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Alteração 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. 
Em cada ano subsequente, a atribuição 
total de licenças de emissão a essas 
instalações deve ser ajustada pelo factor 
linear referido no artigo 9.

Suprimido

Or. en

Justificação

O texto não permite determinar claramente se se refere a instalações isoladas ou a um 
agrupamento de instalações. Também não está claro a que se deverá aplicar o factor de 
correcção e para que fim. A fim de responder de forma adequada ao risco de fugas de 
carbono, o número de licenças, conforme calculado pela aplicação dos parâmetros de 
referência, deve ser integralmente atribuído, o que está previsto na articulação dos n.º s 1 e 7 
do artigo 10.º-A, pelo que os n.ºs 4 e 5 do artigo 10.º-A se tornam redundantes.

Alteração 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A quantidade máxima de licenças de 5. A quantidade máxima de licenças de 
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emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total 
de licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear 
referido no artigo 9.º.

emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições para emissões 
directas a instalações incluídas no regime 
comunitário apenas a partir de 2013 não 
deve ser superior, em 2013, à média anual 
das emissões totais directas verificadas 
dessas instalações no período de 2005 a 
2007.

As instalações em sectores ou subsectores 
considerados em risco de fuga de carbono 
em resultado do efeito indirecto da 
repercussão dos custos das emissões de 
CO2 nos preços da electricidade 
receberão atribuições para emissões 
indirectas para além de receberem 
atribuições para emissões directas nos 
termos do n.º 8 e do n.º 9 do artigo 10.º–B.
Em cada ano subsequente, a atribuição 
total de licenças de emissão às instalações 
de sectores ou subsectores que não 
estejam abrangidos pelo disposto nos n.º 8 
e n.º 9 do artigo 10.º–B deve ser ajustada 
pelo factor linear referido no artigo 9.º.
A quantidade máxima de licenças 
atribuídas em resultado da repercussão 
dos custos das emissões de CO2 nos 
preços da electricidade em sectores ou 
subsectores considerados em risco de fuga 
de carbono que recebem atribuições para 
emissões indirectas nos termos do n.º 8 e 
do n.º 9 e do artigo 10.º–B deve basear-se 
no consumo anual de electricidade médio 
e verificado dessas instalações no período 
de 2005 a 2007.

Or. en

Justificação

O valor-limite estabelecido para as licenças de emissões directas não deve constituir um 
valor-limite para as medidas de protecção dos sectores ou subsectores considerados em risco 
de fuga de carbono em resultado do efeito indirecto da repercussão dos custos das emissões 
de CO2 nos preços da electricidade. O factor de redução referido no presente número deve 
apenas ser aplicado aos sectores não identificados como expostos ao risco de fuga de 
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carbono. É necessário definir um sistema para fixar parâmetros de referência destinados a 
providenciar atribuições gratuitas para a repercussão dos custos do CO2 na electricidade 
utilizada pelas indústrias com utilização intensiva de energia que se encontram expostas a 
um risco significativo de fuga de carbono.

Alteração 474
Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 8, a 
quantidade máxima de licenças de emissão 
que constituem a base para o cálculo de 
atribuições a instalações incluídas no 
regime comunitário apenas a partir de 2013 
não deve ser superior, em 2013, às 
emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.

Or. en

Justificação

Ver alteração ao nº 8 do artigo 10.º-A.

Alteração 475
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 8, a 
quantidade máxima de licenças de emissão 
que constituem a base para o cálculo de 
atribuições a instalações incluídas no 
regime comunitário apenas a partir de 2013 
não deve ser superior, em 2013, às 
emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.

Or. en

Justificação

O risco de fuga de carbono ocorre quando os produtores, dentro e fora da União Europeia, 
não estão sujeitos às mesmas restrições. Na ausência de um acordo internacional adequado, 
as indústrias com utilização intensiva de energia expostas a um risco significativo de fuga de 
carbono devem receber a quantidade necessária de licenças de emissão a título gratuito para 
evitar quaisquer transferências de emissões para países que não impõem restrições 
equivalentes em matéria de emissões à sua produção local.   

Alteração 476
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 

5. A quantidade total de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 deve ser igual, em 2013, às
emissões médias totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
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deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.

deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.

Or. en

Justificação

A Comissão propõe um sistema ascendente para o cálculo do número de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito a cada instalação: estabelecer um parâmetro de referência, 
verificar a quanto ascendem uma vez traduzidas em instalações e reajustá-las caso superem o 
valor-limite global. Para acelerar o processo e garantir uma maior previsibilidade a cada 
sector, é preferível um sistema descendente. A Comissão deve primeiro dividir o valor-limite 
global entre sectores com base em emissões verificadas e em seguida estabelecer parâmetros 
de referência para determinar quantas licenças de emissão recebe cada instalação num 
sector.  

Alteração 477
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total 
de licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear 
referido no artigo 9.

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. 

Or. pl

Justificação

Nas economias baseadas em combustíveis fósseis, as regulamentações propostas, 
nomeadamente a falta de atribuição de licenças de emissão a título gratuito aos produtores 
de electricidade, bem como a redução linear das licenças, provocam um aumento drástico 
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dos preços da electricidade, que dá origem a um aumento substancial dos custos e à 
imputação destes custos aos cidadãos.

Alteração 478
Antonio De Blasio

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações a partir de 2010. Em cada ano 
subsequente, a atribuição total de licenças 
de emissão a essas instalações deve ser 
ajustada pelo factor linear referido no 
artigo 9.

Or. hu

Alteração 479
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais históricas 
verificadas dessas instalações, em 2008, ou 
às emissões médias dessas instalações em 
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licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.

2008-2010. Em cada ano subsequente, a 
atribuição total de licenças de emissão a 
essas instalações deve ser ajustada pelo 
factor linear referido no artigo 9.

Or. en

Justificação

Em muitos casos não há dados sobre as emissões históricas para o período 2005-2007 e não 
existe a obrigação de arquivar esses dados para todas as instalações incluídas no regime 
comunitário a partir de 2013, pelo que os Estados-Membros poderão fornecer dados 
verificados a partir de 2008.

Alteração 480
Konrad Szymański

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações em 2008 ou às emissões 
médias dessas instalações em 2008-2010.
Em cada ano subsequente, a atribuição 
total de licenças de emissão a essas 
instalações deve ser ajustada pelo factor 
linear referido no artigo 9.

Or. en

Justificação

Em muitos casos não há dados sobre as emissões históricas para o período 2005-2007 e não 
existe a obrigação de arquivar esses dados para todas as instalações incluídas no regime 
comunitário a partir de 2013, pelo que os Estados-Membros poderão fornecer dados 
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verificados a partir de 2008.

Alteração 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9, a fim de respeitar as 
quantidades definidas nos termos dos n.ºs 
1 a 3 e sem alterar a quantidade total de 
licenças de emissão previstas no artigo 9.º.

Or. en

Justificação

Para justificar os recursos consagrados à criação dos parâmetros de referência e dada a sua 
natureza ambiciosa, é necessário que a atribuição de licenças se processe de acordo com os 
volumes de licenças calculados mediante a aplicação desses parâmetros de referência. Há 
que fazer face às quantidades que excedem o valor-limite do sector conforme indicadas nestes 
números recorrendo aos volumes de licenças para venda em leilão e transferir os excedentes 
para esses volumes. No primeiro caso, reduz-se o volume de licenças para venda em leilão 
através de uma diminuição da procura, pelo que é provável que essa redução não aumente os 
preços das licenças. Fica assim claro que se cumpre o valor-limite do RCLE.
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Alteração 482
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Sem prejuízo das regras de 
atribuição a título gratuito previstas no 
presente artigo, a quantidade total de 
atribuições identificada nos n.ºs 4 e 5 será 
dividida entre sectores com base nas suas 
quotas-partes de emissões verificadas 
entre 2005 e 2007. Cada instalação de um 
dado sector poderá receber uma 
atribuição a partir da quantidade 
atribuível ao respectivo sector em 
consonância com as medidas adoptadas 
nos termos do n.º 1.

Or. en

Justificação

A Comissão propõe um sistema ascendente para o cálculo do número de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito a cada instalação: estabelecer um parâmetro de referência, 
verificar a quanto ascendem uma vez traduzidas em instalações e reajustá-las caso superem o 
valor-limite global. Para acelerar o processo e garantir uma maior previsibilidade a cada 
sector, é preferível um sistema descendente. A Comissão deve primeiro dividir o valor-limite 
global entre sectores com base em emissões verificadas e em seguida estabelecer parâmetros 
de referência para determinar quantas licenças de emissão recebe cada instalação num 
sector.

Alteração 483
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Cinco por cento da quantidade de licenças 
de emissão a nível comunitário 
determinada de acordo com o estabelecido 
nos artigos 9.° e 9.º-A ao longo do período 
de 2013 a 2020 devem ser reservados para 
novos operadores, representando o nível 
máximo que pode ser atribuído a novos 
operadores de acordo com as regras 
adoptadas ao abrigo do n.º 1 do presente 
artigo.

Dois por cento da quantidade de licenças 
de emissão a nível comunitário 
determinada de acordo com o estabelecido 
nos artigos 9.° e 9.º–A ao longo do período 
de 2013 a 2020 devem ser reservados para 
novos operadores, representando o nível 
máximo que pode ser atribuído a novos 
operadores de acordo com as regras 
adoptadas ao abrigo do n.º 1 do presente 
artigo.

Or. en

Justificação

Cinco por cento das licenças de emissão é um montante muito elevado para a dimensão da 
reserva para novos operadores e reduzirá a quantidade de licenças de emissão disponíveis 
para atribuição a título gratuito.

Alteração 484
Chris Davies

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

Texto da Comissão Alteração

Todos os investimentos que sejam 
financiados a partir desta reserva devem 
ser acompanhados de uma avaliação 
independente da proposta em matéria de 
engenharia e finanças que demonstre 
claramente que, na sua produção, a nova 
instalação emite, no mínimo, 70% menos 
carbono do que outros meios semelhantes 
de atingir a mesma produção. Será 
igualmente necessário proceder a uma 
avaliação independente de engenharia 
após a encomenda da nova instalação a 
fim de verificar que esta emite, no 
mínimo, 50% menos CO2 por unidade de
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produção do que quaisquer outras 
instalações da União Europeia. Se da 
referida avaliação independente se 
concluir que essa circunstância não se 
verifica, a situação deve ser considerada 
como incumprimento, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 16.º.  

Or. en

Justificação

A atribuição a título gratuito para novos operadores deve orientar-se para a menor emissão 
de CO2 por unidade de produção. O cálculo da intensidade de CO2 por unidade de produção 
contribui para novos investimentos nos modos de produção mais eficientes e com menor 
emissão de CO2. Todas as novas instalações têm que demonstrar antes e depois se cumprem 
este requisito.

Alteração 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

As atribuições devem ser ajustadas pelo 
factor linear referido no artigo 9.°.

