectivo, o pico 
máximo das emissões globais de gases com 
efeito de estufa deverá verificar-se até 
2020. Descobertas científicas recentes 
mostram que a concentração de dióxido 
de carbono na atmosfera deve ser 
reduzida para um nível inferior a 350 
ppm, o que implica uma redução das 
emissões de gases com efeito de estufa da 
ordem dos 60% até 2035. Tal implica um 
aumento dos esforços a desenvolver pela 
Comunidade e o rápido envolvimento dos 
países desenvolvidos, bem como o 
incentivo à participação dos países em 
desenvolvimento no processo de redução 
das emissões.

Or. en

Justificação

Dado que a situação climática é mais grave do que se supunha, o fórum recentemente 
realizado em Tällberg, na Suécia, que contou com a participação de cientistas da NASA e do 
Instituto do Ambiente de Estocolmo, propõe que os níveis de CO2 na atmosfera sejam 
reduzidos para níveis inferiores a 350 ppm (partes por milhão), para evitar efeitos 
catastróficos.  Até há pouco tempo, o consenso científico fixara o nível de 450 ppm como 
valor seguro para evitar os piores efeitos das alterações climáticas, mas as novas 
descobertas revelam que o nível crítico começa já a partir de 350 ppm. Tal implica uma 
redução de, pelo menos, 60% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, e de 100% 
até 2050.
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Alteração 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O objectivo final da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas relativa às Alterações 
Climáticas, que foi aprovada em nome da 
Comunidade pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas (CQNUAC), é 
permitir a estabilização das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera 
a um nível que evite uma interferência 
antropogénica perigosa no sistema 
climático. Para atingir esse objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais. O último relatório de 
avaliação do Painel Intergovernamental das 
Alterações Climáticas (IPPC) mostra que, a 
fim de atingir esse objectivo, o pico 
máximo das emissões globais de gases com 
efeito de estufa deverá verificar-se até 
2020. Tal implica um aumento dos 
esforços a desenvolver pela Comunidade e 
o rápido envolvimento dos países 
desenvolvidos, bem como o incentivo à 
participação dos países em 
desenvolvimento no processo de redução 
das emissões.

(2) O objectivo final da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas relativa às Alterações 
Climáticas, que foi aprovada em nome da 
Comunidade pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas (CQNUAC), é 
permitir a estabilização das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera 
a um nível que evite uma interferência 
antropogénica perigosa no sistema 
climático. Para atingir esse objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais. O último relatório de 
avaliação do Painel Intergovernamental das 
Alterações Climáticas (IPPC) mostra que, a 
fim de atingir esse objectivo, o pico 
máximo das emissões globais de gases com 
efeito de estufa deverá verificar-se até 
2020. Descobertas científicas recentes 
mostram que a concentração de dióxido 
de carbono na atmosfera deve ser 
reduzida para um nível inferior a 350 
ppm, o que implica uma meta de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da ordem dos 60% até 2030.  Tal implica 
um aumento dos esforços a desenvolver 
pela Comunidade e o rápido envolvimento 
dos países desenvolvidos, bem como o 
incentivo à participação dos países em 
desenvolvimento no processo de redução 
das emissões.

Or. en
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Justificação

Dado que a situação climática é mais grave do que se supunha, o fórum recentemente 
realizado em Tällberg, na Suécia, que contou com a participação de cientistas da NASA e do 
Instituto do Ambiente de Estocolmo, propõe que os níveis de CO2 na atmosfera sejam 
reduzidos para níveis inferiores a 350 ppm (partes por milhão), para evitar efeitos 
catastróficos.  Até há pouco tempo, o consenso científico fixara o nível de 450 ppm como 
valor seguro para evitar os piores efeitos das alterações climáticas, mas as novas 
descobertas revelam que o nível crítico começa já a partir de 350 ppm. Tal implica uma 
redução de, pelo menos, 60% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, e de 100% 
até 2050.

Alteração 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O objectivo final da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas relativa às Alterações 
Climáticas, que foi aprovada em nome da 
Comunidade pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas (CQNUAC), é 
permitir a estabilização das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera 
a um nível que evite uma interferência 
antropogénica perigosa no sistema 
climático. Para atingir esse objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais. O último relatório de 
avaliação do Painel Intergovernamental das 
Alterações Climáticas (IPPC) mostra que, a 
fim de atingir esse objectivo, o pico 
máximo das emissões globais de gases com 
efeito de estufa deverá verificar-se até 
2020. Tal implica um aumento dos 
esforços a desenvolver pela Comunidade e 
o rápido envolvimento dos países 

(2) O objectivo final da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas relativa às Alterações 
Climáticas, que foi aprovada em nome da 
Comunidade pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas (CQNUAC), é 
permitir a estabilização das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera 
a um nível que evite uma interferência 
antropogénica perigosa no sistema 
climático. Para atingir esse objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais. O último relatório de 
avaliação do Painel Intergovernamental das 
Alterações Climáticas (IPPC) mostra que, a 
fim de atingir esse objectivo, o pico 
máximo das emissões globais de gases com 
efeito de estufa deverá verificar-se até 
2020. Tal implica um aumento dos 
esforços a desenvolver pela Comunidade e 
o rápido envolvimento dos países 
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desenvolvidos, bem como o incentivo à 
participação dos países em 
desenvolvimento no processo de redução 
das emissões.

desenvolvidos e recentemente 
industrializados, bem como o incentivo à 
participação dos países em 
desenvolvimento no processo de redução 
das emissões.

Or. en

Justificação

Face ao constante aumento das emissões provenientes de países recentemente 
industrializados, é necessário estabelecer o objectivo de garantir a sua participação, e não 
apenas o de os incentivar a fazê-lo.

Alteração 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

2 O objectivo final da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas relativa às Alterações 
Climáticas, que foi aprovada em nome da 
Comunidade pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas (CQNUAC), é 
permitir a estabilização das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera 
a um nível que evite uma interferência 
antropogénica perigosa no sistema 
climático. Para atingir esse objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais. O último relatório de 
avaliação do Painel Intergovernamental das 
Alterações Climáticas (IPPC) mostra que, a 
fim de atingir esse objectivo, o pico 
máximo das emissões globais de gases com 
efeito de estufa deverá verificar-se até 
2020. Tal implica um aumento dos 
esforços a desenvolver pela Comunidade e 

2 O objectivo final da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas relativa às Alterações 
Climáticas, que foi aprovada em nome da 
Comunidade pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993,
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas (CQNUAC), é 
permitir a estabilização das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera 
a um nível que evite uma interferência 
antropogénica perigosa no sistema 
climático. Para atingir esse objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais. O último relatório de 
avaliação do Painel Intergovernamental das 
Alterações Climáticas (IPPC) mostra que, a 
fim de atingir esse objectivo, o pico 
máximo das emissões globais de gases com 
efeito de estufa deverá verificar-se até 
2020. Tal implica um aumento dos 
esforços a desenvolver pela Comunidade e 
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o rápido envolvimento dos países 
desenvolvidos, bem como o incentivo à 
participação dos países em 
desenvolvimento no processo de redução 
das emissões.

o rápido envolvimento dos países 
desenvolvidos e recentemente 
industrializados, bem como o incentivo à 
participação dos países em 
desenvolvimento no processo de redução 
das emissões.

Or. en

Justificação

Face ao constante aumento das emissões provenientes de países recentemente 
industrializados, é necessário estabelecer o objectivo de garantir a sua participação, e não 
apenas o de os incentivar a fazê-lo.

Alteração 45
Vittorio Prodi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) O Conselho Europeu assumiu um 
compromisso firme de redução, até 2020, 
das emissões gerais de gases com efeito de 
estufa da Comunidade de pelo menos 20% 
em relação aos níveis de 1990 e de 30% se 
os outros países desenvolvidos se 
comprometerem a garantir reduções de 
emissões comparáveis e se países em 
desenvolvimento economicamente mais 
avançados contribuírem de forma 
adequada, de acordo com as suas 
responsabilidades e capacidades. Até 2050, 
as emissões globais de gases com efeito de 
estufa deverão ser reduzidas para valores, 
no mínimo, 80% inferiores aos seus níveis 
de 1990. Todos os sectores da economia 
deverão contribuir para estas reduções de 
emissões e todas as utilizações dos 
combustíveis fósseis devem seguir a 
mesma disciplina, a fim de garantir a 
indicação integral do custo e a 
minimização dos esforços em todo o 
sistema.
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Or. en

Alteração 46
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) O Conselho Europeu assumiu um 
compromisso firme de redução, até 2020, 
das emissões gerais de gases com efeito de 
estufa da Comunidade de pelo menos 20% 
em relação aos níveis de 1990 e de 30% se 
os outros países desenvolvidos se 
comprometerem a garantir reduções de 
emissões comparáveis e se países em 
desenvolvimento economicamente mais 
avançados contribuírem de forma 
adequada, de acordo com as suas 
responsabilidades e capacidades. 
Igualmente, reconheceu que, até 2050, as 
emissões globais de gases com efeito de 
estufa deverão ser reduzidas para valores, 
no mínimo, 50% inferiores aos seus níveis 
de 1990 e que os países desenvolvidos 
devem continuar a liderar este processo, 
comprometendo-se colectivamente a 
reduzir as suas emissões em 60% a 80%.
Todos os sectores da economia deverão 
contribuir para estas reduções de emissões, 
incluindo os do transporte marítimo e da 
aviação. Graças à sua inclusão no regime 
comunitário, a aviação contribui para 
20% a 30% de reduções. Até à inclusão do 
sector do transporte marítimo no regime 
comunitário, o que deverá suceder o mais 
tardar até 2015, as emissões produzidas 
pelo transporte marítimo devem ser 
incluídas na Decisão relativa aos esforços 
a realizar pelos Estados-Membros no 
sentido de respeitar os compromissos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa da Comunidade até 2020.
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Or. en

Justificação

Acrescenta à alteração 3 da relatora as metas definidas nas conclusões do Conselho Europeu 
de Março de 2007 para os países industrializados.

Alteração 47
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) O Conselho Europeu assumiu um 
compromisso firme de redução, até 2020, 
das emissões gerais de gases com efeito de 
estufa da Comunidade de pelo menos 20% 
em relação aos níveis de 1990 e de 30% se 
os outros países desenvolvidos se 
comprometerem a garantir reduções de 
emissões comparáveis e se países em 
desenvolvimento economicamente mais 
avançados contribuírem de forma 
adequada, de acordo com as suas 
responsabilidades e capacidades. Até 2050, 
as emissões globais de gases com efeito de 
estufa deverão ser reduzidas para valores, 
no mínimo, 50% inferiores aos seus níveis 
de 1990. Todos os sectores da economia 
deverão contribuir para estas reduções de 
emissões, incluindo os do transporte 
marítimo e da aviação. A aviação está a 
contribuir para as reduções de 20% e 30% 
(desde que outros países desenvolvidos e 
outros grandes emissores de gases com 
efeito de estufa participem no futuro 
acordo internacional) através da sua 
inclusão no regime comunitário. Até à 
inclusão do sector do transporte marítimo 
no regime comunitário, o que deverá 
suceder o mais tardar até 2015, as 
emissões produzidas pelo transporte 
marítimo devem ser incluídas na Decisão 
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relativa aos esforços a realizar pelos 
Estados-Membros no sentido de respeitar 
os compromissos de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa da 
Comunidade até 2020.

Or. en

Justificação

Para fins de clarificação técnica.

Alteração 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de contribuir para a realização 
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 
cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 
20% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, as 
licenças de emissão atribuídas a essas 
instalações deverão ser, até 2050, 21% 
inferiores aos seus níveis de emissões de 
2005.

(4) A fim de contribuir para a realização 
dos objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para atingir, com 
uma boa relação custo-eficácia, uma 
redução mínima de 40% das emissões de 
gases com efeito de estufa relativamente 
aos níveis de 1990, as licenças de emissão 
atribuídas a essas instalações deverão ser 
adaptadas em conformidade aos sectores 
abrangidos pelo regime comunitário que 
realizam dois terços do esforço de redução 
das emissões, tomando como referência as 
emissões verificadas em 2005, ano a partir 
do qual é determinado o esforço.

Or. en

Justificação

Até há pouco tempo, o consenso científico fixara o nível de 450 ppm como valor seguro para 
evitar os piores efeitos das alterações climáticas, mas as novas descobertas revelam que o 
nível crítico começa já a partir de 350 ppm. Tal implica uma redução de, pelo menos, 60% 
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das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, e de 100% até 2050. Para atingir estas 
reduções com uma boa relação custo-eficácia, a meta de redução de emissões para 2020 deve 
ser mais ambiciosa.

Alteração 49
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de contribuir para a realização 
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 
cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 
20% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, as 
licenças de emissão atribuídas a essas 
instalações deverão ser, até 2050, 21% 
inferiores aos seus níveis de emissões de 
2005.

(4) A fim de contribuir para a realização 
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 
cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 
30% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, as 
licenças de emissão atribuídas a essas 
instalações deverão ser inferiores a um 
limiar máximo correspondente a dois 
terços do esforço de redução da meta 
comunitária de -30% até 2020. O mais 
tardar até 30 de Junho de 2010, a 
Comissão deverá determinar o limiar 
máximo total para 2020, bem como a 
divisão de licenças de emissão a leiloar 
entre os Estados-Membros e o factor de 
redução linear relativamente aos níveis de 
emissão verificados em 2005.

Or. en

Justificação

O cenário evocado no 4.º relatório da avaliação do IPCC, nos termos do qual haveria 50% 
de probabilidades de manutenção do aumento de temperatura a +2C, parte do princípio de 
que, até 2020, os países industrializados reduzirão as suas emissões em 25 a 40% 
comparativamente a 1990 a nível nacional, prevendo, além disso, um desvio significativo, 
como de costume, nas partes não cobertas pelo Anexo I.  As reduções serão mais caras 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 14/95 AM\732961PT.doc

PT

quanto mais tarde ocorrerem, pelo que a UE deve adoptar a meta de redução de 30% como 
ponto de partida para as medidas internas.

Alteração 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de contribuir para a realização 
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 
cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 
20% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, as 
licenças de emissão atribuídas a essas 
instalações deverão ser, até 2050, 21% 
inferiores aos seus níveis de emissões de 
2005.

(4) A fim de contribuir para a realização 
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 
cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 
20% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, as 
licenças de emissão atribuídas a essas 
instalações deverão ser, até 2050, 21% 
inferiores aos seus níveis de emissões de 
2005, ou seja, aproximadamente, 30% 
inferiores aos níveis de 1990.

Or. en

Justificação

O ano de referência habitual é 1990. Por isso, deve ser também indicada a percentagem 
aproximada de redução das emissões de CO2 que será alcançada pelo RCLE da UE em
2020, em comparação com 1990. Este é um aspecto de particular importância para as 
negociações internacionais, em que a UE terá de mostrar o que já fez desde 1990. A 
Comissão Europeia avançou a percentagem de 30% na audiência do PE de 15 de Maio de 
2008.
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Alteração 51
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de contribuir para a realização
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 
cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 
20% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, as 
licenças de emissão atribuídas a essas 
instalações deverão ser, até 2050, 21% 
inferiores aos seus níveis de emissões de 
2005.

