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Alteração 581
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10-B

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-B Suprimido

Medidas de apoio a determinadas 
indústrias com utilização intensiva de 
energia em caso de fuga de carbono
O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na 
medida em que estas resultem em
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a nível mundial, e após consulta 
aos parceiros sociais relevantes, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório analítico avaliando 
a situação no que diz respeito a sectores 
ou subsectores com utilização intensiva de 
energia que tenham sido determinados 
como estando expostos a riscos 
significativos de fuga de carbono. Esse 
relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que 
podem incluir:
- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A; 
- a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos 
pelos sectores ou subsectores 
determinados de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A.
Quando da análise das medidas 
adequadas a tomar, serão também tidos 
em consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções 
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das emissões globais da magnitude 
necessária para lutar de forma eficaz 
contra as alterações climáticas, que sejam 
passíveis de monitorização e verificação e 
estejam sujeitas a disposições obrigatórias 
de controlo do cumprimento.

Or. de

Justificação

Esta problemática já foi amplamente abordada através da introdução do modelo dos 
parâmetros de referência. Tendo em conta o rápido aumento dos preços da energia, os 
parâmetros de referência promovem igualmente o investimento em tecnologias mais eficazes, 
o que também representa uma vantagem em termos de competitividade. 

Alteração 582
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-B Suprimido

Medidas de apoio a determinadas 
indústrias com utilização intensiva de 
energia em caso de fuga de carbono
O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na 
medida em que estas resultem em 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a nível mundial, e após consulta 
aos parceiros sociais relevantes, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório analítico avaliando 
a situação no que diz respeito a sectores 
ou subsectores com utilização intensiva de 
energia que tenham sido determinados 
como estando expostos a riscos 
significativos de fuga de carbono. Esse 
relatório deve ser acompanhado de 
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eventuais propostas adequadas, que 
podem incluir:
– o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A; 
– a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos 
pelos sectores ou subsectores 
determinados de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A.
– Quando da análise das medidas 
adequadas a tomar, serão também tidos 
em consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções 
das emissões globais da magnitude 
necessária para lutar de forma eficaz 
contra as alterações climáticas, que sejam 
passíveis de monitorização e verificação e 
estejam sujeitas a disposições obrigatórias 
de controlo do cumprimento."

Or. en

Justificação

O artigo 10.º-A é uma disposição destinada a prevenir as fugas de carbono em sectores 
expostos se não for alcançado um acordo internacional.

Alteração 583
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10-B

Texto da Comissão Alteração

Medidas de apoio a determinadas 
indústrias com utilização intensiva de 
energia em caso de fuga de carbono

Medidas de apoio a empresas com uma 
utilização intensiva de electricidade

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 

Os operadores de instalações com uma 
utilização intensiva de electricidade, nos 
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das negociações internacionais e na 
medida em que estas resultem em 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a nível mundial, e após consulta 
aos parceiros sociais relevantes, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório analítico avaliando 
a situação no que diz respeito a sectores
ou subsectores com utilização intensiva de 
energia que tenham sido determinados 
como estando expostos a riscos 
significativos de fuga de carbono. Esse 
relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que 
podem incluir:

termos da alínea v) do artigo 3.º, 
beneficiam de uma atribuição a título 
gratuito de licenças de emissão, que se 
baseia na quantidade de emissões de CO2 
provocada pela produção de electricidade 
consumida pelas mesmas. A atribuição é 
efectuada com base em parâmetros de 
referência.

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A;
- a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos 
pelos sectores ou subsectores 
determinados de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A.
Quando da análise das medidas 
adequadas a tomar, serão também tidos 
em consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções 
das emissões globais da magnitude 
necessária para lutar de forma eficaz 
contra as alterações climáticas, que sejam 
passíveis de monitorização e verificação e 
estejam sujeitas a disposições obrigatórias 
de controlo do cumprimento.

Or. de

Justificação

Os fornecedores de electricidade incluem todos os custos resultantes do conjunto da venda 
em leilão, proposta para a produção de electricidade, nos preços cada vez mais elevados da 
electricidade. Esse encargo é, por conseguinte, suportado pelo consumidor de electricidade. 
Esta situação representa uma carga adicional significativa para as instalações industriais 
consumidoras de electricidade, em particular para as instalações das indústrias com uma 
utilização intensiva de electricidade, cuja competitividade a nível internacional fica, assim, 
comprometida.
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Alteração 584
Robert Goebbels

Proposta de directiva - acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B

Texto da Comissão Alteração

Medidas de apoio a determinadas 
indústrias com utilização intensiva de 
energia em caso de fuga de carbono