Suprimido

Or. pl

Justificação

Os gases residuais resultantes dos processos de produção devem ser utilizados 
imediatamente após a sua produção. A utilização de gases residuais do processo de produção 
para gerar electricidade contribui para a conservação dos recursos e a redução das emissões 
de CO2. A energia eléctrica produzida nestas circunstâncias particulares não deve ser sujeita 
a vendas em leilão.

Alteração 486
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Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

As atribuições devem ser ajustadas pelo 
factor linear referido no artigo 9.°.

Suprimido

Or. pl

Justificação

Nas economias baseadas em combustíveis fósseis, as regulamentações propostas, 
nomeadamente a falta de atribuição de licenças de emissão a título gratuito aos produtores 
de electricidade, bem como a redução linear das licenças, provocam um aumento drástico 
dos preços da electricidade, que dá origem a um aumento substancial dos custos e à 
imputação destes custos aos cidadãos.

Alteração 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atribuições devem ser ajustadas pelo 
factor linear referido no artigo 9.°.

A Comissão publicará, até 30 de Junho de 
2010, regras inteiramente harmonizadas e 
aplicáveis à escala comunitária para a 
atribuição da reserva para novos 
operadores, estabelecidas e adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o [n.º 3 do artigo 23.º].
Em cada ano subsequente, a atribuição 
total de licenças de emissão às instalações 
de sectores ou subsectores que não 
estejam abrangidos pelo disposto nos n.º 8 
e n.º 9 do presente artigo e do artigo 10.º–
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B deve ser ajustada pelo factor linear 
referido no artigo 9.º.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer regras comunitárias claramente definidas para a atribuição da 
reserva para novos operadores, incluindo regras da atribuição a título gratuito aplicadas de 
uma forma coerente com as regras aplicáveis às instalações já existentes.

Alteração 488
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para 
a produção de electricidade de novos 
operadores.

Suprimido 

Or. en

Justificação

A venda em leilão de licenças de emissão de CO2 para a produção de electricidade 
representa um encargo significativo e desnecessário em termos de custos para os 
consumidores. Um mecanismo de atribuição de licenças de emissão a título gratuito baseado 
em parâmetros de referência e na produção efectiva daria origem a um RCLE mais eficiente.

Alteração 489
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para 
a produção de electricidade de novos 
operadores.

Suprimido

Or. en

Justificação

É necessária a aplicação gradual do regime de leilões no sector da energia, conforme se 
propõe para outros sectores, começando com 80% da atribuição de licenças de emissão a 
título gratuito em 2013 para alcançar 100% de vendas em leilão apenas em 2020. A principal 
razão subjacente a isto é o facto de o mercado da energia da UE não estar totalmente 
fusionado. Alguns mercados isolados impedirão a transmissão das capacidades necessárias 
para neutralizar o impacto de 100% de leilões no sector da produção de electricidade. A 
introdução gradual dos leilões permitirá melhorar a eficiência energética e adaptará a 
produção de electricidade aos requisitos mais exigentes impostos pela nova Directiva IPPC.

Alteração 490
Konrad Szymański

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para 
a produção de electricidade de novos 
operadores.

Suprimido

Or. en
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Alteração 491
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Não devem ser atribuídas quaisquer
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores.

Devem ser atribuídas 25% de licenças de 
emissão a título gratuito para a produção de 
electricidade por novos operadores. A 
atribuição deve basear-se em parâmetros 
de referência específicos dos combustíveis 
e nas melhores tecnologias disponíveis.

Or. en

Justificação

A eliminação total de atribuições a título gratuito poderia criar um enorme obstáculo ao 
investimento e sacrificar um potencial precioso de redução das emissões de CO2 relacionado 
com o aumento da eficiência energética através de novas centrais eléctricas. A alteração 
permitirá reduzir a carga imposta aos operadores e incentiva à supressão de instalações 
vetustas.

Alteração 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores.

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores, excepto para a electricidade 
produzida no âmbito do consumo de calor 
industrial ou a partir de resíduos de 
processos industriais, desde que seja para 
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consumo próprio dos operadores das 
instalações; ambas serão atribuídas ao 
abrigo dos mesmos princípios de 
atribuição de licenças de emissão 
aplicados a essa actividade industrial, nos 
termos do anexo I.
Contudo, quando um gás residual de um 
processo de produção for utilizado como 
combustível, todas as licenças serão 
atribuídas a título gratuito ao operador da 
instalação que produz o gás residual, em 
conformidade com os mesmos princípios 
de atribuição de licenças de emissão 
aplicados a essa instalação.

Or. en

Justificação

A electricidade e o calor produzidos no âmbito de processos industriais e a electricidade 
baseada em resíduos são soluções ecológicas de aprovisionamento energético para estes 
processos industriais. O CO2 gerado pela utilização de gases residuais está 
indissociavelmente associado às instalações que produzem esses gases e, por conseguinte, as 
licenças devem ser atribuídas às instalações que os produzem. Isto corresponde ao conteúdo 
do n.º 92 da Comunicação da Comissão COM(2003) 830. Além disso, facilita o 
estabelecimento de parâmetros de referência, cuja aplicação reduz a utilização de carbono e, 
consequentemente, a produção de gases residuais. Por outro lado, os leilões 
sobrecarregariam excessivamente estas instalações e desencorajariam a utilização eficiente 
dos gases residuais.

Alteração 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores.

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores, com excepção da electricidade 
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produzida a partir de gases residuais de 
processos de produção industriais.

Quando um gás residual de um processo 
de produção for utilizado como 
combustível, as licenças serão atribuídas 
ao operador da instalação que produz o 
gás residual, em conformidade com os 
mesmos princípios de atribuição de 
licenças de emissão aplicados a essa 
instalação.

Or. en

Justificação

Os gases residuais resultantes de processos de produção têm de ser imediatamente utilizados 
após terem sido gerados. A fim de assegurar a eficiência da sua recuperação, é necessário 
permitir a máxima flexibilidade na utilização destes gases. A utilização de gases residuais de 
processos de produção para a geração de electricidade contribui para a conservação dos 
recursos e a redução das emissões de CO2. A electricidade produzida nestas circunstâncias 
especiais deve ser excluída dos leilões.

Alteração 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores.

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores, com excepção da electricidade 
produzida a partir de gases residuais de 
processos de produção industriais.
Caso os gases residuais de um processo de 
produção sejam utilizados como 
combustível, as licenças devem ser 
atribuídas ao operador da instalação 
geradora de gases residuais segundo os 
mesmos princípios aplicáveis a essa 
instalação.
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Or. pl

Justificação

Os gases residuais resultantes dos processos de produção devem ser utilizados 
imediatamente após a sua produção. A utilização de gases residuais do processo de produção 
para gerar electricidade contribui para a conservação dos recursos e a redução das emissões 
de CO2. A energia eléctrica produzida nestas circunstâncias particulares não deve ser sujeita 
a vendas em leilão.

Alteração 495
Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores.

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade, excepto para a 
electricidade produzida no âmbito do 
consumo de calor industrial ou a partir de 
resíduos de processos industriais; ambas 
serão atribuídas ao abrigo dos mesmos 
princípios de atribuição de licenças de 
emissão aplicados a essa actividade 
industrial, nos termos do anexo I.

Or. en

Justificação

Por razões de carácter ambiental e económico, a indústria investiu na produção combinada 
de calor e electricidade e na produção de electricidade a partir de resíduos industriais nas 
próprias instalações. Esta actividade foi incentivada como solução para os mercados de 
energia não liberalizados e é promovida pela directiva relativa à produção combinada de 
calor e electricidade. A proposta parte do princípio de que toda a electricidade deve ser 
tratada em conformidade com os mesmos princípios de atribuição de licenças de emissão. A 
produção combinada de calor e electricidade para processos industriais destina-se a 
responder à procura destes processos industriais ou para fornecer soluções em matéria de 
meio ambiente. Deve, consequentemente, ser tratada de uma forma diferente da produção 
normal de calor e energia. 
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Alteração 496
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores.

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores, excepto para a electricidade 
produzida para consumo próprio através 
de cogeração de elevada eficiência, tal 
como definida pela Directiva 2004/8/CE, 
ou a partir de gases residuais de um 
processo industrial; as referidas licenças 
serão atribuídas ao abrigo das mesmas 
medidas de execução referidas no n.º 7 e 
no n.º 8 do presente artigo, aplicáveis ao 
processo industrial principal.

Or. en

Justificação

Nos últimos anos, o sector investiu na produção combinada de calor e electricidade de alto 
rendimento e na produção a partir de resíduos industriais nas próprias instalações. A actual 
proposta parte do princípio de que todos os tipos de electricidade devem ser tratados de 
acordo com os mesmos critérios de atribuição de licenças de emissão, pois, supostamente, 
existe apenas um mercado da electricidade. Trata-se de um equívoco. A electricidade e o 
calor produzidos no âmbito de processos industriais destinam-se a satisfazer a procura 
desses próprios processos. A produção de energia industrial deve ser atribuída de acordo 
com as normas aplicáveis ao sector, visto formarem parte integrante do mesmo.

Alteração 497
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores.

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores, a menos que tenha lugar em 
instalações de co-geração para fins de 
auto-suficiência.

Or. de

Alteração 498
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores.

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores, a menos que tenha lugar em 
instalações de co-geração para fins de 
auto-suficiência.

Or. de

Justificação

A co-geração constitui a forma mais económica de produzir simultaneamente electricidade e 
calor a partir de fontes de energia primária. Muitos Estados-Membros promovem 
especificamente este facto. A fim de evitar encargos adicionais para estas instalações e de 
criar novos incentivos para outras instalações, a venda integral em leilão deverá restringir-
se a instalações de produção de electricidade no sector da energia.
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Alteração 499
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em 30 de Junho de 2010, a 
Comissão deve publicar regras 
harmonizadas de atribuição para os novos 
operadores, bem como respeitantes à 
optimização da indústria - agrupamentos, 
encerramentos, transferências na UE -, 
estabelecidas e adoptadas de acordo com 
o procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 23.º.

Or. fr

Justificação

As regras de atribuição para os novos operadores, tal como as regras relativas aos 
encerramentos, às transferências de licenças de emissão de um sítio encerrado para um novo 
sítio dentro da UE e às disposições referentes aos agrupamentos devem ser estabelecidas a 
nível comunitário ao mesmo tempo que as regras de atribuição gratuita às instalações 
existentes.

Alteração 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Um máximo de 500 milhões de 
licenças de emissão da reserva para novos 
operadores serão atribuídas a projectos de 
demonstração comerciais em grande 
escala relativos à captura e ao 
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armazenamento geológico de dióxido de 
carbono no território da União Europeia 
ou em países em desenvolvimento e países 
com economias de transição fora da 
União Europeia que ratifiquem o futuro 
acordo internacional.
As licenças serão atribuídas aos projectos 
que prevejam o desenvolvimento, de uma 
forma rentável e em localizações 
geograficamente equilibradas em toda a 
União Europeia, de uma vasta gama de 
tecnologias de captação e armazenamento 
de carbono que utilizem diversos locais de 
armazenamento geológico. A sua 
atribuição dependerá de uma prevenção 
verificada das emissões de CO2 através do 
recurso ao armazenamento geológico.  
A Comissão proporá estruturas e 
procedimentos de identificação dos 
projectos e de atribuição das licenças. A 
Comissão envidará esforços para garantir 
a realização de progressos significativos 
no sentido da celebração dos contratos 
para a construção de doze projectos de 
demonstração comerciais em grande 
escala antes da reunião da Conferência 
das Partes na CQNUAC, a realizar em 
Novembro de 2009, em Copenhaga.