(4) A fim de contribuir para a realização 
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 
cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 
20% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, as 
licenças de emissão atribuídas a essas 
instalações deverão ser, até 2050, 21% 
inferiores aos seus níveis de emissões de 
2005. Quanto a uma eventual redução de 
30% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, o 
número de licenças de emissão atribuídas 
a essas instalações deverá ser 
determinado até 30 de Junho de 2009.

Or. en

Justificação

Será necessário visar o cumprimento da meta de 30% caso se chegue a um acordo global em 
2009. A Comissão também identificou os sectores ou subsectores com utilização intensiva de 
energia susceptíveis de sofrer fugas de carbono em 30 de Junho de 2009 (2010 no actual 
proposta).
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Alteração 52
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de contribuir para a realização 
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 
cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 
20% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, as 
licenças de emissão atribuídas a essas 
instalações deverão ser, até 2050, 21% 
inferiores aos seus níveis de emissões de 
2005.

(4) A fim de contribuir para a realização 
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 
cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 
20% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, as 
licenças de emissão atribuídas a essas 
instalações deverão ser, até 2050, 21% 
inferiores aos seus níveis de emissões de 
2005. Para reduzir a passagem de 20% 
para 30% é útil proceder já à redução das 
emissões em 25% no RCLE.

Or. nl

Alteração 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de contribuir para a realização 
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 
cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 

(4) A fim de contribuir para a realização 
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 
cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 

Adlib Express Watermark



AM\732961PT.doc 17/95 PE409.565v01-00

PT

20% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, as 
licenças de emissão atribuídas a essas 
instalações deverão ser, até 2050, 21% 
inferiores aos seus níveis de emissões de 
2005.

20% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, as 
licenças de emissão atribuídas a essas 
instalações deverão ser, até 2020, 21% 
inferiores aos seus níveis de emissões de 
2005 ou seja, inferiores em mais de 30% 
aos níveis de 1990.

Or. en

Justificação

O ano de referência habitual é 1990. Por isso, deve ser também indicada a percentagem 
aproximada de redução das emissões de CO2 que será alcançada pelo RCLE da UE em 
2020, em comparação com 1990. Este é um aspecto de particular importância para as 
negociações internacionais, em que a UE terá de mostrar o que já fez desde 1990. A 
Comissão Europeia avançou a percentagem de 30% na audiência do PE de 15 de Maio de 
2008.

Alteração 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de aumentar a segurança e 
previsibilidade do regime comunitário, 
deverão ser estabelecidas disposições 
destinadas a aumentar o nível de 
contribuição do regime comunitário, a fim 
de permitir uma redução geral superior a 
20%, tendo particularmente em conta o 
objectivo do Conselho Europeu de uma 
redução de 30% até 2020, a qual é 
cientificamente considerada necessária 
para evitar alterações climáticas perigosas.

(5) A fim de aumentar a segurança e 
previsibilidade do regime comunitário, 
deverão ser estabelecidas disposições 
destinadas a aumentar o nível de 
contribuição do regime comunitário, a fim 
de permitir uma redução geral superior a 
40%, tendo particularmente em vista 
alcançar a redução cientificamente 
considerada necessária para evitar 
alterações climáticas perigosas.

Or. en

Justificação

Até há pouco tempo, o consenso científico fixara o nível de 450 ppm como valor seguro para 
evitar os piores efeitos das alterações climáticas, mas as novas descobertas revelam que o 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 18/95 AM\732961PT.doc

PT

nível crítico começa já a partir de 350 ppm. Tal implica uma redução de, pelo menos, 60% 
das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, e de 100%, até 2050. Para atingir uma 
destas reduções com uma boa relação custo-eficácia, a meta de redução de emissões para 
2020 deve ser mais ambiciosa.

Alteração 55
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de aumentar a segurança e 
previsibilidade do regime comunitário, 
deverão ser estabelecidas disposições 
destinadas a aumentar o nível de 
contribuição do regime comunitário, a fim 
de permitir uma redução geral superior a 
20%, tendo particularmente em conta o 
objectivo do Conselho Europeu de uma 
redução de 30% até 2020, a qual é 
cientificamente considerada necessária 
para evitar alterações climáticas perigosas.

(5) A fim de aumentar a segurança e 
previsibilidade do regime comunitário, 
deverão ser estabelecidas disposições 
destinadas a aumentar o nível de 
contribuição do regime comunitário, a fim 
de permitir uma redução geral superior a 
30%, tendo particularmente em conta o 
objectivo do Conselho Europeu de uma 
redução de 30% até 2020, a qual é 
cientificamente considerada necessária 
para evitar alterações climáticas perigosas.

Or. en

Justificação

O cenário evocado no 4.º relatório da avaliação do IPCC, nos termos do qual haveria 50% 
de probabilidades de manutenção do aumento de temperatura a +2C, parte do princípio de 
que, até 2020, os países industrializados reduzirão as suas emissões em 25 a 40% 
comparativamente a 1990 a nível nacional, prevendo, além isso, um desvio significativo, 
como de costume, nas partes não cobertas pelo Anexo I.  As reduções serão mais caras 
quanto mais tarde ocorrerem, pelo que a UE deve adoptar a meta de redução de 30% como 
ponto de partida para as medidas internas.
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Alteração 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de aumentar a segurança e 
previsibilidade do regime comunitário, 
deverão ser estabelecidas disposições 
destinadas a aumentar o nível de 
contribuição do regime comunitário, a fim 
de permitir uma redução geral superior a 
20%, tendo particularmente em conta o 
objectivo do Conselho Europeu de uma 
redução de 30% até 2020, a qual é 
cientificamente considerada necessária 
para evitar alterações climáticas perigosas.

(5) A fim de aumentar a segurança e 
previsibilidade do regime comunitário, 
após conclusão de um acordo 
internacional, deverão ser estabelecidas 
disposições destinadas a aumentar o nível 
de contribuição do regime comunitário, a 
fim de permitir uma redução geral superior 
a 20%, tendo particularmente em conta o 
objectivo do Conselho Europeu de uma 
redução de 30% até 2020, a qual é 
cientificamente considerada necessária 
para evitar as perigosas consequências das 
alterações climáticas, na condição de que 
outros países desenvolvidos se 
comprometam a alcançar reduções 
comparáveis dos níveis de emissões e de 
que os países em desenvolvimento 
economicamente mais avançados 
contribuam proporcionalmente às suas 
responsabilidades e capacidades 
respectivas. Deve ser garantida uma 
repartição justa do ónus entre o regime 
comunitário e outros sectores da 
economia, com base em provas científicas.

Or. en

Justificação

Qualquer nova redução da UE deve ser consentânea com medidas equivalentes adoptadas 
por países que apresentam um risco em termos de «fuga de carbono» Tal é conforme com as 
conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 2008.  As necessidades 
de redução baseadas nos conhecimentos científicos poderão mudar à medida que estes 
progridem. Deve ser garantida uma repartição justa do ónus entre o regime comunitário e 
outros sectores da economia, com base em provas científicas.
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Alteração 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de aumentar a segurança e 
previsibilidade do regime comunitário, 
deverão ser estabelecidas disposições 
destinadas a aumentar o nível de 
contribuição do regime comunitário, a fim 
de permitir uma redução geral superior a 
20%, tendo particularmente em conta o 
objectivo do Conselho Europeu de uma 
redução de 30% até 2020, a qual é 
cientificamente considerada necessária 
para evitar alterações climáticas perigosas.

(5) A fim de aumentar a segurança e 
previsibilidade do regime comunitário, 
deverão ser estabelecidas disposições 
destinadas a aumentar o nível de 
contribuição do regime comunitário, a fim 
de permitir uma redução geral superior a 
20%, tendo particularmente em conta o 
objectivo do Conselho Europeu de uma 
redução de 30% até 2020, a qual é 
cientificamente considerada necessária 
para evitar as perigosas consequências das 
alterações climáticas, na condição de que 
outros países desenvolvidos se 
comprometam a alcançar reduções 
comparáveis dos níveis de emissões e de 
que os países em desenvolvimento 
economicamente mais avançados 
contribuam proporcionalmente às suas 
responsabilidades e capacidades 
respectivas. Deve ser garantida uma 
repartição justa do ónus entre o regime 
comunitário e outros sectores da 
economia, com base em provas científicas.

Or. en

Justificação

Qualquer nova redução da UE deve ser consentânea com medidas equivalentes adoptadas 
por países que apresentam um risco de «fuga de carbono» Tal é conforme com as conclusões 
da Presidência do Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 2008. As necessidades de redução 
baseadas nos conhecimentos científicos poderão mudar à medida que estes progridem Deve 
ser garantida uma repartição justa do ónus entre o regime comunitário e outros sectores da 
economia, com base em provas científicas.
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Alteração 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de aumentar a segurança e 
previsibilidade do regime comunitário, 
deverão ser estabelecidas disposições 
destinadas a aumentar o nível de 
contribuição do regime comunitário, a fim 
de permitir uma redução geral superior a 
20%, tendo particularmente em conta o 
objectivo do Conselho Europeu de uma 
redução de 30% até 2020, a qual é 
cientificamente considerada necessária 
para evitar alterações climáticas perigosas.

(5) A fim de aumentar a segurança e 
previsibilidade do regime comunitário, 
deverão ser estabelecidas disposições 
destinadas a aumentar o nível de 
contribuição do regime comunitário, a fim 
de permitir uma redução geral superior a 
20%, tendo particularmente em conta o 
objectivo do Conselho Europeu de uma 
redução de 30% até 2020, a qual é 
cientificamente considerada necessária 
para evitar alterações climáticas perigosas.
Após a definição das disposições para a 
redução das emissões em 30%, é 
conveniente proceder a uma análise 
global da redução das emissões mundiais, 
tendo em conta os países 
extracomunitários. É conveniente 
assegurar uma repartição equitativa dos 
encargos, com base em elementos 
científicos, entre o sistema comunitário e 
os outros ramos económicos.

Or. pl

Justificação

Qualquer redução suplementar na UE tem de corresponder a medidas comparáveis por parte 
dos países para onde existe um risco de fuga de emissões de CO2. Isto está em conformidade 
com as conclusões da Presidência do Conselho da UE de 8 e 9 de Março de 2008.  A 
necessidade cientificamente comprovada de limitar as emissões poderá alterar-se em 
conjunto com a evolução científica. É conveniente assegurar uma repartição equitativa dos 
encargos, com base em elementos científicos, entre os sectores abrangidos e não abrangidos 
pelo regime de comércio de licenças de emissão.
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Alteração 59
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de aumentar a segurança e 
previsibilidade do regime comunitário, 
deverão ser estabelecidas disposições 
destinadas a aumentar o nível de 
contribuição do regime comunitário, a fim 
de permitir uma redução geral superior a 
20%, tendo particularmente em conta o 
objectivo do Conselho Europeu de uma 
redução de 30% até 2020, a qual é 
cientificamente considerada necessária 
para evitar alterações climáticas perigosas.

(5) A fim de aumentar a segurança e 
previsibilidade do regime comunitário, 
deverão ser estabelecidas disposições 
destinadas a aumentar o nível de 
contribuição do regime comunitário, a fim 
de permitir uma redução geral superior a 
20%, tendo particularmente em conta o 
objectivo do Conselho Europeu de uma 
redução de 30% até 2020, a qual é 
considerada necessária por uma parte dos 
cientistas para evitar alterações climáticas.

Or. pl

Justificação

Só uma parte dos meios científicos apoia a tese não comprovada duma correlação estreita 
entre as emissões de gases com efeito de estufa de origem humana e as alterações climáticas 
observadas. Existem hipóteses sérias de as alterações climáticas observadas terem carácter 
natural ou de se deverem a outros factores.

Alteração 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Descobertas científicas recentes 
mostram que, para evitar uma 
interferência antropogénica perigosa com 
o sistema climático, a concentração de 
dióxido de carbono na atmosfera deve ser 
reduzida para um nível inferior a 350 
ppm, o que implica uma meta de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da ordem dos 40% até 2020 e dos 60% até 
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2030. Deve almejar-se este objectivo e 
compromisso nas negociações para um 
futuro acordo internacional.

Or. en

Alteração 61
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Embora a experiência adquirida no 
primeiro período de comércio de licenças 
de emissão demonstre o potencial do 
regime comunitário e a finalização dos 
planos nacionais de atribuição para o 
segundo período de comércio de licenças 
de emissão permita obter reduções 
significativas das emissões até 2012, a 
análise confirmou que é imperativo um 
sistema de comércio de licenças de 
emissão mais harmonizado, a fim de 
explorar melhor os benefícios do comércio 
de licenças de emissão, com vista a evitar 
distorções no mercado interno e a facilitar 
a ligação dos sistemas de comércio de 
licenças de emissão. Além disso, deverá 
ser assegurada uma maior previsibilidade 
e o âmbito do sistema deverá ser alargado 
com a inclusão de novos sectores e gases, 
a fim de enviar um sinal forte sobre o 
preço do carbono necessário para 
desencadear os investimentos necessários, 
bem como de proporcionar novas 
oportunidades de atenuação das emissões, 
que levarão à redução dos custos gerais 
de atenuação e a uma maior eficiência do 
sistema.

(7) Embora a experiência adquirida no 
primeiro período de comércio de licenças 
de emissão demonstre o potencial do 
regime comunitário e a finalização dos 
planos nacionais de atribuição para o 
segundo período de comércio de licenças 
de emissão permita obter reduções 
significativas das emissões até 2012, a 
análise confirmou que é imperativo um 
sistema de comércio de licenças de 
emissão mais harmonizado, a fim de 
explorar melhor os benefícios do comércio 
de licenças de emissão, com vista a evitar 
distorções no mercado interno e a facilitar 
a ligação dos sistemas de comércio de 
licenças de emissão.

Or. pl
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Justificação

A extensão da aplicação obrigatória do sistema a novos sectores económicos ou a outros 
tipos de gases não se justifica numa situação em que não há confirmação científica total do 
seu impacto no clima.

Alteração 62
Patrick Louis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A madeira na árvore, bem como os 
produtos de madeira e seus derivados, 
constituem uma fonte significativa em 
termos de captura e armazenamento do 
carbono. Além disso, a madeira luta - por 
substituição da energia fóssil - contra o 
efeito de estufa. Em suma, embora as 
florestas constituam verdadeiros 
reservatórios naturais de carbono, o 
carbono é libertado para a atmosfera na 
sequência da desflorestação e dos 
incêndios, sendo, pois, importante criar 
mecanismos de protecção silvícola, a fim 
de atenuar o aquecimento climático.

Or. fr

Justificação

A reafectação dos solos (por exemplo: a desflorestação em meio tropical) é, com efeito, 
responsável por 20% das emissões de GEE mundiais. No que respeita à desflorestação em si, 
as emissões mundiais anuais de GEE a ela ligadas atingem o equivalente a 6 mil milhões de 
toneladas de CO2. No que respeita apenas à França, a armazenagem representa 15,6 
milhões de toneladas de carbono e absorve 10% das emissões de GEE. A substituição é 
calculada em 14 milhões de toneladas de carbono.  Sem a floresta e a madeira, a França 
emitiria 108 milhões de toneladas de carbono a mais, ou seja, mais 20%.
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Alteração 63
Patrick Louis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Tendo igualmente em conta o 
significativo potencial de atenuação do 
aquecimento climático representado pelo 
sector florestal, é necessário tomar 
medidas iniciativas para o valorizar e 
desenvolver, no respeito das outras 
funções asseguradas pela floresta.

Or. fr

Justificação

 Considerando o relatório do IPPC de 2007 que refere:  aplicar estratégias de 
desenvolvimento sustentável a longo prazo a fim de manter ou reforçar o armazenamento de 
carbono nas florestas produzindo madeira para construção, madeira para trituração e 
madeira-energia, trará os maiores benefícios de atenuação. Recordando a Resolução do 
Parlamento Europeu, de 15 de Novembro de 2007, na qual a Comissão é convidada a incluir 
determinadas actividades ligadas à silvicultura no regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa. 

Alteração 64
Patrick Louis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É necessário alinhar a directiva 
2003/87/CE sobre as disposições previstas 
pelo Protocolo de Quioto relativas às 
actividades ligadas à utilização dos solos 
(LULUCF- Land Use, Land Use Change 
and Forestry), à reafectação dos solos e à 
silvicultura).

Or. fr
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Justificação

O Protocolo de Quioto atribui aos países industrializados, enumerados no Anexo B, 
objectivos quantificados de redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE). 
Diversos artigos referem as actividades LULUCF (do inglês "Land Use, Land Use Change 
and Forestry"( Utilização dos solos, reafectação dos solos e silvicultura)), a saber, as 
actividades de florestação, reflorestação, desflorestação, gestão da floresta, gestão dos solos 
agrícolas, gestão das pastagens e regeneração do coberto vegetal.

Alteração 65
Patrick Louis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) É necessário ligar totalmente o 
regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa da 
Comunidade e os "mecanismos do 
projecto" do protocolo de Quioto 
incluindo as actividades de LULUCF no 
campo de aplicação da directiva 
2003/87/CE e da directiva 2004/101/CE 
que modifica a Directiva 2003/87/CE.

Or. fr

Justificação

A Directiva 2004/101/CE, de 27 de Outubro de 2004, que altera a Directiva 3003/87/CE, 
exclui do seu âmbito de aplicação as actividades ligadas à silvicultura e à agricultura. A 
indústria madeireira e várias organizações de defesa do ambiente apoiam a inclusão das 
actividades LULUCF no regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa da Comunidade. Salientam o efeito determinante destas actividades nas alterações 
climáticas: a desflorestação é, com efeito, responsável por 20% das emissões de GEE 
mundiais.  A inclusão destas actividades seria igualmente uma forma de promover o 
desenvolvimento sustentável nos países não industrializados.

Adlib Express Watermark



AM\732961PT.doc 27/95 PE409.565v01-00

PT

Alteração 66
Patrick Louis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-C) A Comissão deve estudar as 
modalidades de inclusão das actividades 
LULUCF no campo de aplicação da 
directiva 2003/87/CE à luz das propostas 
avançadas na conferência de Bali e dos 
progressos técnicos. No final de 2008, o 
mais tardar, a Comissão deve apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
uma proposta legislativa neste âmbito.

Or. fr

Justificação

Alguns Estados-Membros criticam a Comissão por não ter justificado suficientemente a sua 
decisão de excluir as actividades LULUCF, lamentando a sua decisão, tanto mais que as 
conclusões do Conselho Europeu, de 9 de Março de 2007, como a resolução do Parlamento 
Europeu, de 15 de Novembro de 2007, sobre a Conferência de Bali sobre as Alterações 
Climáticas, haviam solicitado à Comissão que examinasse a possibilidade de incluir as 
actividades LULUCF no RCLE-UE. A inclusão destas actividades nos países em 
desenvolvimento constituiria uma fonte de financiamento significativa, capaz de garantir a 
protecção da biodiversidade e a reabilitação das florestas degradadas.

Alteração 67
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O regime comunitário deverá ser 
alargado a outras instalações cujas 
emissões são passíveis de monitorização, 
comunicação de informações e verificação 
com um nível de precisão idêntico ao 
aplicável no âmbito dos actuais requisitos 
de monitorização, comunicação de 

(9) O regime comunitário deverá ser 
alargado a outras instalações cujas 
emissões são passíveis de monitorização, 
comunicação de informações e verificação,
a custos administrativos razoáveis, com 
um nível de precisão idêntico ao aplicável 
no âmbito dos actuais requisitos de 
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informações e verificação. monitorização, comunicação de 
informações e verificação.

Or. en

Justificação

A expressão "deverá ser alargado" torna o considerando demasiado genérico. O regime só 
deve ser "alargado" dentro de custos administrativos restritos.

Alteração 68
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Embora as emissões de gases com 
efeito de estufa provenientes dos 
transportes rodoviários e marítimos 
continuem a aumentar, é necessária uma 
análise mais pormenorizada, incluindo 
uma análise custo-benefício aprofundada, 
a fim de permitir à Comissão decidir se o 
comércio de licenças de emissão é o meio 
mais adequado para tratar estas questões. 
A Comissão averiguará também qual é o 
regime de comércio de emissões mais 
eficaz para os sectores referidos: o RCLE-
UE ou um regime separado (vinculado ou 
não ao RCLE-UE). As emissões 
provenientes dos transportes rodoviários e 
marítimos não estão, por conseguinte, 
incluídas na presente proposta. Em 2010 
a Comissão apresentará uma proposta 
sobre a inclusão ou não destes sectores no 
RCLE-UE.

Or. nl

Justification

A Comissão tem de averiguar se é eficaz incluir no RCLE-UE os transportes marítimos e 
rodoviários ou se é mais eficaz criar um regime de comércio de emissões separado.
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Alteração 69
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 10 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar 
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de 
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade, 
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações estacionárias cujas emissões 
não excedam um limiar de 10 000 
toneladas de CO2 por ano, deverá ser 
previsto um procedimento que permita aos 
Estados-Membros excluir essas pequenas 
instalações estacionárias do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar 
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de 
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade, 
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

Or. en

Justificação

É uma boa ideia permitir a exclusão de pequenas instalações, mas o limiar proposto de 10 
000 toneladas de  CO2 por ano poderia ser usado para manter os transportes aéreos e 
marítimos à margem do regime de comércio de licenças de emissão da UE. A maior parte das 
aeronaves individualmente consideradas produzirá menos emissões. Portanto, a melhor 
opção é remeter para instalações estacionárias.  No sector da aviação, a entidade 
responsável é o operador aéreo e não a aeronave. No sector dos transportes marítimos, há 
quem argumente que os navios devem ser a entidade responsável, mas é provável que um 
navio emita menos de 10 000 toneladas de CO2 por ano.
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Alteração 70
Amalia Sartori

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 10 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de 
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade, 
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 50 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar 
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de 
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade, 
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

Or. en

Justificação

A participação dos pequenos emissores, que emitem menos de 50 000 toneladas, não é 
eficiente em termos de custos, visto que o ónus do acompanhamento e da notificação em 
conformidade com as normas do RCLE e os custos administrativos da atribuição de licenças, 
da verificação por terceiros e do comércio/da participação nas vendas em leilão ultrapassam 
o valor monetário das vantagens ambientais. Na medida em que 95% das emissões dos 
sectores abrangidos pelo RCLE ainda ficam abrangidas, este limiar de 50 quilotoneladas 
poupará a cerca de 75% de instalações o pesado ónus da participação no RCLE (relatório da 
AEA para 2007).
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Alteração 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 10 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar 
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de 
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade, 
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 25 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Estas 
pequenas instalações devem, no entanto, 
ser autorizadas a permanecer no âmbito 
do regime comunitário de licenças de 
emissão.  Esse limiar oferece, em termos 
relativos, o ganho máximo no que diz 
respeito à redução dos custos 
administrativos por cada tonelada excluída 
do sistema, por questões de simplicidade 
administrativa. Em consequência do 
abandono de períodos de atribuição 
quinquenais, e a fim de aumentar a 
segurança e previsibilidade, deverão ser 
estabelecidas disposições sobre a 
frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

Or. en

Justificação

Importa reduzir a carga administrativa para os pequenos emissores de gases com efeito de 
estufa. Quando existem medidas equivalentes para reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, os pequenos emissores devem poder optar pela participação, ou não, no RCLE. Os 
pequenos emissores de gases com efeito de estufa representam um número significativo de 
instalações abrangidas pelo RCLE, embora só lhes sejam imputáveis 2,5% das emissões.
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Alteração 72
Anne Ferreira

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 10 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar 
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de 
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade, 
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

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

Or. fr

Justificação

A avaliação de impacto da Comissão demonstrou que os custos administrativos da directiva 
ETS poderiam ser 300 vezes mais importantes para os pequenos emissores como os hospitais 
e as universidades se forem comparados com as emissões dos emissores importantes como os 
industriais. No âmbito de exigências relativamente a medidas nacionais de redução 
equivalentes de CO2, o facto de permitir a estas instalações serem excluídas da directiva ETS 
toma em consideração as suas especificidades e as suas necessidades particulares enquanto 
pequenos emissores de encontrarem opções económicas mais vantajosas e opções eficazes, 
sem comprometer os objectivos ambientais da directiva ETS.
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Alteração 73
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 10 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar 
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade, 
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 25 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar 
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de 
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade, 
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa. No 
que diz respeito às instalações excluídas 
do regime comunitário, a quantidade de 
licenças de emissão a emitir a partir de 1 
de Janeiro de 2013 deve ser ajustada no 
sentido descendente a um montante 
correspondente. 

Or. en

Justificação

O aumento do limiar de emissões para 25 000 poupará a 6 300 (em vez de 4 200) pequenas 
instalações os encargos administrativos do sistema, mas só diminuirá 2,4% do total de 
emissões. Não obstante, exige-se também um ajustamento no sentido descendente 
correspondente ao limiar máximo global.
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Alteração 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 10 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar 
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de 
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade, 
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 25 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar 
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de 
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade, 
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

Or. en

Justificação

A transferência para um limiar de 25 000 toneladas de CO2 por ano reduzirá o número total 
de participantes em 55%, mas as emissões abrangidas só serão reduzidas em 2,4%.
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Alteração 75
John Bowis, John Purvis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 10 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar 
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de 
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade, 
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 25 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar 
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de 
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade, 
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

Or. en

Justificação

Na sua avaliação do impacto, a Comissão reconhece que a possibilidade de as instalações 
cujas emissões são inferiores a 25 000 tCO2e poder optar pela exclusão do RCLE ainda é 
rentável. Os pequenos emissores continuam a ter de comprometer-se a fazer reduções, mas 
isso poderá ser conseguido a uma escala menos onerosa. 
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Alteração 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 10 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar 
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de 
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade, 
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 25 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar 
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de 
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade,
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

Or. en

Justificação

A transferência para um limiar de 25 000 toneladas de CO2 por ano reduzirá o número total 
de participantes em 55%, mas as emissões abrangidas só serão reduzidas em 2,4%.
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Alteração 77
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A quantidade de licenças de emissão 
na Comunidade deverá diminuir de uma 
forma linear calculada a partir do ponto 
médio do período de 2008 a 2012, 
assegurando assim que o sistema de 
comércio de licenças de emissão permita 
obter reduções de emissões graduais e 
previsíveis ao longo do tempo. A 
diminuição anual de licenças de emissão 
deverá ser igual a 1,74% das licenças de 
emissão concedidas pelos Estados-
Membros nos termos das decisões da 
Comissão relativas aos planos nacionais de 
atribuição dos Estados-Membros referentes 
ao período de 2008 a 2012, de modo a 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.

(11) A quantidade de licenças de emissão 
na Comunidade deverá diminuir de uma 
forma linear calculada a partir do ponto 
médio do período de 2008 a 2012, 
assegurando assim que o sistema de 
comércio de licenças de emissão permita 
obter reduções de emissões graduais e 
previsíveis ao longo do tempo. A 
diminuição anual de licenças de emissão 
deverá ser igual a 2% das licenças de 
emissão concedidas pelos Estados-
Membros nos termos das decisões da 
Comissão relativas aos planos nacionais de 
atribuição dos Estados-Membros referentes 
ao período de 2008 a 2012, de modo a 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, 25% até 2020.

Or. nl

Alteração 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A quantidade de licenças de emissão 
na Comunidade deverá diminuir de uma 
forma linear calculada a partir do ponto 
médio do período de 2008 a 2012, 
assegurando assim que o sistema de 
comércio de licenças de emissão permita 
obter reduções de emissões graduais e 

(11) A quantidade de licenças de emissão 
na Comunidade deverá diminuir de uma 
forma linear calculada a partir do ponto 
médio do período de 2008 a 2012, 
assegurando assim que o sistema de 
comércio de licenças de emissão permita 
obter reduções de emissões graduais e 
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previsíveis ao longo do tempo. A 
diminuição anual de licenças de emissão 
deverá ser igual a 1,74% das licenças de 
emissão concedidas pelos Estados-
Membros nos termos das decisões da 
Comissão relativas aos planos nacionais de 
atribuição dos Estados-Membros referentes 
ao período de 2008 a 2012, de modo a 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.

previsíveis ao longo do tempo. A 
quantidade deverá diminuir de forma 
linear em comparação com a quantidade 
anual total de licenças de emissão deverá 
ser igual a 2% das licenças de emissão 
concedidas pelos Estados-Membros nos 
termos das decisões da Comissão relativas 
aos planos nacionais de atribuição dos 
Estados-Membros referentes ao período de 
2008 a 2012, de modo a que o regime 
comunitário contribua, com uma boa 
relação custo-eficácia, para alcançar uma 
redução geral das emissões de, pelo menos, 
40% até 2020. 

Or. en

Justificação

Até há pouco tempo, o consenso científico fixara o nível de 450 ppm como valor seguro para 
evitar os piores efeitos das alterações climáticas, mas as novas descobertas revelam que o 
nível crítico começa já a partir de 350 ppm. Tal implica uma redução de, pelo menos, 60% 
das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, e de 100%, até 2050. Para atingir uma 
destas reduções com uma boa relação custo-eficácia, a meta de redução de emissões para 
2020 deve ser mais ambiciosa. 

Alteração 79
Anders Wijkman

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A quantidade de licenças de emissão 
na Comunidade deverá diminuir de uma 
forma linear calculada a partir do ponto 
médio do período de 2008 a 2012, 
assegurando assim que o sistema de 
comércio de licenças de emissão permita 
obter reduções de emissões graduais e 
previsíveis ao longo do tempo. A 
diminuição anual de licenças de emissão 
deverá ser igual a 1,74% das licenças de 
emissão concedidas pelos 

(11) A quantidade de licenças de emissão 
na Comunidade deverá diminuir de uma 
forma linear calculada a partir do ponto 
médio do período de 2008 a 2012, 
assegurando assim que o sistema de 
comércio de licenças de emissão permita 
obter reduções de emissões graduais e 
previsíveis ao longo do tempo. O regime 
comunitário deve contribuir, com uma boa 
relação custo-eficácia, para o cumprimento 
do compromisso da Comunidade de uma 
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Estados-Membros nos termos das decisões 
da Comissão relativas aos planos 
nacionais de atribuição dos Estados-
Membros referentes ao período de 2008 a 
2012, de modo a 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.

redução geral das emissões de, pelo menos, 
30% até 2020. O factor linear 
correspondente a esta diminuição deverá 
ser apresentado pela Comissão em 2010.