Or. en

Justificação

A UE deve liderar o desenvolvimento da tecnologia de captura e armazenamento do carbono 
se pretende persuadir a China e outros países grandes consumidores de carvão a ratificarem 
um acordo internacional para a redução substancial de emissões de CO2. Esta alteração 
aborda os valores-limite das emissões a nível da UE para que seja definido um mecanismo 
financeiro europeu que permita que os primeiros promotores de projectos CAC possam fazer 
face aos custos do desenvolvimento que inicialmente tornam a tecnologia comercialmente 
inviável. Fornece as bases para futuras negociações com o Conselho sobre especificidades.  
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Alteração 501
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. 60 milhões de  licenças de emissão 
por ano, até um máximo de 600 milhões 
de licenças de emissão, da reserva para 
novos operadores serão atribuídas a 
instalações de demonstração em grande 
escala que procedem à captura e ao 
armazenamento geológico de dióxido de 
carbono no território da União Europeia 
ou em países em desenvolvimento e países 
com economias de transição fora da 
União Europeia que ratifiquem o futuro 
acordo internacional
As licenças serão atribuídas aos projectos 
que seguirem as disposições a propor pela 
Comissão e que garantam o 
desenvolvimento rentável de uma vasta 
gama de tecnologias. A sua atribuição 
dependerá de um efectivo armazenamento 
geológico de dióxido de carbono. As 
licenças de emissão para as quais não 
exista obrigatoriedade de cumprimento 
das condições aplicáveis às atribuições 
permanecerão na reserva para novos 
operadores.
A Comissão envidará esforços para 
garantir a celebração dos contratos para a 
construção de doze instalações de 
demonstração em grande escala antes da 
abertura da reunião da Conferência das 
Partes na CQNUAC, a realizar em 
Novembro de 2009, em Copenhaga.

Or. en
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Alteração 502
Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Todos os anos deverão ser atribuídos 
60 milhões de licenças da reserve da 
Comunidade – até um máximo de 600 
milhões de licenças – a, pelo menos, 12 
instalações de demonstração que exerçam 
actividades de captura e armazenagem
subterrânea de dióxido de carbono. As 
licenças deverão ser destinadas a 
projectos realizados com base em acordos 
sugeridos pela Comissão e que têm como 
objectivo desenvolver um vasto leque de 
tecnologias e meios de armazenagem 
direccionando-se, ao mesmo tempo, para 
a maximização da eficácia dos custos. A 
atribuição de licenças deverá depender da 
quantidade efectiva de dióxido de carbono 
armazenado geologicamente.

Or. de

(Referência cruzada à alteração 22 ao PR/727283)

Justificação

A alteração proposta pretende incentivar a tomada de decisões em tempo oportuno 
relativamente à criação de instalações de demonstração.

Alteração 503
Kathy Sinnott

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

6-A. 60 milhões de licenças de emissão 
serão deixadas  na reserva para novos 
operadores até 31 de Dezembro de 2015, 
as quais serão atribuídas às doze 
primeiras instalações que tenham dado 
início à captura com fins comerciais e ao 
armazenamento geológico de emissões de 
dióxido de carbono de uma forma
sustentável antes dessa data, à razão de 
uma licença de emissão por cada tonelada 
armazenada a título permanente até 2016.
 A Comissão determinará quais são estas 
doze instalações antes de 1 de Janeiro de 
2013. 

Será oferecida esta oportunidade a 
instalações de qualquer local da UE ou de 
países terceiros que tenham ratificado o 
futuro acordo internacional.

Or. en

Justificação

A captura de carbono deve ser desenvolvida de forma sustentável, e o Parlamento Europeu 
deve promover a sustentabilidade sempre que for necessário.

Alteração 504
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. 60 milhões de licenças de emissão 
serão deixadas  na reserva para novos 
operadores até 31 de Dezembro de 2015, 
as quais serão atribuídas às doze 
primeiras instalações que tenham dado 
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início à captura com fins comerciais e ao 
armazenamento geológico de emissões de 
dióxido de carbono antes dessa data, à 
razão de uma licença de emissão por cada 
tonelada armazenada a título permanente 
até 2016. A Comissão determinará quais 
são estas doze instalações antes de 1 de 
Janeiro de 2013.

Or. en

Justificação

Para fins de clarificação técnica.

Alteração 505
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total 
de atribuições a título gratuito em 2020.

Suprimido

Or. en

Justificação

A venda em leilão no RCLE implica um custo máximo para todos os consumidores sem 
vantagens adicionais em termos de redução do CO2. Significa pura e simplesmente o 
pagamento de uma nova taxa CO2 pelos consumidores. A fim de economizar montantes que 
podem ir até aos 55 mil milhões de euros por ano para os consumidores e manter um preço 
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da energia 20 a 30 euros/MWh mais baixo sem pôr em causa a eficácia do RCLE, este não 
deverá basear-se no sistema de venda em leilão. A atribuição de licenças a título gratuito 
com base em parâmetros de referência e na produção efectiva pode constituir um instrumento 
eficaz dos pontos de vista ecológico e dos custos.

Alteração 506
Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total 
de atribuições a título gratuito em 2020.

Suprimido

Or. en

Justificação

O capítulo referente à atribuição de licenças de emissão com base em métodos de parâmetros 
de referência contém a solução.

Alteração 507
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total 
de atribuições a título gratuito em 2020.

Suprimido

Or. en

Justificação

A atribuição transitória de licenças de emissão a título gratuito é unicamente permitida 
quando não é possível um acordo internacional. A atribuição deve nesse caso basear-se em 
parâmetros de referência que garantam uma igualdade de condições de concorrência, de 
preferência em termos de emissões de CO2 por unidade de produção. Incluem consumo de 
combustível, tipo de combustível e eficiência de processamento em tecnologias eficazes em 
CO2. A concepção precisa dos parâmetros de referência e os processos da sua actualização 
são, no entanto, apenas relevantes numa fase posterior, quando o acordo internacional tiver 
sido concluído. 

Alteração 508
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 

7. Serão fixados parâmetros de referência 
uniformizados a nível europeu para as 
instalações que constam da lista no anexo 
I da directiva. Esses parâmetros de 
referência são adoptados e controlados no 
âmbito de um procedimento harmonizado.
Com base nestes parâmetros, as 
instalações beneficiarão de uma 
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gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total 
de atribuições a título gratuito em 2020.

atribuição 100% a título gratuito. As 
instalações que não produzam 
electricidade através de co-geração estão 
excluídas da referida atribuição a título 
gratuito.

Or. de

Justificação

As instalações de produção industrial são constantemente forçadas a optimizar a sua 
eficiência energética a fim de superar a concorrência internacional. Tendo em conta a 
pressão internacional em matéria de concorrência, os encargos financeiros resultantes de um 
regime de comércio de licenças de emissão confinado à Europa não devem repercutir-se nos 
produtos. Isto comprometeria a sua competitividade e daria lugar à deslocalização da 
produção para países não sujeitos a uma legislação em matéria de alterações climáticas.

Alteração 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total 
de atribuições a título gratuito em 2020.

7. Até ser concluído um acordo 
internacional e sem prejuízo do disposto 
nos artigos 10.º-B e 28.º, a quantidade de 
licenças de emissão atribuídas a título 
gratuito às instalações não abrangidas 
pelo n.º 2 em 2013 e em cada ano 
subsequente deve ser de 100% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e sem 
alterar a quantidade total de licenças de 
emissão, nos termos do artigo 9.º.

Or. en
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Justificação

A indústria transformadora está sujeita a uma concorrência internacional feroz. Os leilões 
impõem riscos incalculáveis a estas indústrias e a toda a economia da UE, não contribuindo 
para os objectivos ambientais da directiva. O valor-limite foi fixado em 21% e será atingido 
com ou sem leilões, através da redução gradual da quantidade disponível de licenças. Por 
conseguinte, a indústria transformadora deve receber licenças gratuitas com base em 
parâmetros de referência até entrar em vigor um acordo internacional que assegure 
condições de concorrência equitativas entre os concorrentes à escala global.

Alteração 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total 
de atribuições a título gratuito em 2020.

7. Até ser concluído um acordo 
internacional, a quantidade de licenças de 
emissão atribuídas a título gratuito às 
instalações não abrangidas pelo n.º 2 em 
2013 e em cada ano subsequente deve ser 
de 100% da quantidade determinada em 
conformidade com as medidas referidas no
n.º 1 e sem alterar a quantidade total de 
licenças de emissão, nos termos do artigo 
9.º.

Or. en

Justificação

A indústria transformadora receberá 100% de licenças de emissão a título gratuito de 
créditos de emissão, com base na metodologia dos parâmetros de referência, a fim de evitar a 
sua exposição a uma desvantagem de concorrência relativamente às indústrias fora da UE, 
que não são sujeitas a medidas de redução de emissões equivalentes. As licenças de emissão 
a título gratuito não alteram de modo algum o objectivo das reduções de -21% atribuído ao 
sector RCLE, porque o número de direitos de emissão é o mesmo no caso de uma atribuição 
baseada no sistema de venda em leilão.
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Alteração 511
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80 % da 
quantidade determinada em conformidade
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total 
de atribuições a título gratuito em 2020.

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito em 2013 deve
ser de 100 % da quantidade determinada 
em conformidade com o disposto nos n.ºs 
1 a 3.

A Comissão reverá esta percentagem em 
2020 e, daí em diante, periodicamente, de 
quatro em quatro anos. A revisão terá em 
conta os impactos observados em termos 
ambientais e económicos. Todos os 
parceiros sociais relevantes devem ser 
consultados. Quaisquer medidas tomadas 
pela Comissão após a revisão, destinadas 
a alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, a fim de a completar, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no [n.º 3 do artigo 
23.º].

Or. en

Justificação

O sistema de venda em leilão é aplicado em função da capacidade de repercussão dos custos.
As consequências nas instalações em risco de fuga de carbono podem ser substanciais. Estas 
consequências são reforçadas pela diferente capacidade de repercussão dos custos entre 
produtores de electricidade e a indústria transformadora. Consequentemente, no que respeita 
à indústria transformadora, o sistema de venda em leilão não deve ser introduzido.
Clarificação da necessidade de atribuição de acordo com os volumes de licenças calculados 
mediante a aplicação dos parâmetros de referência. 
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Alteração 512
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total 
de atribuições a título gratuito em 2020.

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80 % da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1.

Or. pl

Justificação

Nas economias baseadas em combustíveis fósseis, as regulamentações propostas, 
nomeadamente a falta de atribuição de licenças de emissão a título gratuito aos produtores 
de electricidade, bem como a redução linear das licenças, provocam um aumento drástico 
dos preços da electricidade, que dá origem a um aumento substancial dos custos e à 
imputação destes custos aos cidadãos.