Or. en

Alteração 80
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A quantidade de licenças de emissão 
na Comunidade deverá diminuir de uma 
forma linear calculada a partir do ponto 
médio do período de 2008 a 2012, 
assegurando assim que o sistema de 
comércio de licenças de emissão permita 
obter reduções de emissões graduais e 
previsíveis ao longo do tempo. A 
diminuição anual de licenças de emissão 
deverá ser igual a 1,74% das licenças de 
emissão concedidas pelos Estados-
Membros nos termos das decisões da 
Comissão relativas aos planos nacionais 
de atribuição dos Estados-Membros 
referentes ao período de 2008 a 2012, de 
modo a 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.

(11) A quantidade de licenças de emissão 
na Comunidade deverá diminuir de uma 
forma linear calculada a partir do ponto 
médio do período de 2008 a 2012, 
assegurando assim que o sistema de 
comércio de licenças de emissão permita 
obter reduções de emissões graduais e 
previsíveis ao longo do tempo. A 
diminuição anual de licenças de emissão 
deverá ser estabelecida relativamente às 
emissões verificadas e corresponder a um 
nível que permita 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, 
30% até 2020.

Or. en
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Justificação

O cenário evocado no 4.º relatório da avaliação do IPCC, nos termos do qual haveria 50% 
de probabilidades de manutenção do aumento de temperatura a +2C, parte do princípio de 
que, até 2020, os países industrializados reduzirão as suas emissões em 25 a 40% 
comparativamente a 1990 a nível nacional, prevendo, além disso, um desvio significativo, 
como de costume, nas partes não cobertas pelo Anexo I.  As reduções serão mais caras 
quanto mais tarde ocorrerem, pelo que a UE deve adoptar a meta de redução de 30% como 
ponto de partida para as medidas internas.

Alteração 81
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A quantidade de licenças de emissão 
na Comunidade deverá diminuir de uma 
forma linear calculada a partir do ponto 
médio do período de 2008 a 2012, 
assegurando assim que o sistema de 
comércio de licenças de emissão permita 
obter reduções de emissões graduais e 
previsíveis ao longo do tempo. A 
diminuição anual de licenças de emissão 
deverá ser igual a 1,74% das licenças de 
emissão concedidas pelos Estados-
Membros nos termos das decisões da 
Comissão relativas aos planos nacionais de 
atribuição dos Estados-Membros referentes 
ao período de 2008 a 2012, de modo a 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.

(11) A quantidade de licenças de emissão 
na Comunidade, calculada a partir do ponto 
médio do período de 2008 a 2012, deverá 
diminuir, assegurando assim que o sistema 
de comércio de licenças de emissão 
permita obter reduções de emissões 
graduais e previsíveis ao longo do tempo. 
A diminuição anual de licenças de emissão 
deverá ser igual a 1,74% das licenças de 
emissão concedidas pelos Estados-
Membros nos termos das decisões da 
Comissão relativas aos planos nacionais de 
atribuição dos Estados-Membros referentes 
ao período de 2008 a 2012, de modo a 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. pl

Justificação

 A limitação das emissões de gases com efeito de estufa de uma forma linear é impossível em 
resultado da eficácia económica, que se traduz nos gráficos sob a forma duma curva 
descendente. Só a tendência pode ser definida de uma forma linear.
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Alteração 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Essa contribuição é equivalente a uma 
redução das emissões em 2020 no âmbito 
do regime comunitário de 21% 
relativamente aos níveis comunicados de 
2005, incluindo o efeito do alargamento do 
seu âmbito do período de 2005 a 2007 para 
o período de 2008 a 2012 e os números 
referentes às emissões de 2005 no sector do 
comércio de licenças utilizados para a 
avaliação dos planos nacionais de 
atribuição búlgaro e romeno para o período 
de 2008 a 2012, resultando na emissão de 
um máximo de 1720 milhões de licenças 
de emissão no ano 2020. As quantidades 
exactas de emissões serão calculadas logo 
que os Estados-Membros concederem 
licenças de emissão nos termos de decisões 
da Comissão relativas aos respectivos 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012, dado que a 
aprovação de licenças de emissão para 
algumas instalações estava condicionada à 
justificação e verificação das suas 
emissões. Uma vez concedidas licenças de 
emissão para o período de 2008 a 2012, a 
Comissão publicará as quantidades a nível 
comunitário. Os ajustamentos deverão ser 
efectuados em função da quantidade a 
nível comunitário relativamente a 
instalações incluídas no regime 
comunitário no período de 2008 a 2012 ou 
a partir de 2013.

(12) Essa contribuição é equivalente a uma 
redução das emissões em 2020 no âmbito 
do regime comunitário de 40%
relativamente aos níveis de 1990, sendo 
que os sectores abrangidos pelo regime 
comunitário realizam dois terços do 
esforço de redução das emissões, tomando 
como referência as emissões verificadas 
em 2005, como ano a partir do qual é 
determinado o esforço, incluindo o efeito 
do alargamento do seu âmbito do período 
de 2005 a 2007 para o período de 2008 a 
2012 e os números referentes às emissões 
de 2005 no sector do comércio de licenças 
utilizados para a avaliação dos planos 
nacionais de atribuição búlgaro e romeno 
para o período de 2008 a 2012. As 
quantidades exactas de emissões serão 
calculadas logo que os Estados-Membros 
concederem licenças de emissão nos 
termos de decisões da Comissão relativas 
aos respectivos planos nacionais de 
atribuição para o período de 2008 a 2012, 
dado que a aprovação de licenças de 
emissão para algumas instalações estava 
condicionada à justificação e verificação 
das suas emissões. Uma vez concedidas 
licenças de emissão para o período de 2008 
a 2012, a Comissão publicará as 
quantidades a nível comunitário. Os 
ajustamentos deverão ser efectuados em 
função da quantidade a nível comunitário 
relativamente a instalações incluídas no 
regime comunitário no período de 2008 a 
2012 ou a partir de 2013.

Or. en
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Justificação

Até há pouco tempo, o consenso científico fixara o nível de 450 ppm como valor seguro para 
evitar os piores efeitos das alterações climáticas, mas as novas descobertas revelam que o 
nível crítico começa já a partir de 350 ppm. Tal implica uma redução de, pelo menos, 60% 
das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, e de 100%, até 2050. Para atingir uma 
destas reduções com uma boa relação custo-eficácia, a meta de redução de emissões para 
2020 deve ser mais ambiciosa.

Alteração 83
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Essa contribuição é equivalente a 
uma redução das emissões em 2020 no 
âmbito do regime comunitário de 21% 
relativamente aos níveis comunicados de 
2005, incluindo o efeito do alargamento do 
seu âmbito do período de 2005 a 2007 para 
o período de 2008 a 2012 e os números 
referentes às emissões de 2005 no sector do 
comércio de licenças utilizados para a 
avaliação dos planos nacionais de 
atribuição búlgaro e romeno para o período 
de 2008 a 2012, resultando na emissão de 
um máximo de 1720 milhões de licenças 
de emissão no ano 2020. As quantidades 
exactas de emissões serão calculadas logo 
que os Estados-Membros concederem 
licenças de emissão nos termos de decisões 
da Comissão relativas aos respectivos 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012, dado que a 
aprovação de licenças de emissão para 
algumas instalações estava condicionada à 
justificação e verificação das suas 
emissões. Uma vez concedidas licenças de 
emissão para o período de 2008 a 2012, a 
Comissão publicará as quantidades a nível 
comunitário. Os ajustamentos deverão ser 
efectuados em função da quantidade a 
nível comunitário relativamente a 

(12) Essa contribuição inclui o efeito do 
alargamento do seu âmbito do período de 
2005 a 2007 para o período de 2008 a 2012 
As quantidades exactas de emissões serão 
calculadas logo que os Estados-Membros 
concederem licenças de emissão nos 
termos de decisões da Comissão relativas 
aos respectivos planos nacionais de 
atribuição para o período de 2008 a 2012, 
dado que a aprovação de licenças de 
emissão para algumas instalações estava 
condicionada à justificação e verificação 
das suas emissões. Uma vez concedidas 
licenças de emissão para o período de 2008 
a 2012, a Comissão publicará as 
quantidades a nível comunitário. Os 
ajustamentos deverão ser efectuados em 
função da quantidade a nível comunitário 
relativamente a instalações incluídas no 
regime comunitário no período de 2008 a 
2012 ou a partir de 2013.
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instalações incluídas no regime 
comunitário no período de 2008 a 2012 ou 
a partir de 2013.

Or. en

Justificação

O cenário evocado no 4.º relatório da avaliação do IPCC, nos termos do qual haveria 50% 
de probabilidades de manutenção do aumento de temperatura a +2C, parte do princípio de 
que, até 2020, os países industrializados reduzirão as suas emissões em 25 a 40% 
comparativamente a 1990 a nível nacional, prevendo, além disso, um desvio significativo, 
como de costume, nas partes não cobertas pelo Anexo I.  As reduções serão mais caras 
quanto mais tarde ocorrerem, pelo que a UE deve adoptar a meta de redução de 30% como 
ponto de partida para as medidas internas.

Alteração 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Essa contribuição é equivalente a uma 
redução das emissões em 2020 no âmbito 
do regime comunitário de 21% 
relativamente aos níveis comunicados de 
2005, incluindo o efeito do alargamento do 
seu âmbito do período de 2005 a 2007 para 
o período de 2008 a 2012 e os números 
referentes às emissões de 2005 no sector do 
comércio de licenças utilizados para a 
avaliação dos planos nacionais de 
atribuição búlgaro e romeno para o período 
de 2008 a 2012, resultando na emissão de 
um máximo de 1720 milhões de licenças 
de emissão no ano 2020. As quantidades 
exactas de emissões serão calculadas logo 
que os Estados-Membros concederem 
licenças de emissão nos termos de decisões 
da Comissão relativas aos respectivos 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012, dado que a 

(12) Essa contribuição é equivalente a uma 
redução das emissões em 2020 no âmbito 
do regime comunitário de 21% 
relativamente aos níveis comunicados de 
2005, o que corresponde a um nível de 
redução superior a 30% relativamente aos 
níveis de 1990, incluindo o efeito do 
alargamento do seu âmbito do período de 
2005 a 2007 para o período de 2008 a 2012 
e os números referentes às emissões de 
2005 no sector do comércio de licenças 
utilizados para a avaliação dos planos 
nacionais de atribuição búlgaro e romeno 
para o período de 2008 a 2012, resultando 
na emissão de um máximo de 1720 
milhões de licenças de emissão no ano 
2020. As quantidades exactas de emissões 
serão calculadas logo que os Estados-
Membros concederem licenças de emissão 
nos termos de decisões da Comissão 
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aprovação de licenças de emissão para 
algumas instalações estava condicionada à 
justificação e verificação das suas 
emissões. Uma vez concedidas licenças de 
emissão para o período de 2008 a 2012, a 
Comissão publicará as quantidades a nível 
comunitário. Os ajustamentos deverão ser 
efectuados em função da quantidade a 
nível comunitário relativamente a 
instalações incluídas no regime 
comunitário no período de 2008 a 2012 ou 
a partir de 2013.

relativas aos respectivos planos nacionais 
de atribuição para o período de 2008 a 
2012, dado que a aprovação de licenças de 
emissão para algumas instalações estava 
condicionada à justificação e verificação 
das suas emissões. Uma vez concedidas 
licenças de emissão para o período de 2008 
a 2012, a Comissão publicará as 
quantidades a nível comunitário. Os 
ajustamentos deverão ser efectuados em 
função da quantidade a nível comunitário 
relativamente a instalações incluídas no 
regime comunitário no período de 2008 a 
2012 ou a partir de 2013.

Or. en

Justificação

O ano de referência habitual é 1990. Por isso, deve ser também indicada a percentagem 
aproximada de redução das emissões de CO2 que será alcançada pelo RCLE da UE em 
2020, em comparação com 1990. Este é um aspecto de particular importância para as 
negociações internacionais, em que a UE terá de mostrar o que já fez desde 1990. A 
Comissão Europeia avançou a percentagem de 30% na audiência do PE de 15 de Maio de 
2008.

Alteração 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Essa contribuição é equivalente a uma 
redução das emissões em 2020 no âmbito 
do regime comunitário de 21% 
relativamente aos níveis comunicados de 
2005, incluindo o efeito do alargamento do 
seu âmbito do período de 2005 a 2007 para 
o período de 2008 a 2012 e os números 
referentes às emissões de 2005 no sector do 
comércio de licenças utilizados para a 
avaliação dos planos nacionais de 
atribuição búlgaro e romeno para o período 

(12) Essa contribuição é equivalente a uma 
redução das emissões em 2020 no âmbito 
do regime comunitário de 21% 
relativamente aos níveis comunicados de 
2005, o que corresponde a um nível de 
redução superior a 30% relativamente aos 
níveis de 1990, incluindo o efeito do 
alargamento do seu âmbito do período de 
2005 a 2007 para o período de 2008 a 2012 
e os números referentes às emissões de 
2005 no sector do comércio de licenças 
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de 2008 a 2012, resultando na emissão de 
um máximo de 1720 milhões de licenças 
de emissão no ano 2020. As quantidades 
exactas de emissões serão calculadas logo 
que os Estados-Membros concederem 
licenças de emissão nos termos de decisões
da Comissão relativas aos respectivos 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012, dado que a 
aprovação de licenças de emissão para 
algumas instalações estava condicionada à 
justificação e verificação das suas 
emissões. Uma vez concedidas licenças de 
emissão para o período de 2008 a 2012, a 
Comissão publicará as quantidades a nível 
comunitário. Os ajustamentos deverão ser 
efectuados em função da quantidade a 
nível comunitário relativamente a 
instalações incluídas no regime 
comunitário no período de 2008 a 2012 ou 
a partir de 2013.

utilizados para a avaliação dos planos 
nacionais de atribuição búlgaro e romeno 
para o período de 2008 a 2012, resultando 
na emissão de um máximo de 1720 
milhões de licenças de emissão no ano 
2020. As quantidades exactas de emissões 
serão calculadas logo que os Estados-
Membros concederem licenças de emissão 
nos termos de decisões da Comissão 
relativas aos respectivos planos nacionais 
de atribuição para o período de 2008 a 
2012, dado que a aprovação de licenças de 
emissão para algumas instalações estava 
condicionada à justificação e verificação 
das suas emissões. Uma vez concedidas 
licenças de emissão para o período de 2008 
a 2012, a Comissão publicará as 
quantidades a nível comunitário. Os 
ajustamentos deverão ser efectuados em 
função da quantidade a nível comunitário 
relativamente a instalações incluídas no 
regime comunitário no período de 2008 a 
2012 ou a partir de 2013.

Or. en

Justificação

O ano de referência habitual é 1990. Por isso, deve ser também indicada a percentagem 
aproximada de redução das emissões de CO2 que será alcançada pelo RCLE da UE em 
2020, em comparação com 1990. Este é um aspecto de particular importância para as 
negociações internacionais, em que a UE terá de mostrar o que já fez desde 1990. A 
Comissão Europeia avançou a percentagem de 30% na audiência do PE de 15 de Maio de 
2008.

Alteração 86
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Essa contribuição é equivalente a uma 
redução das emissões em 2020 no âmbito 

(12) Essa contribuição é equivalente a uma 
redução das emissões em 2020 no âmbito 
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do regime comunitário de 21% 
relativamente aos níveis comunicados de 
2005, incluindo o efeito do alargamento do 
seu âmbito do período de 2005 a 2007 para 
o período de 2008 a 2012 e os números 
referentes às emissões de 2005 no sector do 
comércio de licenças utilizados para a 
avaliação dos planos nacionais de 
atribuição búlgaro e romeno para o período 
de 2008 a 2012, resultando na emissão de 
um máximo de 1720 milhões de licenças 
de emissão no ano 2020. As quantidades 
exactas de emissões serão calculadas logo 
que os Estados-Membros concederem 
licenças de emissão nos termos de decisões 
da Comissão relativas aos respectivos 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012, dado que a 
aprovação de licenças de emissão para 
algumas instalações estava condicionada à 
justificação e verificação das suas 
emissões. Uma vez concedidas licenças de 
emissão para o período de 2008 a 2012, a 
Comissão publicará as quantidades a nível 
comunitário. Os ajustamentos deverão ser 
efectuados em função da quantidade a 
nível comunitário relativamente a 
instalações incluídas no regime 
comunitário no período de 2008 a 2012 ou 
a partir de 2013.

do regime comunitário de 21% 
relativamente aos níveis comunicados de 
2005, incluindo o efeito do alargamento do 
seu âmbito do período de 2005 a 2007 para 
o período de 2008 a 2012 e os números 
referentes às emissões de 2005 no sector do 
comércio de licenças utilizados para a 
avaliação dos planos nacionais de 
atribuição búlgaro e romeno para o período 
de 2008 a 2012, resultando na emissão de 
um máximo de 1720 milhões de licenças 
de emissão no ano 2020. As quantidades 
exactas de emissões serão calculadas logo 
que os Estados-Membros concederem 
licenças de emissão nos termos de decisões 
da Comissão relativas aos respectivos 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012, dado que a 
aprovação de licenças de emissão para 
algumas instalações estava condicionada à 
justificação e verificação das suas 
emissões. Uma vez concedidas licenças de 
emissão para o período de 2008 a 2012, a 
Comissão publicará as quantidades a nível 
comunitário. Os ajustamentos deverão ser 
efectuados em função da quantidade a 
nível comunitário relativamente a 
instalações incluídas no regime 
comunitário ou dele excluídas no período 
de 2008 a 2012 ou a partir de 2013.

Or. en

Justificação

Não são necessários só ajustamentos no sentido ascendente. Importa reduzir o número total 
de licenças quando as instalações estão excluídas do RCLE, a fim de evitar um afrouxamento 
do limiar máximo para as restantes instalações.
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Alteração 87
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) O esforço adicional a realizar pela 
economia europeia exige, nomeadamente, 
que o regime comunitário revisto funcione 
com o maior grau de eficiência económica 
possível e com base em condições de 
atribuição plenamente harmonizadas na 
Comunidade. A atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito com base em 
parâmetros de referência e na produção 
real é o sistema economicamente mais 
eficiente, que pode proporcionar 
incentivos às tecnologias com baixa
emissão de carbono e à consecução dos 
objectivos de redução. Tal permitirá 
igualmente eliminar os lucros aleatórios e 
colocar os novos operadores e as 
economias com crescimento superior à 
média ao mesmo nível, em termos de 
concorrência, relativamente às instalações 
existentes.

Or. en

Justificação

Para estabelecer um regime de comércio de emissões rentável e eficaz, que contribua 
efectivamente para alcançar os objectivos de redução a um custo mínimo, a melhor opção 
não é a venda em leilão. A atribuição com base em parâmetros de referência e na produção 
real é o sistema que melhor proporciona eficácia ecológica a um custo mínimo, tal como o 
comprova o actual estudo da ECOFYS para a IFIEC.
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Alteração 88
Amalia Sartori

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) O esforço adicional a realizar pela 
economia europeia exige, nomeadamente, 
que o regime comunitário revisto funcione 
com o maior grau de eficiência económica 
possível e com base em condições de 
atribuição plenamente harmonizadas na 
Comunidade. Considerando que a redução 
das emissões é assegurada pelo volume 
total de licenças no regime, o custo para a 
economia da atribuição gratuita de 
licenças é igual ao custo da redução das 
emissões, ao passo que o custo para a 
economia do sistema de venda das 
licenças em leilão é igual ao custo da 
redução das emissões mais o custo das 
emissões remanescentes. Embora o 
sistema da venda em leilão e o sistema de 
atribuição gratuita sejam igualmente 
eficazes para a redução das emissões, a 
venda de licenças em leilão tem custos 
mais elevados e é, por isso, menos eficaz 
do que a atribuição gratuita. O sistema de 
venda das licenças em leilão é, porém, 
mais eficaz para reduzir as emissões 
provenientes da produção de energia 
eléctrica, porque a produção de 
electricidade sem emissões de CO2 – que 
não está abrangida pelo âmbito de 
aplicação da directiva – terá uma 
vantagem significativa em termos de 
custos relativamente às instalações de 
combustão. A atribuição gratuita de 
licenças deverá, por conseguinte, constituir 
o princípio básico de atribuição à 
indústria, visto ser igualmente eficaz e 
menos dispendiosa, e, por isso, 
economicamente mais eficiente.  A venda 
em leilão deverá, no entanto, ser o 
princípio básico de atribuição para a 
produção de electricidade por ser mais 
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eficiente neste sector. A venda em leilão 
para o sector da produção de energia 
eléctrica permitirá eliminar os lucros 
aleatórios e colocar os novos operadores e 
as economias com crescimento superior à 
média ao mesmo nível, em termos de 
concorrência, relativamente às instalações 
existentes.

Or. en

Justificação

A eficiência de um sistema de comércio para reduzir as emissões depende exclusivamente do 
número de licenças no sistema.  A forma como estas licenças acabam por ser atribuídas - por 
leilão ou mediante a utilização de parâmetros de referência - não tem qualquer incidência 
sobre o volume total de licenças e, por conseguinte, não afecta o resultado ambiental 
pretendido pelo sistema. A diferença fundamental entre estes dois sistemas de atribuição é o 
custo global para a indústria. Com uma atribuição gratuita, o custo para a economia 
equivale ao custo de redução das emissões;  com a venda em leilão, o custo para a economia 
é igual ao custo da redução das emissões, mais o custo das emissões remanescentes.

Alteração 89
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

economias com crescimento superior à 
média ao mesmo nível, em termos de 
concorrência, relativamente às instalações 
existentes. Enquanto não é alcançado um 
acordo internacional que estabeleça 
condições de concorrência equitativas 
para os sectores abrangidos pelo regime 
comunitário, a Comissão deve avaliar os 
sectores que se deparam com 
desvantagens desproporcionadas em 
resultado da venda em leilão e que podem 
ser excluídos do sistema.

Or. en

Justificação

Alguns sectores irão deparar-se com desvantagens desproporcionadas em resultado da venda 
em leilão (por exemplo, sectores com utilização intensiva de energia). Poderia abrir-se uma 
excepção para estes sectores.

Alteração 90
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Todos os Estados-Membros terão de 
realizar investimentos substanciais para 
reduzir a intensidade carbónica das suas 
economias até 2020 e os Estados-
Membros em que o rendimento per capita 
é ainda significativamente inferior à 
média comunitária e cujas economias se 
encontram em processo de recuperação 
do atraso relativamente aos Estados-
Membros mais ricos precisarão de 
desenvolver esforços significativos para 
melhorar a eficiência energética. Os 
objectivos de eliminação das distorções à 
concorrência intracomunitária e de 
garantia do mais elevado grau de 
eficiência económica na transformação 

(14) É necessário desenvolver outros 
mecanismos para apoiar os esforços 
desenvolvidos pelos Estados-Membros 
com rendimentos per capita relativamente 
mais baixos e com perspectivas de 
crescimento mais elevadas. 70% da 
quantidade total de licenças de emissão 
para venda em leilão deverão ser 
distribuídos pelos Estados-Membros de 
acordo com a sua quota-parte relativa de 
emissões em 2005 no regime comunitário. 
Desta quantidade, 30% deverão ser 
distribuídos em benefício dos referidos 
Estados-Membros para fins de 
solidariedade e crescimento na 
Comunidade, a utilizar para a redução das 
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da economia da UE no sentido de uma 
economia com baixo teor de carbono 
tornam desaconselhável o tratamento 
diferenciado dos sectores económicos no 
âmbito do regime comunitário em cada 
um dos Estados-Membros. É, por 
conseguinte, necessário desenvolver outros 
mecanismos para apoiar os esforços 
desenvolvidos pelos Estados-Membros 
com rendimentos per capita relativamente 
mais baixos e com perspectivas de 
crescimento mais elevadas. Noventa por 
cento da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão deverão ser 
distribuídos pelos Estados-Membros de 
acordo com a sua quota-parte relativa de 
emissões em 2005 no regime comunitário. 
Desta quantidade, 10% deverão ser 
distribuídos em benefício dos referidos 
Estados-Membros para fins de 
solidariedade e crescimento na 
Comunidade, a utilizar para a redução das 
emissões e a adaptação aos efeitos das 
alterações climáticas. A distribuição destes 
10% deverá ter em conta os níveis de 
rendimento per capita no ano de 2005 e as 
perspectivas de crescimento dos Estados-
Membros e ser mais elevada para os 
Estados-Membros com baixos níveis de 
rendimento per capita e com elevadas 
perspectivas de crescimento. Os Estados-
Membros com um nível médio de 
rendimento per capita superior a 20% da 
média comunitária deverão contribuir para 
esta distribuição, excepto quando os custos 
directos do pacote global estimados no 
documento SEC(2008)85 for superior a 
0,7% do PIB.

emissões e a adaptação aos efeitos das 
alterações climáticas. A distribuição destes 
30% deverá ter em conta os níveis de 
rendimento per capita no ano de 2005 e as 
perspectivas de crescimento dos Estados-
Membros e ser mais elevada para os 
Estados-Membros com baixos níveis de 
rendimento per capita e com elevadas 
perspectivas de crescimento. Os Estados-
Membros com um nível médio de 
rendimento per capita superior a 20% da 
média comunitária deverão contribuir para 
esta distribuição, excepto quando os custos 
directos do pacote global estimados no 
documento SEC(2008)85 for superior a 
0,7% do PIB.

Or. pl

Justificação

Os Estados-Membros com baixos níveis de rendimento em comparação com os países mais 
ricos da Comunidade precisam dum grau de solidariedade significativamente maior do que a 
atribuição de 10% das licenças de emissão suplementares. Parece-nos que a maior ajuda a 
dar a estes países seria permitir-lhes desenvolver-se em condições idênticas àquelas de que 
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dispuseram os países mais ricos da Comunidade há muitos anos, antes da introdução das 
limitações das emissões.

Alteração 91
Riitta Myller

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Todos os Estados-Membros terão de 
realizar investimentos substanciais para 
reduzir a intensidade carbónica das suas 
economias até 2020 e os Estados-Membros 
em que o rendimento per capita é ainda 
significativamente inferior à média 
comunitária e cujas economias se 
encontram em processo de recuperação do 
atraso relativamente aos Estados-Membros 
mais ricos precisarão de desenvolver 
esforços significativos para melhorar a 
eficiência energética. Os objectivos de 
eliminação das distorções à concorrência 
intracomunitária e de garantia do mais 
elevado grau de eficiência económica na 
transformação da economia da UE no 
sentido de uma economia com baixo teor 
de carbono tornam desaconselhável o 
tratamento diferenciado dos sectores 
económicos no âmbito do regime 
comunitário em cada um dos Estados-
Membros. É, por conseguinte, necessário 
desenvolver outros mecanismos para 
apoiar os esforços desenvolvidos pelos 
Estados-Membros com rendimentos per 
capita relativamente mais baixos e com 
perspectivas de crescimento mais elevadas. 
Noventa por cento da quantidade total de 
licenças de emissão para venda em leilão 
deverão ser distribuídos pelos Estados-
Membros de acordo com a sua quota-parte 
relativa de emissões em 2005 no regime 
comunitário. Desta quantidade, 10% 
deverão ser distribuídos em benefício dos 
referidos Estados-Membros para fins de 

(14) Todos os Estados-Membros terão de 
realizar investimentos substanciais para 
reduzir a intensidade carbónica das suas 
economias até 2020 e os Estados-Membros 
em que o rendimento per capita é ainda 
significativamente inferior à média 
comunitária e cujas economias se 
encontram em processo de recuperação do 
atraso relativamente aos Estados-Membros 
mais ricos precisarão de desenvolver 
esforços significativos para melhorar a 
eficiência energética. Os objectivos de 
eliminação das distorções à concorrência 
intracomunitária e de garantia do mais 
elevado grau de eficiência económica na 
transformação da economia da UE no 
sentido de uma economia com baixo teor 
de carbono tornam desaconselhável o 
tratamento diferenciado dos sectores 
económicos no âmbito do regime 
comunitário em cada um dos Estados-
Membros. É, por conseguinte, necessário 
desenvolver outros mecanismos para 
apoiar os esforços desenvolvidos pelos 
Estados-Membros com rendimentos per 
capita relativamente mais baixos e com 
perspectivas de crescimento mais elevadas. 
Noventa por cento da quantidade total de 
licenças de emissão para venda em leilão 
deverão ser distribuídos pelos Estados-
Membros de acordo com a sua quota-parte 
relativa de emissões entre 2005 e 2007 no 
regime comunitário. Desta quantidade, 
10% deverão ser distribuídos em benefício 
dos referidos Estados-Membros para fins 
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solidariedade e crescimento na 
Comunidade, a utilizar para a redução das 
emissões e a adaptação aos efeitos das 
alterações climáticas. A distribuição destes 
10% deverá ter em conta os níveis de 
rendimento per capita no ano de 2005 e as 
perspectivas de crescimento dos Estados-
Membros e ser mais elevada para os 
Estados-Membros com baixos níveis de 
rendimento per capita e com elevadas 
perspectivas de crescimento. Os Estados-
Membros com um nível médio de 
rendimento per capita superior a 20% da 
média comunitária deverão contribuir para 
esta distribuição, excepto quando os custos 
directos do pacote global estimados no 
documento SEC(2008)85 for superior a 
0,7% do PIB.

de solidariedade e crescimento na 
Comunidade, a utilizar para a redução das 
emissões e a adaptação aos efeitos das 
alterações climáticas. A distribuição destes 
10% deverá ter em conta os níveis de 
rendimento per capita no ano de 2005 e as 
perspectivas de crescimento dos Estados-
Membros e ser mais elevada para os 
Estados-Membros com baixos níveis de 
rendimento per capita e com elevadas 
perspectivas de crescimento. Os Estados-
Membros com um nível médio de 
rendimento per capita superior a 20% da 
média comunitária deverão contribuir para 
esta distribuição, excepto quando os custos 
directos do pacote global estimados no 
documento SEC(2008)85 for superior a 
0,7% do PIB.