Alteração 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
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atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total 
de atribuições a título gratuito em 2020.

atribuídas a título gratuito em 2013 deve 
ser de 100% da quantidade determinada em 
conformidade com as medidas referidas 
nos n.ºs 1 a 3 do presente artigo e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais para uma quota de 
80% em 2020.

A Comissão reavaliará esta quota em 
2020 e, posteriormente, de quatro em 
quatro anos. Esta reavaliação abrange as 
consequências para o ambiente, bem 
como para a economia. Serão ouvidos 
todos os parceiros sociais. Essa medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º].

Or. pl

Justificação

O comércio assenta na condição de os custos poderem ser imputados. Tal poderá acarretar 
consequências graves para as instalações expostas ao risco de fugas de CO2, que além disso
são afectadas pelas diferentes possibilidades de os produtores de energia e o sector da 
produção lhes imputarem os custos. Por conseguinte, o comércio no sector da produção deve 
ser introduzido com muita prudência e deve basear-se numa análise económica. A presente 
alteração visa clarificar a necessidade de efectuar uma distinção com base nos “parâmetros 
de referência” aplicados às atribuições de licenças de emissão.

Alteração 514
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80 % da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total
de atribuições a título gratuito em 2020.

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito, em 2013, deve 
ser de 100% da quantidade determinada em 
conformidade com o disposto nos n.ºs 1 a 
3 e, posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até atingir 80 % de 
atribuições a título gratuito em 2020.

A Comissão reverá esta percentagem em 
2020 e, daí em diante, periodicamente, de 
quatro em quatro anos. A revisão terá em 
conta os impactos observados em termos 
ambientais e económicos. Todos os 
parceiros sociais relevantes devem ser 
consultados. Quaisquer medidas tomadas 
pela Comissão após a revisão, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, a fim de a completar, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no [n.º 3 do artigo 
23.º].

Or. en

Justificação

O sistema de venda em leilão é aplicado em função da capacidade de repercussão dos custos. 
As consequências nas instalações em risco de fuga de carbono podem ser substanciais. Estas 
consequências são reforçadas pela diferente capacidade de repercussão dos custos entre 
produtores de electricidade e a indústria transformadora. Consequentemente, o sistema de 
venda em leilão aplicado à indústria de transformação deve ser introduzido com grande 
cautela e deve ser acompanhado de uma revisão económica. Clarificação da necessidade de 
atribuição de acordo com os volumes de licenças calculados mediante a aplicação dos 
parâmetros de referência.
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Alteração 515
Irena Belohorská

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80 % da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total
de atribuições a título gratuito em 2020.

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito, em 2013, deve 
ser de 100% da quantidade determinada em 
conformidade com o disposto nos n.ºs 1 a 
3 e, posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até atingir 80 % de 
atribuições a título gratuito em 2020.

A Comissão reverá esta percentagem em 
2020 e, daí em diante, periodicamente, de 
quatro em quatro anos. A revisão terá em 
conta os impactos observados em termos 
ambientais e económicos. Todos os 
parceiros sociais relevantes devem ser 
consultados. Quaisquer medidas tomadas 
pela Comissão após a revisão, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, a fim de a completar, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no [n.º 3 do artigo 
23.º].

Or. en

Justificação

O sistema de venda em leilão é aplicado em função da capacidade de repercussão dos custos. 
As consequências nas instalações em risco de fuga de carbono podem ser substanciais. Estas 
consequências são reforçadas pela diferente capacidade de repercussão dos custos entre 
produtores de electricidade e a indústria transformadora. Consequentemente, o sistema de 
venda em leilão aplicado à indústria de transformação deve ser introduzido com grande 
cautela e deve ser acompanhado de uma revisão económica. Clarificação da necessidade de 
atribuição de acordo com os volumes de licenças calculados mediante a aplicação dos 
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parâmetros de referência.

Alteração516
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total 
de atribuições a título gratuito em 2020.

Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-B, 
a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 100 % da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito será ajustada em conformidade 
com o factor linear referido no artigo 9.º .

Or. de

Justificação

O aumento da eficiência energética das instalações de produção constitui um objectivo 
permanente, devido ao aumento da pressão a nível da concorrência internacional. Através de 
medidas de autoregulamentação foi já possível reduzir as emissões de CO2. Para não 
comprometer a posição da Europa enquanto área industrial, é necessário optar-se por uma 
redução justificável da atribuição a título gratuito. Uma vez que o factor linear mencionado 
no artigo 9.º constitui já um objectivo de redução bastante ambicioso, existem ainda 
incentivos a uma nova redução das emissões e oportunidades para novos investimentos.

Alteração 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total de 
atribuições a título gratuito em 2020.

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 4 e 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total de 
atribuições a título gratuito em 2020.

Or. en

Justificação

A atribuição de licenças de emissão a título gratuito para fins de cogeração deve manter-se 
para apoiar a competitividade do aquecimento urbano.

Alteração 518
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em
quantidades iguais até à eliminação total 
de atribuições a título gratuito em 2020.

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente 5%.

Or. fr
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Justificação

É necessário adoptar um ritmo mais gradual para as licenças vendidas em leilão, pois, ao 
ritmo actual, as empresas interessadas poderão ficar fragilizadas. A progressão de 5% por 
ano permitirá às empresas uma melhor programação dos seus investimentos em matéria de 
redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 519
Peter Liese, Matthias Groote

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total de 
atribuições a título gratuito em 2020.

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total de 
atribuições a título gratuito em 2020.
A partir de 2014, a atribuição de licenças 

de emissão a título gratuito aos 
operadores do sector da aviação, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 3.º-D, deve 
diminuir em quantidades iguais até à 
eliminação total de atribuições a título 
gratuito em 2020.

Or. en

Justificação

Corresponde ao acordo do Conselho e do Parlamento de incluir a aviação no RCLE. O 
acordo especifica que a quantidade de licenças para venda em leilão pode sofrer um aumento 
no âmbito da revisão geral em curso. Os autores da presente alteração referiram esta 
possibilidade e apoiam a ideia aventada pela Comissão na revisão geral.
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Alteração 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Sem prejuízo do disposto no artigo 
10.º-B, a quantidade de licenças de 
emissão atribuídas a título gratuito nos 
termos do n.º 3 do presente artigo, em 
2013, deve ser de 100 % da quantidade 
determinada em conformidade com as 
medidas referidas no n.º 1. 

Or. en

Justificação

A atribuição de licenças de emissão a título gratuito para fins de cogeração deve manter-se 
para apoiar a competitividade do aquecimento urbano.

Alteração 521
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Justificação

Na sequência lógica das disposições relativas à atribuição de licenças de emissão 
estabelecidas no n.º 7, as presentes disposições deixam de ser necessárias.

Alteração 522
Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A venda em leilão no RCLE implica um custo máximo para todos os consumidores sem 
vantagens adicionais em termos de redução do CO2. Significa pura e simplesmente o 
pagamento de uma nova taxa CO2 pelos consumidores. A fim de economizar montantes que 
podem ir até aos 55 mil milhões de euros por ano para os consumidores da UE e manter um 
preço da energia 20 a 30 euros/MWh mais baixo sem pôr em causa a eficácia do RCLE, este 
não deverá basear-se no sistema de venda em leilão. A atribuição de licenças a título gratuito 
com base em parâmetros de referência e na produção efectiva pode constituir um instrumento 
eficaz dos pontos de vista ecológico e dos custos.

Alteração 523
Anne Laperrouze

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

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Alteração de coordenação.

Alteração 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Em geral, a indústria transformadora está sujeita a uma concorrência internacional feroz. Os 
leilões impõem riscos incalculáveis a estas indústrias e a toda a economia da UE, não 
contribuindo para os objectivos ambientais da directiva. O valor-limite foi fixado em 21% e 
será atingido com ou sem leilões, através da redução gradual da quantidade disponível de 
licenças. Por conseguinte, a indústria transformadora deve receber licenças gratuitas com 
base em parâmetros de referência até entrar em vigor um acordo internacional que assegure 
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condições de concorrência equitativas entre os concorrentes à escala global.

Alteração 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A indústria transformadora receberá 100% de licenças de emissão a título gratuito de 
créditos de emissão, com base na metodologia dos parâmetros de referência, a fim de evitar a 
sua exposição a uma desvantagem de concorrência relativamente às indústrias fora da UE, 
que não são sujeitas a medidas de redução de emissões equivalentes. As licenças de emissão 
a título gratuito não alteram de modo algum o objectivo das reduções de -21% atribuído ao 
sector RCLE, porque o número de direitos de emissão é o mesmo no caso de uma atribuição 
baseada no sistema de venda em leilão.

Alteração 526
Johannes Blokland

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

Texto da Comissão Alteração

8. Em 2013 e em cada ano subsequente até 
2020, devem ser atribuídas licenças a título 

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

gratuito a instalações em sectores expostos 
a um risco significativo de fuga de carbono 
até 80% da quantidade determinada de 
acordo com os n.ºs 2 a 6. A atribuição de 
licenças de emissão a título gratuito a 
instalações deve basear-se num parâmetro 
de referência em termos de toneladas de 
CO2-eq por unidade de produção. Outras 
características de concepção do 
parâmetro de referência estão sujeitas ao 
disposto no n.º 1.
Os sectores e subsectores em que possa 
ser devidamente fundamentado que existe 
o risco de fuga de carbono e em que a 
electricidade constitua uma percentagem 
elevada dos custos de produção e seja 
gerada de forma eficiente podem receber 
até 80% de licenças de emissão atribuídas 
a título gratuito para ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

Or. en

Justificação

A atribuição transitória de licenças de emissão a título gratuito é unicamente permitida 
quando não é possível um acordo internacional. A atribuição deve nesse caso basear-se em 
parâmetros de referência que garantam uma igualdade de condições de concorrência, de 
preferência em termos de, emissões de CO2 por unidade de produção. Incluem consumo de 
combustível, tipo de combustível e eficiência de processamento em tecnologias eficazes em 
CO2. A concepção precisa dos parâmetros de referência e os processos da sua actualização 
são, no entanto, apenas relevantes numa fase posterior, quando o acordo internacional tiver 
sido concluído.

Alteração 527
Françoise Grossetête

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

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

8. Em 2013 e em cada ano subsequente até 
2020, devem ser atribuídas licenças a título 
gratuito a instalações em sectores expostos 
a um risco significativo de fuga de carbono 
que correspondam a 100% da quantidade 
determinada de acordo com os n.ºs 2 a 6, 
enquanto não for alcançado um acordo 
internacional considerado suficiente, 
segundo os critérios definidos no n.º 1 do 
artigo 28.º da presente directiva.

Or. fr

Justificação

É oportuno confirmar no texto da directiva que aos sectores industriais expostos a um risco 
de fuga de carbono devem ser atribuídas licenças a título gratuito enquanto não for 
alcançado um acordo internacional considerado suficiente. Esta disposição é indispensável 
para conferir segurança às previsões em matéria de investimentos na UE.