Or. fi

Justificação

Em vez de utilizar dados relativos a um único ano, a distribuição de licenças de emissão 
deveria ser calculada com base nos valores médios registados em, pelo menos, dois anos. A 
quantidade de emissões também pode variar de um ano para outro devido a causas naturais, 
pelo que se deve tomar como ponto de referência um período e não um ano. A proposta da 
Comissão refere, além disso, que a Comissão está disposta a utilizar na comparação os 
valores relativos às emissões de 2006 assim que os mesmos estiverem disponíveis. É de 
salientar que a utilização de vários anos na base de cálculo não altera a quantidade total de 
licenças de emissão comunitárias.

Alteração 92
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A presente directiva não deve 
impedir os Estados-Membros de 
manterem ou introduzirem outras 
políticas ou medidas complementares e 
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paralelas tendentes a atenuar o impacto 
dos sectores cobertos pelo regime 
comunitário.

Or. en

Justificação

Dada as incertezas existentes no que respeita ao meio mais eficaz de controlar as emissões de 
gases com efeito de estufa, é razoável permitir que os Estados-Membros complementem o 
regime comunitário, para que a União no seu conjunto aprenda com as abordagens que se 
revelem como as melhores práticas.

Alteração 93
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos 
20% das receitas da venda em leilão de 
licenças de emissão sejam utilizados para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, para contribuir para a adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, para 
financiar a investigação e 
desenvolvimento para fins de redução das 
emissões e de adaptação às alterações, 
para desenvolver as energias renováveis 
para cumprimento do compromisso da UE 
de utilização de 20% de energias 
renováveis até 2020, para dar 
cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial 
para a Eficiência Energética e as 
Energias Renováveis, para apoiar 

(15) A fim de minimizar o impacto 
económico global do regime comunitário, 
é importante que 80% das receitas obtidas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão sejam reincorporadas nas 
economias europeias. Os 
Estados-Membros devem ser autorizados 
a utilizar as receitas para compensar os 
preços mais elevados para os 
consumidores e os custos mais elevados as 
empresas, por exemplo, reduzindo os 
impostos que induzem distorções. Os 
aspectos sociais também devem ser tidos 
em conta. Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que 20% das 
receitas da venda em leilão de licenças de 
emissão sejam utilizados para apoiar 
medidas de prevenção da desflorestação e 
de estímulo da florestação e da 
reflorestação, para contribuir para a 
adaptação aos impactos das alterações 
climáticas, para promover a captura e 
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medidas de prevenção da desflorestação,
para facilitar a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre as 
sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 do 
artigo 88.º do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado.

armazenamento geológico de gases com 
efeito de estufa e para facilitar a adaptação 
nos países em desenvolvimento. Esta 
proporção é significativamente inferior às 
receitas líquidas previstas para as 
autoridades públicas provenientes da venda 
em leilão, tendo em conta a potencial 
redução das receitas provenientes dos 
impostos sobre as sociedades. Além disso, 
as receitas provenientes da venda em leilão 
de licenças de emissão deverão ser 
utilizadas para cobrir as despesas 
administrativas de gestão do regime 
comunitário. Deverão ser estabelecidas 
disposições sobre o controlo da utilização 
dos fundos provenientes da venda em 
leilão para estes fins. Esta notificação não 
dispensa os Estados-Membros da 
obrigação, prevista no n.º 3 do artigo 88.º 
do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. 

Or. en

Justificação

A afectação das receitas eleva os custos sociais do cumprimento dos objectivos climáticos, 
dado que os Estados-Membros ficariam limitados nas suas possibilidades de contrabalançar 
os aumentos de preços efectivos do carbono, compensando os consumidores pela aplicação 
de menores impostos sobre os rendimentos ou sobre as sociedades. Por conseguinte, só 20% 
das receitas da venda em leilão deveriam ser afectados, sendo a prevenção da desflorestação, 
etc., as medidas mais importantes.
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Alteração 94
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos 
20% das receitas da venda em leilão de 
licenças de emissão sejam utilizados para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, para contribuir para a adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, para 
financiar a investigação e desenvolvimento 
para fins de redução das emissões e de 
adaptação às alterações, para desenvolver 
as energias renováveis para cumprimento 
do compromisso da UE de utilização de 
20% de energias renováveis até 2020, para 
dar cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre 
as sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que 100% das 
receitas da venda em leilão de licenças de 
emissão sejam utilizados para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para a adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, para 
financiar a investigação e desenvolvimento 
para fins de redução das emissões e de 
adaptação às alterações, para desenvolver 
as energias renováveis para cumprimento 
do compromisso da UE de utilização de 
20% de energias renováveis até 2020, para 
dar cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Além disso, as 
receitas provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. 
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estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 
do artigo 88.º do Tratado, de comunicação 
de determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado.

Or. fr

Justificação

É imperioso que a UE possa investir mais nas tecnologias energéticas e de redução das 
emissões de CO2, uma vez que são essenciais para preparar os esforços de redução até 2050. 
A utilização de 100 % das receitas a nível comunitário permitirá organizar adequadamente a 
investigação europeia por comparação, nomeadamente, com os Estados Unidos e o Japão.

Alteração 95
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos
20% das receitas da venda em leilão de 
licenças de emissão sejam utilizados para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, para contribuir para a adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, para 
financiar a investigação e desenvolvimento 
para fins de redução das emissões e de 
adaptação às alterações, para desenvolver 
as energias renováveis para cumprimento 
do compromisso da UE de utilização de 
20% de energias renováveis até 2020, para 
dar cumprimento ao compromisso da 

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que as receitas da 
venda em leilão de licenças de emissão 
sejam utilizadas para reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa, para 
contribuir para a adaptação aos impactos 
das alterações climáticas, para financiar a 
investigação e desenvolvimento para fins 
de redução das emissões e de adaptação às 
alterações, para desenvolver as energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da UE de utilização de 20% 
de energias renováveis até 2020, para dar 
cumprimento ao compromisso da 
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Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa,
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre 
as sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 do 
artigo 88.º do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado.

Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, em especial 
a construção de uma "rede inteligente", 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Pelo menos 50% 
das receitas devem ser utilizadas para 
apoiar os esforços de protecção do clima 
que necessariamente têm de ser feitos nos 
países em desenvolvimento. Além disso, as 
receitas provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 do 
artigo 88.º do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado.

Or. en
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Alteração 96
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos 
20% das receitas da venda em leilão de 
licenças de emissão sejam utilizados para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, para contribuir para a adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, para 
financiar a investigação e desenvolvimento 
para fins de redução das emissões e de 
adaptação às alterações, para desenvolver 
as energias renováveis para cumprimento 
do compromisso da UE de utilização de 
20% de energias renováveis até 2020, para 
dar cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa,
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre as 
sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 

Tendo em conta os esforços consideráveis 
de luta contra as alterações climáticas e de 
adaptação aos seus efeitos inevitáveis, é 
oportuno que pelo menos 20% das receitas 
da venda em leilão de licenças de emissão 
sejam utilizados para reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa, para 
contribuir para a adaptação aos impactos 
das alterações climáticas, para financiar a 
investigação e desenvolvimento para fins 
de redução das emissões e de adaptação às 
alterações, para desenvolver as energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da UE de utilização de 20% 
de energias renováveis até 2020, para dar 
cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
contribuir para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre as 
sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Para 
promover a inovação, os 
Estados-Membros devem reinvestir, pelo 
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estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 do 
artigo 88.º do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado.

menos, 50 % das receitas da venda em 
leilão nas empresas participantes para 
favorecer os investimentos em tecnologias 
limpas, incluindo tecnologias para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa. 
Deverão ser estabelecidas disposições 
sobre o controlo da utilização dos fundos 
provenientes da venda em leilão para estes 
fins. Esta notificação não dispensa os 
Estados-Membros da obrigação, prevista 
no n.º 3 do artigo 88.º do Tratado, de 
comunicação de determinadas medidas 
nacionais. A directiva não interfere no 
resultado de eventuais futuros processos 
relativos a auxílios estatais instaurados ao 
abrigo dos artigos 87.º e 88.º do Tratado.

Or. nl

Justification

É imperativo reinvestir, pelo menos, metade das receitas da venda em leilão nas empresas 
participantes, na condição de estas investirem os fundos em tecnologias limpas ou 
tecnologias incluindo a captação e armazenamento de carbono (CAC). 

Alteração 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos 
20% das receitas da venda em leilão de 
licenças de emissão sejam utilizados para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, para contribuir para a adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, para 
financiar a investigação e desenvolvimento 
para fins de redução das emissões e de 

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que as receitas da 
venda em leilão de licenças de emissão 
sejam utilizadas para reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa, para 
contribuir para a adaptação aos impactos 
das alterações climáticas, para financiar a 
investigação e desenvolvimento para fins 
de redução das emissões e de adaptação às 
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adaptação às alterações, para desenvolver 
as energias renováveis para cumprimento 
do compromisso da UE de utilização de 
20% de energias renováveis até 2020, para 
dar cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre 
as sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 do 
artigo 88.º do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado.

alterações, para desenvolver as energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da UE de utilização de 20% 
de energias renováveis até 2020, para dar 
cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Além disso, as 
receitas provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 do 
artigo 88.º do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado.

Or. en

Justificação

Todas as receitas da venda em leilão deveriam ser gastas no combate às alterações 
climáticas.
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Alteração 98
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos 
20% das receitas da venda em leilão de 
licenças de emissão sejam utilizados para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, para contribuir para a adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, para 
financiar a investigação e desenvolvimento 
para fins de redução das emissões e de 
adaptação às alterações, para desenvolver 
as energias renováveis para cumprimento 
do compromisso da UE de utilização de 
20% de energias renováveis até 2020, para 
dar cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre 
as sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que as receitas da 
venda em leilão de licenças de emissão 
sejam utilizadas para reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa, para 
contribuir para a adaptação aos impactos 
das alterações climáticas, para financiar a 
investigação e desenvolvimento para fins 
de redução das emissões e de adaptação às 
alterações, para desenvolver as energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da UE de utilização de 20% 
de energias renováveis até 2020, para dar 
cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Além disso, as 
receitas provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
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para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 do 
artigo 88.º do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado. 

Membros da obrigação, prevista no n.º 3 do 
artigo 88.º do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado. 

Or. en

Justificação

Face à gravidade e urgência do problema, a totalidade das receitas procedentes da venda em 
leilão das licenças deveria destinar-se a medidas vocacionadas para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa, desenvolver energias renováveis, combater a desflorestação, 
prestar assistência aos países em desenvolvimento no contexto da adaptação às alterações 
climáticas e ajudar as famílias que auferem baixos rendimentos a melhorarem a sua própria 
eficiência energética.

Alteração 99
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos 
20% das receitas da venda em leilão de 
licenças de emissão sejam utilizados para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, para contribuir para a adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, para 
financiar a investigação e desenvolvimento 
para fins de redução das emissões e de 
adaptação às alterações, para desenvolver 

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos 
50% das receitas obtidas no período de 
2013-2020 da venda em leilão de licenças 
de emissão sejam utilizados para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para a adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, para 
financiar a investigação e desenvolvimento 
para fins de redução das emissões e de 
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as energias renováveis para cumprimento 
do compromisso da UE de utilização de 
20% de energias renováveis até 2020, para 
dar cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre 
as sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 do 
artigo 88.º do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos
artigos 87.º e 88.º do Tratado.

adaptação às alterações, para desenvolver 
as energias renováveis para cumprimento 
do compromisso da UE de utilização de 
20% de energias renováveis até 2020, para 
dar cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Além disso, as 
receitas provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 do 
artigo 88.º do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado. A utilização 
do produto da venda em leilão de licenças 
no apoio a medidas de desflorestação 
evitada e outros projectos e actividades 
sustentáveis no sector silvícola deve ser 
complementar de instrumentos eficazes 
alicerçados no mercado, como seja a 
autorização de utilização pelos operadores 
de instalações dos créditos de carbono 
numa base florestal no regime 
comunitário.

Or. en
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Justificação

A percentagem de 20% deveria ser aumentada para 50% para estimular a inovação na 
perspectiva da adaptação aos impactos das alterações climáticas Além disso, os instrumentos 
baseados no mercado, como sejam os créditos de carbono numa base florestal, constituem os 
meios mais eficazes para proporcionar os incentivos e os investimentos necessários nos 
países em desenvolvimento para travar a desflorestação e promover projectos e actividades 
sustentáveis em matéria de reflorestação.

Alteração 100
Alteração 326 Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos 
20% das receitas da venda em leilão de 
licenças de emissão sejam utilizados para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, para contribuir para a adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, para 
financiar a investigação e desenvolvimento 
para fins de redução das emissões e de 
adaptação às alterações, para desenvolver 
as energias renováveis para cumprimento 
do compromisso da UE de utilização de 
20% de energias renováveis até 2020, para 
dar cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos 50 
% das receitas da venda em leilão de 
licenças de emissão sejam utilizados à 
escala comunitária para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para a adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, para 
financiar a investigação e desenvolvimento 
para fins de redução das emissões e de 
adaptação às alterações, para desenvolver 
as energias renováveis para cumprimento 
do compromisso da UE de utilização de 
20% de energias renováveis até 2020, para 
dar cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
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médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre as 
sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 do 
artigo 88.º do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado.

agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre as 
sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os 
Estados-Membros da obrigação, prevista 
no n.º 3 do artigo 88.º do Tratado, de 
comunicação de determinadas medidas 
nacionais. A directiva não interfere no 
resultado de eventuais futuros processos 
relativos a auxílios estatais instaurados ao 
abrigo dos artigos 87.º e 88.º do Tratado.

Or. fr

Justificação

É imperioso que a UE possa investir mais nas tecnologias energéticas e de redução das 
emissões de CO2, uma vez que são essenciais para preparar os esforços de redução até 2050. 
A utilização de 50 % das receitas a nível comunitário permitirá organizar adequadamente a 
investigação europeia por comparação, nomeadamente, com os Estados Unidos e o Japão.