Alteração 528
Antonio De Blasio

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

Texto da Comissão Alteração

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

8. Em 2013 e em cada ano subsequente até 
2020, devem ser atribuídas licenças a título 
gratuito a instalações que libertem 
emissões directa ou indirectamente em 
sectores expostos a um risco significativo 
de fuga de carbono até um nível de 
desempenho baseado nas melhores 
técnicas disponíveis estabelecidas a nível 
comunitário.

Or. hu
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Alteração 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Texto da Comissão Alteração

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

8. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, em 2013 e em cada ano subsequente, 
devem ser atribuídas todas as licenças a 
título gratuito a instalações em sectores 
expostos a um risco significativo de fuga 
de carbono, na quantidade determinada de 
acordo com os n.ºs 1 a 3, sem alterar o 
montante total de atribuição de licenças 
de emissão estabelecido no artigo 9.º.

Or. pl

Justificação

O alcance das atribuições a título gratuito não depende do ano em concreto, mas sim do 
risco de fuga de emissões de CO2. Caso se constate o perigo de fuga de emissões de CO2, 
todas as licenças conformes com os padrões de referência são atribuídas a título gratuito.
Clarificação: em conformidade com os padrões de referência, as atribuições têm de obedecer 
aos valores-limite sectoriais estabelecidos no âmbito do regime de comércio de licenças de 
emissão.

Alteração 530
Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

8. Em 2013 e em cada ano subsequente até 
2020, devem ser atribuídas licenças a título 
gratuito a instalações em sectores expostos 

8. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, em 2013 e em cada ano subsequente, 
devem ser atribuídas a instalações em 
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a um risco significativo de fuga de carbono 
até 100% da quantidade determinada de 
acordo com os n.ºs 2 a 6.

sectores expostos a um risco significativo 
de fuga de carbono todas as licenças 
determinadas de acordo com os n.ºs 1 a 3 e 
sem alterar a quantidade total de licenças 
de emissão, nos termos do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

A elegibilidade para a atribuição de licenças gratuitas não deve depender de determinado 
ano, mas sim do risco de fuga de carbono. Se o risco de fuga de carbono for estabelecido, 
todas as licenças calculadas de acordo com os parâmetros de referência serão gratuitas. 
Fica claro que a atribuição em função dos parâmetros de referência deve ser conforme com o 
valor-limite do sector RCLE. 

Alteração 531
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

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

8. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, em 2013 e em cada ano subsequente, 
devem ser atribuídas a instalações em 
sectores expostos a um risco significativo 
de fuga de carbono todas as licenças 
determinadas de acordo com os n.ºs 1 a 3 e 
sem alterar a quantidade total de licenças 
de emissão, nos termos do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

A elegibilidade para a atribuição de licenças gratuitas não deve depender de determinado 
ano, mas sim do risco de fuga de carbono. Se o risco de fuga de carbono for estabelecido, 
todas as licenças calculadas de acordo com os parâmetros de referência serão gratuitas. 
Fica claro que a atribuição em função dos parâmetros de referência deve ser conforme com o 
valor-limite do sector RCLE.
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Alteração 532
Irena Belohorská

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

Texto da Comissão Alteração

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

8. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, em 2013 e em cada ano subsequente, 
devem ser atribuídas a instalações em 
sectores expostos a um risco significativo 
de fuga de carbono todas as licenças 
determinadas de acordo com os n.ºs 1 a 3 e 
sem alterar a quantidade total de licenças 
de emissão, nos termos do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

A elegibilidade para a atribuição de licenças gratuitas não deve depender de determinado 
ano, mas sim do risco de fuga de carbono. Se o risco de fuga de carbono for estabelecido, 
todas as licenças calculadas de acordo com os parâmetros de referência serão gratuitas. 
Fica claro que a atribuição em função dos parâmetros de referência deve ser conforme com o 
valor-limite do sector RCLE.

Alteração 533
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

8. Em 2013 e em cada ano subsequente até 
2020, devem ser atribuídas licenças a título 
gratuito a instalações em sectores expostos 
a um risco significativo de fuga de 
carbono, associado à transferência da 
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acordo com os n.ºs 2 a 6. produção de emissões elevadas para 
países terceiros ou regiões da União 
Europeia não abrangidas pelo regime 
comunitário, até 100% da quantidade 
determinada de acordo com os n.ºs 2 a 6.

Or. en

Justificação

Esta modificação garante um tratamento igual dos sistemas de aquecimento que devem 
limitar a sua capacidade de transferir os custos associados com a participação no sistema 
RCLE UE para os utilizadores finais em condições de mercado enquanto que a maioria do 
sector é constituído por instalações que têm uma capacidade inferior a 20 MW e não 
participam no sistema RCLE. Esta correcção salienta a possibilidade de fuga de carbono do 
sistema, facto que deve merecer a particular atenção da CE. 

Alteração 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Texto da Comissão Alteração

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

8. Em 2013 e em cada ano subsequente até 
2020, devem ser atribuídas licenças a título 
gratuito a instalações em sectores ou 
subsectores expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono até 100% 
da quantidade determinada de acordo com 
os n.ºs 2 a 6 e com o artigo 10º-B.

Or. en

Justificação

O risco significativo de fuga de carbono advém do impacto da inclusão no sistema RCLE 
para emissões directas e, em alguns casos, tais como a produção de alumínio primário, do 
efeito indirecto da repercussão dos custos das emissões de CO2 nos preços da electricidade. 
No que respeita a alguns sectores, a quantidade de atribuições emitidas para reduzir o risco 
de fuga de carbono deve cobrir o impacto directo e indirecto. 
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Alteração 535
Avril Doyle

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 536
Frédérique Ries

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

Texto da Comissão Alteração

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

8. Em 2013 e em cada ano subsequente, 
devem ser atribuídas licenças a título 
gratuito a instalações em sectores expostos 
a um risco significativo de fuga de carbono 
até 100% da quantidade determinada de 
acordo com o n.º 1, se for necessário para 
evitar essa fuga.

Or. en

Justificação

A quantidade de licenças de emissão atribuídas a título gratuito deve ser exclusivamente 
determinada por dois factores:
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(1) a referência a regras harmonizadas da União Europeia, como o parâmetro de referência, 
mencionado no n.º 1, 
(2) a quantidade estritamente necessária para impedir a deslocalização da produção ou a 
importação de mercadorias de países que não estejam sujeitos a restrições equivalentes em 
matéria de emissões.

Alteração 537
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

8. Em 2013 e em cada ano subsequente até 
2020, devem ser atribuídas licenças a título 
gratuito a instalações em sectores expostos 
a um risco significativo de fuga de carbono 
até 100% da quantidade determinada de 
acordo com o n.º 1, se for necessário para 
evitar essa fuga.

Or. en

Justificação

O risco de fuga de carbono ocorre quando os produtores, dentro e fora da União Europeia, 
não estão sujeitos às mesmas restrições. Na ausência de um acordo internacional, as 
indústrias com utilização intensiva de energia expostas ao risco de fuga de carbono devem 
receber a quantidade necessária de atribuições a título gratuito a fim de evitar qualquer 
transferência de emissões para países que não imponham limites de emissões comparáveis a 
sua produção local. 

Alteração 538
Dorette Corbey

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

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

8. Em 2013 e em cada ano subsequente até 
2020, devem ser atribuídas licenças a título 
gratuito a instalações em sectores expostos 
a um risco significativo de fuga de carbono 
até 100% da quantidade determinada de 
acordo com os n.ºs 2 a 6. A percentagem 
tomará em consideração em que medida 
cada instalação no sector em causa tem 
possibilidade de reduzir os níveis de 
emissões, utilizando, por exemplo, as 
técnicas mais eficientes e tendo em conta 
o consumo inevitável de electricidade no 
processo de produção. 

Or. en

Justificação

Aquando da decisão sobre a percentagem de atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito pelos sectores, deve tomar-se em consideração a utilização das melhores técnicas 
disponíveis e o consumo inevitável de electricidade. 

Alteração 539
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

8. Em 2013 e em cada ano subsequente até 
2020, devem ser atribuídas licenças a título 
gratuito a instalações em sectores expostos 
a um risco significativo de fuga de carbono 
até 100% da quantidade determinada de 
acordo com os n.ºs 2 a 6. Tal aplica-se 
igualmente às instalações e empresas 
comparáveis que não podem ser 
consideradas como pertencentes a um 
sector específico. 
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Or. de

Justificação

As definições dos sectores baseiam-se actualmente nos representantes de maior relevância 
em cada sector da indústria. Desta forma, subestima-se um importante factor. Na UE, 
existem igualmente empresas/conglomerados de empresas que abrangem uma margem de 
produção mais complexa e que não podem ser consideradas como pertencentes a um sector 
específico. Em consequência, estas empresas seriam classificadas como pertencentes a um 
sector com códigos sectoriais que não correspondem às verdadeiras características da 
empresa. 

Alteração 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010 
e posteriormente com uma periodicidade 
de 3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

Suprimido

Essa medida, destinada a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a complementar, deve 
ser aprovada em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no [n.º 3 do artigo 23.º.].
Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos 
produtos sem uma perda significativa de 
quota de mercado em favor de instalações 
fora da Comunidade que tenham uma 
menor eficiência em termos de emissões 
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de carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:
(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;
(b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;
(c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;
(d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.
Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do 
aumento do preço do carbono ou o 
impacto na rentabilidade das instalações 
em causa.

Or. en

Justificação

O n.º 9 do artigo 10.º-A é uma parte essencial das medidas contra a fuga de carbono e, 
portanto, deve transitar para o artigo 10.º-B.

Alteração 541
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10-A – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010 
e posteriormente com uma periodicidade 
de 3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

Suprimido

Essa medida, destinada a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a complementar, deve 
ser aprovada pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].
Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos 
produtos sem uma perda significativa de 
quota de mercado em favor de instalações 
fora da Comunidade que tenham uma 
menor eficiência em termos de emissões 
de carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:
a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;
b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;
c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;
d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.
Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
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da perda de vendas decorrentes do 
aumento do preço do carbono ou o 
impacto na rentabilidade das instalações 
em causa.

Or. de

Justificação

Na sequência lógica das disposições relativas à atribuição de licenças de emissão 
estabelecidas no n.º 7, as presentes disposições deixam de ser necessárias.

Alteração 542
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010 
e posteriormente com uma periodicidade 
de 3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

Suprimido

Essa medida, destinada a alterar
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a complementar, deve 
ser aprovada em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no [n.º 3 do artigo 23.º.].
Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos 
produtos sem uma perda significativa de 
quota de mercado em favor de instalações 
fora da Comunidade que tenham uma 
menor eficiência em termos de emissões 
de carbono, tomando em consideração os 
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seguintes aspectos:
(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;
(b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;
(c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;
(d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.
Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do 
aumento do preço do carbono ou o 
impacto na rentabilidade das instalações 
em causa.