Alteração 101
Anders Wijkman

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos 
20% das receitas da venda em leilão de 

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos 
50% das receitas da venda em leilão de 
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licenças de emissão sejam utilizados para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, para contribuir para a adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, para 
financiar a investigação e desenvolvimento 
para fins de redução das emissões e de 
adaptação às alterações, para desenvolver 
as energias renováveis para cumprimento 
do compromisso da UE de utilização de 
20% de energias renováveis até 2020, para 
dar cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre as 
sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 do 
artigo 88.º do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado.

licenças de emissão sejam utilizados para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, para contribuir para a adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, para 
financiar a investigação e desenvolvimento 
para fins de redução das emissões e de 
adaptação às alterações, para desenvolver 
as energias renováveis para cumprimento 
do compromisso da UE de utilização de 
20% de energias renováveis até 2020, para 
dar cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre as 
sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 do 
artigo 88.º do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado.

Or. en
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Alteração 102
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos 
20% das receitas da venda em leilão de 
licenças de emissão sejam utilizados para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, para contribuir para a adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, para 
financiar a investigação e desenvolvimento 
para fins de redução das emissões e de 
adaptação às alterações, para desenvolver
as energias renováveis para cumprimento 
do compromisso da UE de utilização de 
20% de energias renováveis até 2020, para 
dar cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre as 
sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos 
20% das receitas da venda em leilão de 
licenças de emissão sejam utilizados para 
contribuir para a adaptação aos impactos 
das alterações climáticas, para financiar a 
investigação e desenvolvimento sobre as 
energias renováveis para cumprimento do 
compromisso da UE de utilização de 20% 
de energias renováveis até 2020, para dar 
cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre as 
sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo 
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para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 do 
artigo 88.º do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado.

da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 do 
artigo 88.º do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado.

Or. pl

Justificação

Seria mais razoável consagrar as receitas da venda em leilão de licenças de emissão a 
medidas de atenuação dos efeitos decorrentes das alterações climáticas do que ao combate às 
causas hipotéticas e não totalmente confirmadas cientificamente dessas alterações. As causas 
das alterações climáticas não são totalmente conhecidas e têm provavelmente um carácter 
natural e cíclico.

Alteração 103
Antonio De Blasio

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos
20% das receitas da venda em leilão de 
licenças de emissão sejam utilizados para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, para contribuir para a adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, para 
financiar a investigação e desenvolvimento 
para fins de redução das emissões e de 
adaptação às alterações, para desenvolver 
as energias renováveis para cumprimento 

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que 20% das 
receitas da venda em leilão de licenças de 
emissão sejam utilizados para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para a adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, para 
financiar a investigação e desenvolvimento 
para fins de redução das emissões e de 
adaptação às alterações, para desenvolver 
as energias renováveis para cumprimento 
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do compromisso da UE de utilização de 
20% de energias renováveis até 2020, para 
dar cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre as 
sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 do 
artigo 88.º do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado.

do compromisso da UE de utilização de 
20% de energias renováveis até 2020, para 
dar cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para facilitar 
a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre as 
sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas, 
antes de mais, para financiar e promover 
investimentos destinados a reduzir as 
emissões, e para cobrir as despesas 
administrativas de gestão do regime 
comunitário. Deverão ser estabelecidas 
disposições sobre o controlo da utilização 
dos fundos provenientes da venda em 
leilão para estes fins. Esta notificação não 
dispensa os Estados-Membros da 
obrigação, prevista no n.º 3 do artigo 88.º 
do Tratado, de comunicação de 
determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 
artigos 87.º e 88.º do Tratado.

Or. hu
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Alteração 104
Jens Holm

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

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Para assegurar um equilíbrio 
adequado entre as medidas de combate às 
alterações climáticas e de adaptação aos 
seus efeitos adoptadas na UE e nos países 
terceiros, metade das receitas da venda em 
leilão de licenças de emissão deverá ser 
investida na UE e a outra metade, nos 
países em desenvolvimento, de forma a ter 
em conta a sua maior vulnerabilidade 
face às alterações climáticas, os seus 
recursos mais limitados para lhes dar 
resposta e a responsabilidade histórica 
dos países industrializados relativamente 
a este problema.

Or. en

Justificação

Os países em desenvolvimento podem sofrer de forma desproporcionada com os efeitos das 
alterações climáticas apesar de pouco terem contribuído historicamente para o problema. 
Estes países carecem frequentemente de recursos para financiar as medidas correctivas.  Por 
estes motivos, é oportuno que as receitas da venda em leilão de licenças de emissão sejam 
divididas entre os países em desenvolvimento e projectos na União.

Alteração 105
Jens Holm

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

Texto da Comissão Alteração

(15-B) A fim de promover uma 
distribuição equitativa e rentável dos 
projectos nos países terceiros e a 
disseminação das melhores práticas 
relativas a todas as actividades 
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mencionadas no considerando 15, devem 
estabelecer-se mecanismos destinados a 
garantir o intercâmbio eficaz da 
informação sobre os projectos levados a 
cabo nos diversos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

É importante que os projectos dos Estados-Membros que visam cumprir as obrigações 
contempladas no n.º 3 do artigo 10.º sejam bem coordenados, de forma a garantir que os 
fundos sejam canalizados para os projectos mais necessários e eficazes e evitar a duplicação.

Alteração 106
Karl-Heinz Florenz

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

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Dada a magnitude e a velocidade 
da desflorestação à escala global, é 
essencial que os operadores das 
instalações possam utilizar os créditos 
provenientes de projectos e actividades de 
combate à desflorestação, de florestação e 
de reflorestação nos países em 
desenvolvimento, e garantir que as 
receitas da venda em leilão no regime 
comunitário sejam utilizadas no apoio ao 
reforço das capacidades dos países em 
desenvolvimento, para que os seus 
projectos e actividades silvícolas sejam 
credíveis nos mercados internacionais de 
carbono.  Além disso, a UE deve 
diligenciar para a criação de um sistema  
reconhecido a nível internacional, 
baseado em critérios de mercado, de 
redução da desflorestação e aumento das 
acções de florestação e de reflorestação. 
Os Estados-Membros deveriam, com base 
numa "coligação de voluntários", 
contribuir com receitas para um fundo da 
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UE ou internacional destinado a apoiar o 
reforço de capacidades.

Or. en

Justificação

Os instrumentos baseados no mercado constituem os meios mais eficazes para mobilizar os 
incentivos e os investimentos necessários nos países em desenvolvimento para travar a 
desflorestação e promover projectos e actividades sustentáveis em matéria de 
florestação/reflorestação.  O produto das vendas em leilão das licenças de emissão deveria 
ser utilizado para apoiar o reforço de capacidades que criem as bases para projectos e 
actividades credíveis de combate à desflorestação, de florestação e reflorestação em países 
em desenvolvimento.

Alteração 107
Anders Wijkman

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

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Face à magnitude e velocidade da 
desflorestação mundial, é essencial 
aplicar as receitas provenientes da venda 
em leilão do regime comunitário para 
travar a desflorestação e incrementar a 
florestação e a reflorestação sustentáveis. 
Além disso, a UE deve diligenciar para a 
criação de um sistema reconhecido a nível 
internacional de redução da 
desflorestação e aumento das acções de 
florestação e de reflorestação. Os 
Estados-Membros deverão contribuir com 
receitas para um fundo da UE ou 
internacional, o qual deverá ser 
efectivamente utilizado para este e para 
outros fins a nível internacional.

Or. en
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Alteração 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Apesar de a energia ser uma 
necessidade humana básica, um número 
crescente de cidadãos da UE não tem 
meios para pagar as suas facturas 
energéticas, estando a cair no que é 
vulgarmente conhecido como "pobreza 
energética". Os consumidores 
vulneráveis, incluindo os idosos, 
deficientes e famílias com baixos 
rendimentos são os mais afectados.  Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
elaborar planos de acção nacionais para 
lutar contra a pobreza energética e 
garantir o necessário fornecimento de 
energia aos clientes vulneráveis. Parte das 
receitas da venda em leilão deverá ser 
gasta em medidas destinadas a minorar a 
pobreza energética.

Or. en

Justificação

As receitas da venda em leilão deverão ser gastas em medidas destinadas a minorar a 
pobreza energética.

Alteração 109
Johannes Blokland

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

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Considerando que as receitas da 
venda em leilão afectadas à 
desflorestação, à florestação e á 
reflorestação não serão suficientes para 
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travar a desflorestação à escala mundial, 
poderão ser necessárias medidas 
adicionais.

Or. en

Justificação

Há que ser realista e não pretender que os problemas acima mencionados ficam resolvidos 
com 20% das receitas da venda em leilão.

Alteração 110
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) O comércio de emissões constitui um 
instrumento que poderá contribuir para 
lograr o objectivo de redução de CO2 a 
um custo mínimo. A atribuição gratuita 
com base em parâmetros de referência e 
na produção real fornece os incentivos 
necessários para melhorar a eficiência. 
Os custos gerados pelo comércio de 
emissões, quer para as instalações 
participantes, quer, indirectamente, para 
os consumidores, podem assim ser 
limitados aos recursos financeiros 
necessários para reduzir as emissões de 
CO2, em conformidade com o objectivo 
fixado. As emissões de CO2 ainda 
autorizadas dentro do limiar máximo não 
acarretam por isso custos para 
Comunidade. Isso só acontecerá quando 
forem abrangidas por um futuro objectivo 
de redução reforçada. Esta limitação não 
compromete, de modo algum, os 
objectivos da política em matéria de 
alterações climáticas. A realização do 
objectivo de redução do CO2 pode ser 
mantida mediante a fixação de 
indicadores de referência correctos. A 
opção de um ajustamento para baixo dos 
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indicadores de referência no decurso dos 
anos subsequentes permite lograr 
efectivamente o objectivo geral de 
redução. Em consequência, a atribuição 
gratuita com base em parâmetros de 
referência e na produção real deverá 
constituir a regra a partir de 2013 para 
todos os sectores e para todo o período.

Or. en

Justificação

Para estabelecer um regime de comércio de emissões rentável e eficaz, que contribua 
efectivamente para alcançar os objectivos de redução a um custo mínimo, a melhor opção 
não é a venda em leilão. A atribuição com base em parâmetros de referência e na produção 
real é o sistema que melhor proporciona eficácia ecológica a um custo mínimo, tal como o 
comprova o actual estudo da ECOFYS para a IFIEC.

Alteração 111
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Em consequência, a venda 
exclusivamente em leilão deverá constituir 
a regra a partir de 2013 no sector da 
electricidade, tendo em conta a sua 
capacidade para repercutir o aumento do 
custo do CO2. Os produtores de 
electricidade devem receber licenças de 
emissão a título gratuito no que diz respeito 
à produção de calor ou frio através de 
co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definido na Directiva 
2004/8/CE se o calor ou frio for fornecido 
a instalações de sectores passíveis de fuga 
de carbono. A atribuição de licenças a 
produtores de calor ou frio deverá ser a 
mesma que nos sectores que utilizam o 
calor ou frio.
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atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito a essa produção de calor por parte 
de instalações noutros sectores, a fim de 
evitar distorções da concorrência.

Or. en

Justificação

Igualdade de tratamento para todas as instalações que produzem calor ou frio. A CAC deve 
ser temporariamente estimulada, por isso não deve ser prevista qualquer exclusão de uma 
atribuição gratuita.

Alteração 112
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Em consequência, a venda 
exclusivamente em leilão deverá constituir 
a regra a partir de 2013 em todos os 
sectores, em combinação com um pedido 
de importação da licença, tendo em conta, 
inter alia, a sua capacidade para repercutir 
o aumento do custo do CO2, caso se 
verifique um atraso na conclusão de um 
acordo internacional global.

Or. en
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Justificação

O preço do carbono deve ser plenamente incluído nos produtos a fim de orientar o mercado 
para um consumo com pouco impacto no clima. A atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito distorce o funcionamento dos mecanismos do mercado ao passo que a venda 
exclusivamente em leilão evitaria um enorme ónus burocrático e recompensaria os melhores 
desempenhos da forma mais eficaz.  A fuga de carbono e a concorrência desleal para a 
produção europeia de países que não aderiram a um acordo internacional abrangente sobre 
as alterações climáticas devem ser neutralizadas pelo pedido de importação de licença.

Alteração 113
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Em consequência, a venda 
exclusivamente em leilão deverá constituir 
a regra a partir de 2013, pelo que não 
deverão ser concedidas licenças de emissão 
a título gratuito para a captura e 
armazenamento de carbono, visto que o 
incentivo para tal decorre do facto de não 
ser exigida a devolução das licenças de 
emissão no que diz respeito a emissões 
armazenadas.

Or. en
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Justificação

A venda em leilão de todas as licenças de emissão deveria tornar-se, imediatamente, a regra 
geral.  Tal será necessário se se quiser que as empresas beneficiem dos incentivos adequados 
para limitar os custos ambientais decorrentes das suas actividades. Se não existir uma 
atribuição de licenças de emissão a título gratuito a outros sectores, não haverá que 
estabelecer disposições especiais para a co-geração com elevado nível de eficiência, que, só 
por si, criariam uma desigualdade de condições face ao aquecimento urbano e à energia de 
auto-geração.

Alteração 114
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

A produção de calor não deve ser tratada de forma “acessória” no contexto das mesmas 
disposições que se aplicam à produção de electricidade. Tal gera confusão e distorção da 
concorrência.

Alteração 115
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Em consequência, a venda 
exclusivamente em leilão deverá constituir 
a regra a partir de 2013 no sector da 
electricidade, tendo em conta a sua 
capacidade para repercutir o aumento do 
custo do CO2, pelo que não deverão ser 
concedidas licenças de emissão a título 
gratuito para a captura e armazenamento de 
carbono, visto que o incentivo para tal 
decorre do facto de não ser exigida a 
devolução das licenças de emissão no que 
diz respeito a emissões armazenadas. A 
produção de calor através de co-geração 
com elevado nível de eficiência, conforme 
definido na Directiva 2004/8/CE, para 
uma procura economicamente justificável 
e o calor fornecido por sistemas de 
aquecimento urbano eficientes a título das 
linhas de orientação sobre os auxílios 
estatais para a protecção do ambiente 
deveriam beneficiar de licenças gratuitas 
para assegurar a igualdade de tratamento 
com outros produtores de calor que não 
sejam abrangidos pelo regime 
comunitário.

Or. en

Justificação

O mercado do aquecimento é competitivo e a sua maior quota, constituída por caldeiras 
individuais movidas a combustíveis fósseis, não se encontra coberta pelo regime do comércio 
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de licenças de emissão. As instalações de aquecimento urbano não estão, por conseguinte, em 
condições de repercutir os preços nos consumidores embora sejam a opção mais eficiente em 
matéria de carbono.  A fim de evitar o aumento das emissões na parte não sujeita ao 
comércio de licenças no mercado do calor, as instalações devem ser tratadas da mesma 
forma que a indústria nos mercados que apresentam riscos de fuga de carbono.

Alteração 116
Adam Gierek

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Em consequência, a venda 
exclusivamente em leilão deverá constituir 
a regra a partir de 2013 no sector da 
electricidade, tendo em conta a sua 
capacidade para repercutir o aumento do 
custo do CO2. Quando os produtores de 
electricidade forem produtores de calor ou 
de frio através de co-geração com elevado 
nível de eficiência, conforme definido na 
Directiva 2004/8/CE, recebem licenças de 
emissão a título gratuito no que diz respeito 
à produção de calor ou de frio através de 
co-geração com elevado nível de 
eficiência, a fim de evitar distorções da 
concorrência devido ao aumento do custo 
do CO2.