Or. en

Justificação

A venda em leilão no RCLE implica um custo máximo para todos os consumidores sem 
vantagens adicionais em termos de redução do CO2. Significa pura e simplesmente o 
pagamento de uma nova taxa CO2 pelos consumidores. A fim de economizar montantes que 
podem ir até aos 55 mil milhões de euros por ano para os consumidores da UE e manter um 
preço da energia 20 a 30 euros/MWh mais baixo sem pôr em causa a eficácia do RCLE, este 
não deverá basear-se no sistema de venda em leilão. A atribuição de licenças a título gratuito 
com base em parâmetros de referência e na produção efectiva pode constituir um instrumento 
eficaz dos pontos de vista ecológico e dos custos.
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Alteração 543
Linda McAvan

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

9. O mais tardar até 30 de Setembro de 
2009 e posteriormente com uma 
periodicidade de 3 anos, a Comissão deve 
proceder à determinação dos sectores 
referidos no n.º 8.

Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade, a 
nível comunitário, de repercutir os custos 
das licenças de emissão necessárias no 
preço dos produtos, com base numa série 
de preços plausíveis do carbono, sem uma 
perda significativa de quota de mercado em 
favor de instalações fora da Comunidade 
que tenham uma menor eficiência em 
termos de emissões de carbono, tomando 
em consideração os seguintes critérios 
quantitativos:

(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;

(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção, calculado como uma 
quota-parte do valor acrescentado bruto 
ou, sempre que estes dados não se 
encontrem disponíveis a um nível 
apropriado, como uma quota-parte dos 
custos totais de produção;
(b) Nível de importações e exportações 
determinado no sector ou subsector em 
causa.
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Na sequência desta avaliação, e no que 
respeita aos sectores expostos a um risco 
significativo, incluindo os sectores-limite, 
será necessário considerar as implicações 
dos leilões nos seguintes domínios:
(a) Quota de mercado dos sectores ou 
subsectores em causa;
(b) Rentabilidade como indicador 
potencial de investimento a longo prazo 
e/ou decisões de deslocalização.
Relativamente aos sectores ou subsectores 
que, de acordo com a avaliação 
quantitativa, pareçam estar expostos a um 
risco significativo de fuga de carbono, 
deve ter lugar uma avaliação qualitativa 
para determinar se esses sectores ou 
subsectores estão efectivamente expostos 
a um risco significativo, e comunicar as 
decisões a tomar ao abrigo do artigo10.º-
B. Devem incluir-se os seguintes aspectos:

(b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

(a) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

(c) Estrutura do mercado, mercado
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;

(b) Avaliação da estrutura do mercado
(actual e projectado), dos mercados 
geográfico e de produtos em causa, dos
custos dos transportes, da exposição dos 
sectores à concorrência internacional, dos 
obstáculos ao comércio a longo e a curto 
prazo e dos factores que influenciam as 
decisões de localização (incluindo a 
diferenciação em termos de qualidade do 
produto ou de nível do serviço pelos 
produtores na Comunidade, normas 
aplicáveis aos produtos, importância da 
proximidade em relação aos mercados de 
produtos e factores de produção, bem 
como riscos de deslocalização);

(d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.

(c) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
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resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do 
aumento do preço do carbono ou o 
impacto na rentabilidade das instalações 
em causa.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa estabelecer um processo claro e transparente para determinar que 
sectores se encontram expostos a um risco de fuga de carbono. A indústria e as outras partes 
interessadas ficarão assim mais seguras no que respeita às modalidades da avaliação. Os 
critérios estabelecidos seguem os critérios enunciados em importantes estudos académicos 
realizados para determinar riscos de fuga de carbono.

Alteração 544
Avril Doyle

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade, a 
nível comunitário, de repercutir os custos 
das licenças de emissão necessárias no 
preço dos produtos sem uma perda 
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mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que 
tenham uma menor eficiência em termos 
de emissões de carbono, tomando em 
consideração os seguintes critérios 
quantitativos:

(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;

(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção, calculado como uma 
quota-parte do valor acrescentado bruto 
ou, sempre que estes dados não se 
encontrem disponíveis a um nível 
apropriado, como uma quota-parte dos 
custos totais de produção;

(b) Nível de importações e exportações 
determinado no sector ou subsector em 
causa;
(c) Quota de mercado dos sectores ou 
subsectores em causa;
(d) Rentabilidade como indicador 
potencial de investimento a longo prazo 
e/ou decisões de deslocalização;
(e) Efeito da repercussão dos custos do 
CO2 nos preços da electricidade no sector 
ou subsector em causa.
Relativamente aos sectores ou subsectores 
que, de acordo com a avaliação 
quantitativa, pareçam estar expostos a um 
risco significativo de fuga de carbono, 
deve ter lugar uma avaliação qualitativa 
para determinar se esses sectores ou 
subsectores estão efectivamente expostos 
a um risco significativo, e comunicar as 
decisões a tomar ao abrigo do artigo10.º-
B. Devem incluir-se os seguintes aspectos:

(b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

(a) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

(c) Estrutura do mercado, mercado
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;

(b) Avaliação da estrutura do mercado
(actual e projectado), dos mercados 
geográfico e de produtos em causa, dos
custos dos transportes, da exposição dos 
sectores à concorrência internacional, dos 



AM\734873PT.doc 63/92 PE409.657v01-00

PT

obstáculos ao comércio a longo e a curto 
prazo e dos factores que influenciam as 
decisões de localização (incluindo a 
diferenciação em termos de qualidade do 
produto ou de nível do serviço pelos 
produtores na Comunidade, normas 
aplicáveis aos produtos, importância da 
proximidade em relação aos mercados de 
produtos e factores de produção, bem 
como riscos de deslocalização);

(d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.

(c) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE .

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do 
aumento do preço do carbono ou o 
impacto na rentabilidade das instalações 
em causa.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa estabelecer um processo claro e transparente para determinar que 
sectores se encontram expostos a um risco de fuga de carbono. A indústria e as outras partes 
interessadas ficarão assim mais seguras no que respeita às modalidades da avaliação. Os 
critérios estabelecidos seguem os critérios enunciados em importantes estudos académicos 
realizados para determinar riscos de fuga de carbono.

Alteração 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2009 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
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3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

5 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Anualmente, com base em novas 
informações do mercado, qualquer sector 
não incluído no anexo I-A poderá 
requerer à Comissão que examine de 
novo se o sector deverá ser considerado 
como vulnerável à fuga de carbono.

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os
seguintes aspectos:

Na determinação dos sectores referidos no 
n.º 8, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos
sem perda quer de quota de mercado, quer 
da rentabilidade, quer das oportunidades 
de investimento do mesmo sector ou sub-
sectores em países fora da União 
Europeia que não impõem restrições 
equivalentes em matéria de emissões. Os 
critérios relevantes são – inter alia – os 
seguintes:

(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;

(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção no caso de indústrias 
com elevadas emissões de CO2 por 
unidade de vendas;

(b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

(b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

(c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;

(c) Estrutura do mercado actual e 
projectado, mercado geográfico e de 
produtos em causa, exposição dos sectores 
à concorrência internacional, tendo em 
conta, inter alia, os custos de transporte e 
em CO2;

(d) Efeito das alterações climáticas e das (d) Efeito das alterações climáticas e das 
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políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.

políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.

(d-A) Efeito da repercussão do custo do 
CO2 nos preços da electricidade no sector 
ou subsector em causa.

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do aumento 
do preço do carbono ou o impacto na 
rentabilidade das instalações em causa.

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do preço do 
carbono ou o impacto na rentabilidade dos 
sectores em causa.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a certeza jurídica e económica, o período deverá ser alargado para cinco 
anos e a data da primeira avaliação ser antecipada para 30 de Junho de 2009. Se a 
informação do mercado mostrar que a fuga de carbono ocorre num sector até aí não 
considerado como vulnerável à fuga de carbono, dever-se-á dispor de uma solução sem ter 
que aguardar a próxima revisão quinquenal.

O risco de fuga de carbono ocorre quando os produtores, dentro e fora da União Europeia, 
não estão sujeitos às mesmas restrições. Esta alteração garante que a futura estrutura do
mercado, a intensidade de carbono dos produtos e o custo do frete serão tidos em conta.

Alteração 546
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2009 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
5 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

Essa medida, destinada a alterar elementos Essa medida, destinada a alterar elementos 
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não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Todos os anos, com base em novas 
informações relativas ao mercado, os 
sectores não incluídos no Anexo I-A 
podem solicitar à Comissão que considere 
a sua classificação como sectores expostos 
ao risco de fugas de carbono.

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Na determinação dos sectores referidos no 
n.º 8, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado, de rentabilidade ou de 
oportunidades de investimento em favor 
do mesmo sector ou subsectores 
estabelecidos em países que não integram 
a União Europeia e que não impõem 
restrições equivalentes em matéria de 
emissões.
Os critérios relevantes são, inter alia, os 
seguintes:

a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;

a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção no caso de indústrias 
com um valor elevado de emissões de CO2
em preço de venda por unidade;

b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;

c) Estrutura actual e futura do mercado, 
mercado geográfico e de produtos em 
causa, exposição dos sectores à 
concorrência internacional, tendo em conta 
os custos do CO2 e do transporte;

d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.

d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.
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e) O efeito da repercussão do custo do 
CO2 nos preços da electricidade no sector 
ou subsector em causa.

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do 
aumento do preço do carbono ou o 
impacto na rentabilidade das instalações
em causa.

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do preço do 
carbono ou o impacto na rentabilidade dos 
sectores em causa.

Or. fr

Justificação

A fim de assegurar a certeza jurídica e económica, o período de revisão deverá ser alargado 
para cinco anos e a data da primeira avaliação deverá ser antecipada para 30 de Junho de 
2009. Contudo, todos os anos, os sectores particularmente afectados pelo impacto do RECL 
têm a possibilidade de serem considerados como sectores expostos ao risco de fugas de 
carbono. Se as informações relativas ao mercado revelarem que ocorrem fugas de carbono 
num sector que não era considerado como exposto a esse risco, deve ser possível corrigir 
esta situação antes da revisão seguinte. 

Alteração 547
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

9. O mais tardar em 30 de Junho de 2009 e 
posteriormente no final de cada período, a 
Comissão deve proceder à determinação 
dos sectores referidos no n.º 8 em 
concertação com os operadores em causa.

Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 

Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
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[n.º 3 do artigo 23.º.]. [n.º 3 do artigo 23.º.].
Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda de quota de mercado nem 
uma perda de rentabilidade significativas
em favor de instalações fora ou dentro da 
Comunidade que não tomem medidas 
equivalentes para reduzir as suas 
emissões. Para tal, tomará em 
consideração os seguintes aspectos:

a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;

a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção, do próprio produto ou 
das respectivas matérias-primas;

b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;

c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional ou intracomunitária;

d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.

d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do aumento
do preço do carbono ou o impacto na 
rentabilidade das instalações em causa.

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do aumento 
do preço do carbono ou o impacto na 
rentabilidade das instalações em causa.

Or. fr

Justificação

É indispensável que os sectores considerados como expostos, no seguimento dos trabalhos 
iniciados pela DG Empresas da Comissão no primeiro semestre de 2008, constem do texto da 
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directiva, de molde a conferir maior previsibilidade às modalidades de tratamento e a 
incentivar tanto quanto possível os investimentos na UE.

Além disso, esta lista deve poder ser completada em Junho de 2009, o mais tardar, a pedido 
dos operadores interessados. A lista final não deve ser revista de três em três anos, pois isso 
criaria uma incerteza jurídica inaceitável.

Alteração 548
Irena Belohorská

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010
e posteriormente com uma periodicidade 
de 3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

9. Até 30 de Junho de 2016 e 
posteriormente com uma periodicidade de
4 anos, a Comissão deve proceder à
revisão do anexo I-A. Os resultados dessa 
revisão devem ser aplicados em 2020 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
4 anos.

Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Quaisquer medidas tomadas pela 
Comissão após a revisão, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, a fim de a completar, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no [n.º 3 do artigo 
23.º]. Todos os parceiros sociais 
relevantes devem ser consultados.

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 

Na determinação dos sectores referida no 
n.º 8, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de
repercutir sobre os utilizadores finais os 
custos das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações que operem em países fora 
da Comunidade e que não imponham 
restrições equivalentes em matéria de 
emissões, tomando em consideração os 
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seguintes aspectos: seguintes aspectos:
(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;

(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;

(b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

(b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

(c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;

(c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;

(d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.

(d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa;

(d-A) Efeito da repercussão dos custos do 
CO2 nos preços da electricidade no sector 
ou subsector em causa.

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do aumento 
do preço do carbono ou o impacto na 
rentabilidade das instalações em causa.

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do aumento 
do preço do carbono ou o impacto na 
rentabilidade das instalações em causa.

Or. en

Justificação

A lista das indústrias expostas à fuga de carbono deve ser revista em 2016 e os seus 
resultados devem ser implementados em 2020, se necessário. Este procedimento prevê um 
máximo de segurança de planeamento e oferece segurança no combate à fuga de carbono.
As partes interessadas afectadas deverão fazer parte do processo de decisão. 
A desagregação dos sectores deverá ser evitada, uma vez que isso levaria a problemas 
administrativos de implementação. Na determinação dos sectores elegíveis, não é a gestão da 
eficiência em termos de emissões de carbono que é relevante, mas sim o quadro regulamentar 
das suas operações, pelo qual a eficiência é afectada. 
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Alteração 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 

Texto da Comissão Alteração

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

9. O mais tardar até [6 meses após a 
entrada em vigor da presente directiva], a 
Comissão deve proceder à determinação 
dos sectores referidos no n.º 8.

Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.] e mediante consulta 
dos sectores em causa.

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias e o efeito indirecto da 
repercussão dos custos do CO2 nos preços 
da energia no preço dos produtos sem uma 
perda significativa da competitividade em 
favor de instalações fora da Comunidade 
que tenham uma menor eficiência em 
termos de emissões de carbono, tomando 
em consideração os seguintes aspectos:

(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;

(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;

(b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

(b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

(c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 

(c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
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internacional; internacional;
(d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.

(d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa;

(d-A) Efeito da repercussão dos custos do 
CO2 nos preços da electricidade no sector 
ou subsector em causa.

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do aumento 
do preço do carbono ou o impacto na 
rentabilidade das instalações em causa.

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do aumento 
do preço do carbono ou o impacto na 
rentabilidade das instalações em causa.

Or. en

Justificação

Os sectores envolvidos devem ter a certeza de que são incluídos neste número o mais 
rapidamente possível. Não se justifica proceder a uma nova revisão após 3 anos. A única 
razão para reconsiderar quais os sectores elegíveis para medidas seria a adopção de um 
acordo internacional relevante. O processo de tomada de decisão sobre os sectores que se 
encontram expostos a riscos de fuga de carbono e as medidas a tomar devem ser 
transparentes e ter lugar mediante consulta dos sectores em causa, bem como tomar em 
consideração tanto o impacto directo da inclusão no RCLE como o efeito indirecto da 
repercussão dos custos do CO2 nos preços da energia.

Alteração 550
Peter Liese

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10.º-A – n.º 9 – parágrafos 1, 2 e 3 – secção introdutória

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

Até 30 de Junho de 2016 e posteriormente 
com uma periodicidade de 4 anos, a
Comissão deve proceder à revisão do 
anexo I-A. Os resultados dessa revisão 
devem ser aplicados em 2020 e 
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posteriormente com uma periodicidade de 
4 anos.

Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Quaisquer medidas tomadas pela 
Comissão após a revisão, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, a fim de a completar, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no [n.º 3 do artigo 
23.º]. Todos os parceiros sociais 
relevantes devem ser consultados.

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Na determinação dos sectores referida no 
n.º 8, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir sobre os utilizadores finais os 
custos das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações que operem em países fora 
da Comunidade e que não imponham 
restrições equivalentes em matéria de 
emissões, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Or. en

Justificação

A lista das indústrias expostas à fuga de carbono deve ser revista em 2016 e os seus 
resultados devem ser implementados em 2020, se necessário. Este procedimento prevê um 
máximo de segurança de planeamento e oferece segurança no combate à fuga de carbono.
As partes interessadas afectadas deverão fazer parte do processo de decisão. 
A desagregação dos sectores deverá ser evitada, uma vez que isso levaria a problemas 
administrativos de implementação. Na determinação dos sectores elegíveis, não é a gestão da 
eficiência em termos de emissões de carbono que é relevante, mas sim o quadro regulamentar 
das suas operações, pelo qual a eficiência é afectada. 

Alteração 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
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Directiva 2003/87/CE
Artigo 10.º-A – n.º 9 – parágrafo 1, 2 e 3 – secção introdutória

Texto da Comissão Alteração

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010
e posteriormente com uma periodicidade 
de 3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

9. Até 30 de Junho de 2016 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
4 anos, a Comissão procede à revisão do 
Anexo I-A (novo). Os resultados dessa 
revisão serão implementados em 2020 e 
com uma periodicidade de 4 anos daí em 
diante.

Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Essa revisão, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Serão ouvidos todos os parceiros sociais.
Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Na determinação referida no n.º 8, a 
Comissão deve tomar em consideração em 
que medida o sector ou subsector em causa 
tem possibilidade de repercutir sobre os 
utilizadores finais os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações que 
operem em países fora da Comunidade e 
que não introduzam limites de emissões 
comparáveis, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Or. pl

Justificação

A lista de sectores expostos à fuga de carbono deve ser revista em 2016 e os resultados desta 
revisão devem ser implementados em 2020, se necessário. Este procedimento garante um 
máximo de segurança de planeamento e assegura que nenhuma fuga de carbono passará 
despercebida.

A desagregação dos sectores deverá ser evitada, uma vez que tal acarreta problemas 
administrativos de implementação. 
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Alteração 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10.º-A – n.º 9 – parágrafos 1, 2 e 3 – secção introdutória

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
4 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8. Na determinação dos sectores referidos 
no n.º 8, a Comissão deve 
obrigatoriamente incluir, inter alia, a lista 
dos sectores mencionados no anexo I.

Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Quaisquer medidas tomadas pela 
Comissão após a revisão, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, a fim de a completar, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no [n.º 3 do artigo 
23.º]. Todos os parceiros sociais 
relevantes devem ser consultados.

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Na determinação dos sectores referida no 
n.º 8, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir sobre os utilizadores finais os 
custos das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações que operem em países fora 
da Comunidade e que não imponham 
restrições equivalentes em matéria de 
emissões, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Or. en

Justificação

A lista das indústrias expostas à fuga de carbono deve ser revista em 2010. Este 
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procedimento prevê um máximo de segurança de planeamento e oferece segurança no 
combate à fuga de carbono. As partes interessadas afectadas deverão fazer parte do processo 
de decisão. A desagregação dos sectores deverá ser evitada, uma vez que isso levaria a 
problemas administrativos de implementação. Na determinação dos sectores elegíveis, não é 
a gestão da eficiência em termos de emissões de carbono que é relevante, mas sim o quadro 
regulamentar das suas operações, pelo qual a eficiência é afectada. 

Alteração 553
Robert Goebbels

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

O mais tardar até 30 de Junho de 2009, a 
Comissão deve proceder à determinação 
dos sectores referidos no n.º 8 e da 
percentagem de licenças de emissão 
gratuitas recebidas pelas instalações 
destes sectores.

Or. fr

Justificação

É necessário eliminar o mais rapidamente possível as actuais incertezas que pesam sobre as 
decisões de investimentos dos sectores referidos.

Alteração 554
Philippe Busquin

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10.º-A – n.º 9 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 

O mais tardar até 30 de Junho de 2009 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
5 anos, a Comissão deve proceder à 
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determinação dos sectores referidos no n.º 
8. 

determinação dos sectores referidos no n.º 
8. 

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a certeza jurídica e económica, o período deverá ser alargado para cinco 
anos e a data da primeira avaliação deverá ser antecipada para 30 de Junho de 2009. É 
muito difícil prever o impacto do RCLE revisto nas indústrias abrangidas pelo regime na UE. 
Se a informação do mercado mostrar que a fuga de carbono ocorre num sector até aí não 
considerado como vulnerável à fuga de carbono, dever-se-á dispor de uma solução sem ter 
que aguardar pela próxima revisão quinquenal.

Alteração 555
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10-A – n.º 9 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

O mais tardar até 30 de Junho de 2009 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
5 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

Or. de

Alteração 556
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10-A – n.º 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 

O mais tardar até 30 de Junho de 2009 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
5 anos, a Comissão deve proceder à 
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determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

Or. de

Justificação

É possível alcançar-se a segurança do investimento e da planificação para as indústrias e os 
sectores com utilização intensiva de energia, que sejam determinados pela Comissão, apenas 
em 2010, como estando expostos a riscos significativos de fuga de carbono, se se determinar 
com antecedência quais os sectores que receberão a atribuição 100% a título gratuito. Neste 
caso, o estatuto de “com utilização intensiva de energia” deveria ser revisto apenas de cinco 
em cinco anos.

Alteração 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10.º-A – n.º 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8. 

O mais tardar até 31 de Dezembro de 2009
e posteriormente com uma periodicidade 
de 5 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

Or. en

Justificação

A data da determinação dos sectores expostos a um risco significativo de fuga de carbono 
deve ser adiada para Dezembro de 2009 a fim de reforçar a certeza sobre este importante 
aspecto da Directiva. Além disso, considera-se que a frequência para a revisão dos sectores 
expostos na proposta da Comissão é excessiva. Consequentemente, propõe-se que a 
determinação dos sectores expostos se processe de 5 em 5 anos.
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Alteração 558
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10.º-A – n.º 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

O mais tardar até 31 de Dezembro de 2009
e posteriormente com uma periodicidade 
de 5 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

Or. hu

Alteração 559
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10-A – n.º 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

Após a entrada em vigor da directiva, a 
Comissão deve proceder à determinação, 
num espaço de tempo adequado, dos 
sectores e das empresas referidos no n.º 8.