Or. pl

Justificação

Os princípios da produção de calor no RCLE e fora dele têm de ser mantidos a um nível 
comparável. O calor produzido por centrais de co-geração de mais de 20 MW deve fazer 
concorrência ao produzido por centrais de co-geração de menos de 20 MW que não são 
abrangidas pelo RCLE. A fim de evitar uma discriminação, o calor produzido por co-geração 
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com elevado nível de eficiência deve ser tratado como calor produzido por fontes que 
beneficiam de licenças gratuitas ou outras medidas exteriores ao RCLE. Por isso, é 
necessário atribuir licenças gratuitas para o calor produzido por co-geração com elevado 
nível de eficiência durante todo o período de validade do RCLE até 2020.

Alteração 117
Dan Jørgensen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

A co-incineração de biomassa ou resíduos de carvão nas centrais eléctricas é uma opção 
rentável para aumentar a quota-parte das energias renováveis na Europa. É essencial 
garantir que a co-incineração continua a ser uma opção interessante, juntamente com a 
CAC.  Para garantir investimentos na CAC, sugere-se a possibilidade de a creditar para 
emissões de gases com efeito de estufa armazenadas a partir de combustíveis neutrais em 
termos de CO2, que, com efeito, retiram da atmosfera as emissões de gases com efeito estufa.

Alteração 118
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Em consequência, a venda 
exclusivamente em leilão deverá constituir 
a regra a partir de 2013 no sector da 
electricidade, tendo em conta a sua 
capacidade para repercutir o aumento do 
custo da redução do CO2. Nos casos em 
que os produtores de electricidade 
também produzem calor e frio através de 
co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definido na Directiva 
2004/8/CE, os produtores de electricidade 
devem receber licenças de emissão a título 
gratuito no que diz respeito a esta
produção de calor e frio, a fim de evitar 
distorções da concorrência devido ao 
aumento dos custos de redução do CO2.

Or. en

Justificação

Para fins de clarificação.
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Alteração 119
Anders Wijkman

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 120
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Justificação

A atribuição de licenças a título gratuito na quantidade correspondente à produção de calor 
devia ser, na nossa opinião, vinculada a toda a produção de electricidade através de co-
geração com elevado nível de eficiência, e não apenas no caso dos produtores de 
electricidade no sentido da definição constante do artigo 1.º.

Alteração 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Em consequência, a venda 
exclusivamente em leilão deverá constituir 
a regra a partir de 2013 no sector da 
electricidade, tendo em conta a sua 
capacidade para repercutir o aumento do 
custo do CO2, pelo que não deverão ser 

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

licenças de emissão a título gratuito para 
instalações de captura, condutas para o 
transporte ou locais de armazenamento de 
carbono produzido na sequência da 
respectiva actividade, visto que o incentivo 
para a captura e armazenamento de CO2
decorre do facto de não ser necessária a 
devolução das licenças de emissão no que 
diz respeito a emissões armazenadas, que, 
noutras circunstâncias, não teriam sido 
produzidas. Os produtores de electricidade 
podem receber licenças de emissão a título 
gratuito no que diz respeito à produção de 
calor através de co-geração com elevado 
nível de eficiência, conforme definido na 
Directiva 2004/8/CE, no caso de estar 
prevista a atribuição de licenças de emissão 
a título gratuito a essa produção de calor 
por parte de instalações noutros sectores, a 
fim de evitar distorções da concorrência.

Or. en

Justificação

Clarificação de que não deve haver licenças de emissão a título gratuito para as emissões 
decorrentes de actividades de captação, transporte e armazenagem, mas que o CO2 
armazenado será tido em conta aquando do controlo e não tornará necessária a entrega de 
um número correspondente de licenças de emissão. Estas clarificações são necessárias 
enquanto incentivo para a captação e o armazenamento.

Alteração 122
Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Em consequência, a venda 
exclusivamente em leilão deverá constituir 
a regra a partir de 2013 no sector da 
electricidade, tendo em conta a sua 
capacidade para repercutir o aumento do 
custo do CO2, pelo que não deverão ser 

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

concedidas licenças de emissão a título 
gratuito para a captura e armazenamento de 
carbono, visto que o incentivo para tal 
decorre do facto de não ser exigida a 
devolução das licenças de emissão no que 
diz respeito a emissões armazenadas. A 
produção de calor através de co-geração 
com elevado nível de eficiência, conforme 
definido na Directiva 2004/8/CE, e o calor 
fornecido por sistemas de aquecimento 
urbano elegíveis no âmbito das linhas de 
orientação sobre os auxílios estatais para 
a protecção do ambiente deveriam 
beneficiar de licenças gratuitas, de modo 
a assegurar a igualdade de tratamento no 
relativamente a outros produtores de calor 
não abrangidos pelo regime comunitário.

Or. en

Justificação

O mercado do calor é competitivo e a sua maior quota, constituída por caldeiras individuais 
movidas a combustíveis fósseis, não se encontra coberta pelo RCLE. A fim de evitar o 
aumento das emissões na parte não sujeita ao comércio de licenças no mercado do calor, as 
instalações devem ser tratadas da mesma forma que a indústria nos mercados que 
apresentam riscos de fuga de carbono.

Alteração 123
Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Em consequência, a venda 
exclusivamente em leilão deverá constituir 
a regra a partir de 2013 no sector da 
electricidade, tendo em conta a sua 
capacidade para repercutir o aumento do 
custo do CO2, pelo que não deverão ser 
concedidas licenças de emissão a título 
gratuito para a captura e armazenamento de 
carbono, visto que o incentivo para tal 

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

captura e armazenamento de carbono, 
visto que o incentivo para tal decorre do 
facto de não ser exigida a devolução das 
licenças de emissão no que diz respeito a 
emissões armazenadas. Os produtores de 
electricidade podem receber licenças de 
emissão a título gratuito no que diz respeito 
à produção de calor através de co-geração 
com elevado nível de eficiência, conforme 
definido na Directiva 2004/8/CE, no caso 
de estar prevista a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito a essa produção de 
calor por parte de instalações noutros 
sectores, a fim de evitar distorções da 
concorrência.

Or. de

Justificação

Os incentivos propostos pela Comissão não são suficientes para garantir a construção a 
breve trecho de um mínimo de doze unidades de demonstração.

Alteração 124
Norbert Glante

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Em consequência, a venda 
exclusivamente em leilão deverá constituir 
a regra a partir de 2013 no sector da 
electricidade, tendo em conta a sua 
capacidade para repercutir o aumento do 
custo do CO2, pelo que, com excepção de 
pelo menos doze unidades de 
demonstração, não deverão ser concedidas 
licenças de emissão a título gratuito para a 
captura e armazenamento de carbono, 
visto que o incentivo para tal decorre do 
facto de não ser exigida a devolução das 
licenças de emissão no que diz respeito a 
emissões armazenadas. Os produtores de 

Adlib Express Watermark



AM\732961PT.doc 89/95 PE409.565v01-00

PT

diz respeito à produção de calor através de 
co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definido na Directiva 
2004/8/CE, no caso de estar prevista a 
atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito a essa produção de calor por parte 
de instalações noutros sectores, a fim de 
evitar distorções da concorrência. 

electricidade podem receber licenças de 
emissão a título gratuito no que diz respeito 
à produção de calor através de co-geração 
com elevado nível de eficiência, conforme 
definido na Directiva 2004/8/CE, no caso
de estar prevista a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito a essa produção de 
calor por parte de instalações noutros 
sectores, a fim de evitar distorções da 
concorrência.

Or. de

Justificação

É importante que sejam testadas todas as abordagens tecnológicas em matéria de captura de 
carbono, assim como a integralidade das variantes de armazenamento, razão pela qual são 
necessárias pelo menos doze unidades de demonstração.

Alteração 125
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito a essa produção de calor por parte 
de instalações noutros sectores, a fim de 
evitar distorções da concorrência. Sempre 
que a electricidade seja produzida através 
de co-geração com elevado nível de 
eficiência em instalações que não sejam 
geradoras de electricidade, a metodologia 
detalhada para cálculo das licenças de 
emissão gratuitas para o calor associado a 
esta distribuição de electricidade deve ter 
plenamente em conta a totalidade das 
economias de carbono associadas à co-
geração com elevado nível de eficiência.

Or. en

Justificação

A existência de regras de aferição comparativa deverá assegurar que os benefícios da co-
geração em termos de carbono serão tidos em conta e que a co-geração com elevado nível de 
eficiência não será substituída por caldeiras de reduzida eficiência.

Alteração 126
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Não deverão ser concedidas licenças 
de emissão a título gratuito para a captura e 
armazenamento de carbono, visto que o 
incentivo para tal decorre do facto de não 
ser exigida a devolução das licenças de 
emissão no que diz respeito a emissões 
armazenadas. Os produtores de 
electricidade podem receber licenças de 
emissão a título gratuito no que diz respeito 
à produção de calor através de co-geração 
com elevado nível de eficiência, conforme 
definido na Directiva 2004/8/CE, no caso 
de estar prevista a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito a essa produção de 
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diz respeito à produção de calor através de 
co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definido na Directiva 
2004/8/CE, no caso de estar prevista a 
atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito a essa produção de calor por parte 
de instalações noutros sectores, a fim de 
evitar distorções da concorrência.

calor por parte de instalações noutros 
sectores, a fim de evitar distorções da 
concorrência.

Or. pl

Justificação

A inclusão de todo o sector da energia na venda em leilão de licenças de emissão conduzirá a 
um aumento espectacular do preço da electricidade produzida a partir de combustíveis 
fósseis. No caso das economias dos países cuja energia é produzida a partir desses 
combustíveis (por exemplo, a Polónia), as consequências deste aumento podem ser 
impossíveis de gerir, tanto para os cidadãos como a própria economia.

Alteração 127
Caroline Lucas

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

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O principal incentivo a longo 
prazo para a captura e o armazenamento 
de carbono e para as novas tecnologias 
renováveis decorre do facto de não ser 
exigida a devolução das licenças para as 
emissões de CO2 de centrais eléctricas 
permanentemente armazenadas ou cuja 
emissão tenha sido evitada. Além disso, 
para acelerar a implantação das primeiras 
instalações comerciais, devem ser 
utilizadas as receitas provenientes da 
venda em leilão e atribuídas licenças 
suplementares da reserva dos novos 
operadores para financiar uma 
recompensa garantida por toneladas de 
CO2 evitadas ou armazenadas para a 
primeira dessas instalações na UE ou 
num país terceiro que tenha ratificado o 
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futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas, desde que exista um 
acordo relativo à partilha dos direitos de 
propriedade intelectual em matéria de 
tecnologia.

Or. en

Justificação

Com base na alteração 4 da relatora, as novas tecnologias renováveis que não tenham sido 
testadas comercialmente são incluídas no mecanismo de financiamento suplementar. Uma 
nova capacidade eólica de 180 GW até ao final de 2020 permitiria evitar um nível de 
emissões correspondente a 70% do objectivo proposto de redução de 21% do RCLE. O apoio 
em larga escala a inovações no domínio das energias renováveis apresenta oportunidades 
reais de incentivo de tecnologias que irão contribuir significativamente para a concretização 
dos objectivos, tanto na UE como à escala global. (As modificações introduzidas na ALT 4 do 
relator encontram-se sublinhadas).

Alteração 128
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A principal medida a longo prazo 
para a captura e armazenamento de CO2 
será a supressão da obrigação de obter 
uma licença de emissão para o CO2 
armazenado de forma permanente.  Além 
disso, para acelerar o desenvolvimento 
das instalações de demonstração, seria 
conveniente usar as receitas provenientes 
dos leilões para as necessidades destas 12 
novas instalações na UE e atribuir 
licenças suplementares da reserva aos 
novos actores do regime, devendo essas 
instalações ser aprovadas por concurso 
público lançado pela Comissão. O acesso 
ao mecanismo de apoio da UE também 
devia ser aberto aos países terceiros que 
ratificaram o futuro acordo internacional 
sobre as alterações climáticas.

Adlib Express Watermark



AM\732961PT.doc 93/95 PE409.565v01-00

PT

Or. pl

Justificação

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
UE.

Alteração 129
Anne Laperrouze

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

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Quer seja ou não produzida em 
combinação com a electricidade, o calor 
destinado a uma utilização industrial, ao 
aquecimento urbano ou a outros 
consumidores deveria beneficiar de 
licenças gratuitas na mesma proporção 
que as atribuídas aos sectores industriais 
em causa. Quer seja ou não produzida em 
combinação com a electricidade, o calor 
fornecido para os sistemas de 
aquecimento urbano que respeitem 
critérios equivalente aos das linhas de 
orientação sobre os auxílios estatais para 
a protecção do ambiente deveriam 
beneficiar de licenças gratuitas a 100% 
para assegurar a igualdade de tratamento 
com outros produtores de calor não 
abrangidos pelo regime comunitário.

Or. en
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Justificação

A produção de calor não deve ser tratada de forma “acessória” no contexto das mesmas 
disposições que se aplicam à produção de electricidade. Tal gera confusão e distorção da 
concorrência.

Alteração 130
Chris Davies

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

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O principal incentivo a longo 
prazo para a captura e o armazenamento 
de carbono decorre do facto de não ser 
exigida a devolução das licenças no que 
diz respeito ao CO2 permanentemente 
armazenado. Para além disso, a fim de 
acelerar o desenvolvimento de instalações 
de demonstração, devem ser utilizadas as 
receitas provenientes da venda em leilão e 
atribuídas licenças suplementares da 
reserva dos novos operadores a doze 
instalações desse tipo na UE ou em 
qualquer país terceiro que tenham sido 
aprovadas num concurso a organizar pela 
Comissão à escala comunitária. O acesso 
ao mecanismo de apoio da UE também 
deve ser garantido a qualquer país 
terceiro que tenha ratificado o futuro 
acordo internacional sobre as alterações 
climáticas.

Or. en

Justificação

Um regime de apoio baseado no RCLE poderá proporcionar o financiamento de que esta 
tecnologia emergente carece. O financiamento é limitado em termos de duração, volume e 
número absoluto de projectos. Convém também clarificar que o financiamento deverá ser 
atribuído mediante concurso/processo de licitação e organizado, de molde a ter em conta as 
três tecnologias CAC. Para garantir o apoio dos políticos e do público, o acesso de terceiros 
e ou de países terceiros às 12 centrais de demonstração não deve ser automaticamente 
incluído, mas ser objecto de um financiamento adicional da UE.
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Alteração 131
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Devem ser concedidas licenças de 
emissão a título gratuito, correspondentes 
a 125% do volume de produção previsto, 
para pelo menos doze unidades de 
demonstração construídas com 
tecnologias de captura e armazenamento 
de carbono (tecnologias CAC). Esta 
concessão deverá ser efectuada dois anos 
antes do início previsto da produção e o 
mais rapidamente possível a partir de 
2013. 

Or. de

Justificação

A concessão antecipada de licenças a título gratuito deverá criar um incentivo antecipado ao 
investimento.
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