Or. de

Justificação

Em termos de segurança da planificação, é importante que as empresas saibam, logo que 
possível, se pertencem ou não à categoria descrita no n.º 8. As definições dos sectores 
baseiam-se actualmente nos representantes de maior relevância em cada sector da indústria. 
Na UE, existem igualmente conglomerados de empresas que abrangem uma margem de 
produção mais complexa e que não podem ser consideradas como pertencentes a um sector 
específico. Em consequência, estas empresas seriam classificadas como pertencentes a um 
sector com códigos sectoriais que não correspondem às suas verdadeiras características. 
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Alteração 560
Richard Seeber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10.º-A – n.º 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8. 

O mais tardar até 30 de Junho de 2010, a 
Comissão deve proceder à determinação 
dos sectores referidos no n.º 8.

Or. en

Justificação

A definição da fuga de carbono é essencial para o planeamento da segurança do sector 
europeu da indústria. Caso contrário, a actual tendência para suspender os projectos de 
investimento prosseguirá, provocando significativas fugas de carbono e perdas de postos de 
trabalho. Consequentemente, o estatuto da fuga de carbono deve processar-se dentro do 
prazo. As novas instalações devem poder candidatar-se ao estatuto "fuga de carbono" com 
base no actual texto da proposta comunitária. 

Alteração 561
Philippe Busquin

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10.º-A – n.º 9 – parágrafo 3 – secção introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 

Na determinação dos sectores referidos no 
n.º 8, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos
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sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os
seguintes aspectos:

sem perda quer de quota de mercado, quer 
da rentabilidade, quer das oportunidades 
de investimento do mesmo sector ou sub-
sectores em países fora da União 
Europeia que não impõem restrições 
equivalentes em matéria de emissões. Os 
critérios relevantes são – inter alia – os 
seguintes:

Or. en

Alteração 562
Holger Krahmer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10.º-A – n.º 9 – parágrafo 3 – secção introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Na determinação referida no n.º 8, a 
Comissão deve tomar em consideração em
que medida o sector ou subsector em causa 
tem possibilidade de repercutir sobre os 
utilizadores finais os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de um sector ou 
subsector similar que opere em países 
fora da União Europeia que não impõem 
restrições equivalentes em matéria de 
emissões, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Or. en

Justificação

O risco de fuga de carbono ocorre quando os produtores, dentro e fora da União Europeia, 
não estão sujeitos aos mesmos limites, enquanto a proposta da Comissão limita a análise do 
risco de fuga de carbono a uma comparação com as instalações menos eficientes fora da 
Comunidade, sem tomar em conta o CO2 decorrente do transporte para a Europa. Esta 
alteração é necessária para garantir a igualdade de condições de concorrência entre a 
produção comunitária e não comunitária. 
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Alteração 563
Frédérique Ries

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10.º-A – n.º 9 – parágrafo 3 – secção introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Na determinação referida no n.º 8, a 
Comissão deve tomar em consideração em 
que medida o sector ou subsector em causa 
tem possibilidade de repercutir sobre os 
utilizadores finais os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de um sector ou 
subsector similar que opere em países 
fora da União Europeia que não impõem 
restrições equivalentes em matéria de 
emissões, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Or. en

Justificação

O risco de fuga de carbono ocorre quando os produtores, dentro e fora da União Europeia, 
não estão sujeitos aos mesmos limites, enquanto a proposta da Comissão limita a análise do 
risco de fuga de carbono a uma comparação com as instalações menos eficientes fora da 
Comunidade, sem tomar em conta o CO2 decorrente do transporte para a Europa. Esta 
alteração é necessária para garantir a igualdade de condições de concorrência entre a 
produção comunitária e não comunitária. 

Alteração 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10.º-A – n.º 9 – parágrafo 3 – secção introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias e o efeito indirecto da 
repercussão dos custos do CO2 nos preços 
da energia no preço dos produtos sem uma 
perda significativa da competitividade em 
favor de instalações fora da Comunidade 
que tenham uma menor eficiência em 
termos de emissões de carbono, tomando 
em consideração os seguintes aspectos:

Or. en

Justificação

O processo de tomada de decisão sobre os sectores que se encontram expostos a riscos de 
fuga de carbono e as medidas a tomar devem ser transparentes e ter lugar mediante consulta 
dos sectores em causa, bem como tomar em consideração tanto o impacto directo da inclusão 
no RCLE como o efeito indirecto da repercussão dos custos do CO2 nos preços da energia.

Alteração 565
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10.º-A – n.º 9 – parágrafo 3 – secção introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade ou em regiões da União 
Europeia não abrangidas pelo regime 
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carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

comunitário que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Or. en

Alteração 566
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10.º-A – n.º 9 – parágrafo 3 – secção introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora ou 
dentro da Comunidade que tenham uma 
menor eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Or. en

Justificação

A atribuição de licenças de emissão a diferentes indústrias não deve criar uma distorção da 
concorrência no mercado interno que poderá provocar uma diminuição da eficiência do 
processo de produção e o subsequente aumento das emissões de gases com efeito de estufa.
Devem ser evitados os processos de deslocalização interna da produção ou a substituição das 
unidades de produção eficientes em termos energéticos por unidades internas de produção 
mais pequenas e menos eficientes.   
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Alteração 567
Philippe Busquin

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;

(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção no caso de indústrias 
com elevadas emissões de CO2 por 
unidade de vendas;

Or. en

Alteração 568
Dorette Corbey

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;

(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção e em que medida se 
verificariam efeitos indirectos da 
repercussão dos custos do CO2 nos preços 
da energia;

Or. en

Justificação

As indústrias com utilização intensiva de energia têm obrigações ao abrigo do RCLE, mas 
estão igualmente expostas a preços de energia mais elevados devido aos condicionalismos do 
sector energético decorrentes do RCLE. Este facto deve ser tomado em consideração 
aquando da avaliação da exposição à fuga de carbono.
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Alteração 569
Konrad Szymański

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Efeito da repercussão do custo do 
CO2 nos preços da electricidade no sector 
ou subsector em causa;

Or. en

Alteração 570
Philippe Busquin

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

(b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem a possibilidade 
técnica e económica de reduzir os níveis 
de emissões, por exemplo com base nas 
técnicas mais eficientes;

Or. en

Alteração 571
Philippe Busquin

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Estrutura do mercado, mercado (c) Estrutura do mercado actual e 
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geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;

projectado, mercado geográfico e de 
produtos em causa, exposição dos sectores 
à concorrência internacional, tendo em 
conta, inter alia, os custos de transporte e 
em CO2;

Or. en

Alteração 572
Johannes Blokland

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;

(c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional, tendo em conta os factores 
que influenciam o potencial de 
penetração das importações;

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão deve considerar os factores que podem reduzir a pressão 
internacional sobre os produtores da União Europeia através da penetração das 
importações, como os custos dos transportes, as restrições das capacidades a nível mundial, 
a diferenciação dos serviços, etc..

Alteração 573
Holger Krahmer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;

(c) Estrutura do mercado actual e 
projectado, mercado geográfico e de 
produtos em causa, exposição dos sectores 
à concorrência internacional;

Or. en

Justificação

O risco de fuga de carbono ocorre quando os produtores, dentro e fora da União Europeia, 
não estão sujeitos aos mesmos limites, enquanto a proposta da Comissão limita a análise do 
risco de fuga de carbono a uma comparação com as instalações menos eficientes fora da 
Comunidade, sem tomar em conta o CO2 decorrente do transporte para a Europa. Esta 
alteração é necessária para garantir a igualdade de condições de concorrência entre a 
produção comunitária e não comunitária. 

Alteração 574
Frédérique Ries

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;

(c) Estrutura do mercado actual e 
projectado, mercado geográfico e de 
produtos em causa, exposição dos sectores 
à concorrência internacional;

Or. en

Justificação

O risco de fuga de carbono ocorre quando os produtores, dentro e fora da União Europeia, 
não estão sujeitos aos mesmos limites, enquanto a proposta da Comissão limita a análise do 
risco de fuga de carbono a uma comparação com as instalações menos eficientes fora da 
Comunidade, sem tomar em conta o CO2 decorrente do transporte para a Europa. Esta 
alteração é necessária para garantir a igualdade de condições de concorrência entre a 
produção comunitária e não comunitária. 
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Alteração 575
Philippe Busquin

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Efeito da repercussão dos custos do 
CO2 nos preços da electricidade no sector 
ou subsector em causa.

Or. en

Alteração 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Efeito da repercussão dos custos do 
CO2 nos preços da electricidade no sector 
ou subsector em causa.

Or. en

Justificação

O processo de tomada de decisão sobre os sectores que se encontram expostos a riscos de 
fuga de carbono e as medidas a tomar devem ser transparentes e ter lugar mediante consulta 
dos sectores em causa, bem como tomar em consideração tanto o impacto directo da inclusão 
no RCLE como o efeito indirecto da repercussão dos custos do CO2 nos preços da energia.
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Alteração 577
Philippe Busquin

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – parágrafo 4 

Texto da Comissão Alteração

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do 
aumento do preço do carbono ou o 
impacto na rentabilidade das instalações
em causa.

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do preço do 
carbono ou o impacto na rentabilidade dos 
sectores em causa.

Or. en

Alteração 578
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10-A – n.º 9 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração a necessidade da segurança 
das matérias-primas na Comunidade. Tal 
aplica-se, em particular, àquelas 
matérias-primas das quais a indústria 
europeia é deficitária. 

Or. de

Justificação

As matérias-primas constituem um factor importante para o desenvolvimento da economia na 
Comunidade. A situação das matérias-primas, das quais a UE é já deficitária, tem uma 



AM\734873PT.doc 91/92 PE409.657v01-00

PT

importância crucial para a competitividade a nível internacional dos principais sectores 
industriais europeus.

Alteração 579
Frédérique Ries

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Anualmente, com base em novas 
informações do mercado, qualquer sector 
não incluído no anexo I-A poderá 
requerer à Comissão que examine de 
novo se o sector deverá ser considerado 
como vulnerável à fuga de carbono.

Or. en

Justificação

Se a informação do mercado mostrar que a fuga de carbono ocorre num sector até aí não 
considerado como vulnerável à fuga de carbono, dever-se-á dispor de uma solução sem ter 
que aguardar pela próxima revisão trienal.

Alteração 580
Péter Olajos

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Se um Estado-Membro se recusar a 
pagar uma multa em conformidade com o 
mecanismo de controlo do cumprimento 
ao abrigo da [Decisão relativa à partilha 
de esforços], como especificado no seu 
artigo 5.º-A, será retida no diário 
independente de operações da 
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Comunidade uma quantidade de licenças 
de emissão equivalente ao nível de 
insuficiência da redução de emissões para 
o ano em questão, que apenas será 
emitida quando o Estado-Membro pagar a 
referida multa.

Or. en

Justificação

A presente alteração garante que os Estados-Membros respeitarão um sistema de sanções 
destinado a assegurar o cumprimento dos Estados-Membros ao abrigo da Decisão relativa à 
partilha de esforços. 
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