Obrigação de restituição de licenças de 
emissão para os importadores

1. A partir de 1 Janeiro de 2013, os 
importadores de bens específicos nas 
condições previstas no n.º 2 e para os 
quais foi estabelecida uma metodologia 
nas condições previstas no n.º 3 são, 
respectivamente, obrigados a restituir ou 
autorizados e receber a título gratuito 
licenças de emissão de acordo com as 
modalidades previstas no n.º 3. 
2. Os produtos a que se aplicam as 
disposições do n.º 1 são os que 
apresentam um risco de fuga de carbono e 
provêm de países que, relativamente aos 
países desenvolvidos, não assumiram 
compromissos comparáveis aos da União 
Europeia em termos de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa e, 
em relação aos países emergentes, não 
efectuaram novas acções adequadas e 
passíveis de medição, comunicação e 
verificação. À luz dos resultados das 
negociações internacionais, a Comissão, 
actuando em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
23.º, elabora, até 30 de Junho de 2010, a 
lista desses países de origem. 
Também no âmbito do procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 23.º, a 
Comissão elabora a lista dos sectores e 
produtos a que se aplica o presente artigo, 
avaliando o risco de fugas de emissão 
apoiando-se nos sectores visados no n.º 8 
do artigo 10.º-A e nos critérios a seguir 
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enunciados: 
a) o impacto do sistema de comércio de 
licenças de emissão, em termos de custo 
marginal (incluindo através de um custo 
de oportunidade) no caso de uma 
atribuição gratuita ou de custo médio em 
caso de leilão, sobre os custos de 
produção;
b) em que medida as instalações no sector 
em causa têm possibilidade de reduzir os 
níveis de emissões, por exemplo com base 
nas técnicas mais eficientes;
c) a estrutura do mercado, o mercado 
geográfico e o mercado de produtos em 
causa, bem como a exposição do sector à 
concorrência internacional; 
d) as repercussões das alterações 
climáticas e das políticas energéticas 
implementadas ou com implementação 
prevista fora da UE nos sectores em 
causa; 
e)  a evolução previsível da procura a 
nível mundial e regional para cada sector;
f) o preço do transporte dos bens para o 
sector; 
g) a importância do custo de investimento 
na construção e uma nova unidade de 
produção para o sector considerado.
As disposições previstas no n.º 1 não se 
aplicam às importações de bens 
produzidos em países ou regiões 
vinculados ao sistema europeu de 
comércio de licenças de emissões em 
aplicação das disposições do artigo 25.º da 
presente directiva.  
3. A quantidade de licenças de emissão 
que os importadores são obrigados a 
restituir é equivalente à diferença entre :
- a emissão média de gases com efeito de 
estufa por tonelada produzida resultante 
da produção destes bens na Comunidade, 
multiplicada pela tonelagem dos bens 
importados. Neste segundo cálculo, a 
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emissão média pode ser substituída por 
um factor de emissão mais favorável se o 
importador provar, através de uma 
auditoria realizada por uma entidade de 
verificação acreditada pela União 
Europeia, que a emissão de gases 
resultante do processo de produção dos 
seus produtos é inferior à média europeia;
- e a quantidade média de licenças de 
emissão concedidas a título gratuito para 
a produção destes bens na Comunidade. 
A diferença entre o primeiro e o segundo 
valores determina, pela positiva, a 
quantidade de licenças de emissão que os 
importadores devem restituir ou, pela 
negativa, a quantidade que podem receber 
a título gratuito.
Para determinar a quantidade média de 
gases com efeito de estufa resultante da 
produção dos diferentes bens ou 
categorias de bens na Comunidade, a 
Comissão, actuando em conformidade 
com o procedimento previsto no n.º 2 do 
artigo 23.º, toma em consideração as 
declarações de emissões verificadas nas 
condições previstas no artigo 14.º.
4. Para facilitar o estabelecimento do 
método de cálculo das restituições à 
importação nos termos do n.º 3, a 
Comissão pode impor aos operadores 
declarações relativas ao fabrico destes 
produtos, bem como verificações 
independentes destas declarações, no 
âmbito das directrizes adoptadas nos 
termos dos artigos 14.º e 15.º. Estas 
obrigações podem incluir a declaração 
dos níveis de emissões abrangidas pelo 
sistema de comércio de licenças de 
emissão da União Europeia que estão 
associados ao fabrico de cada produto ou 
categoria de produtos.
5. Um regulamento adoptado nos termos 
do procedimento previsto no n.º 2 do 
artigo 23.º fixa as condições para a 
restituição ou atribuição gratuita de 
licenças de emissão para os importadores. 
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Este regulamento prevê igualmente as 
condições em que o importador abrangido 
pelo presente artigo declara a restituição 
das licenças de emissão necessária em 
relação à quantidade de bens importados.
6. À quantidade total de licenças de 
emissão que os Estados-Membros podem 
levar a leilão nos termos do artigo 10.º é 
acrescida a quantidade de licenças de 
emissão restituídas pelos importadores 
para dar cumprimento à obrigação visada 
no n.º 1 e retirada a quantidade de 
licenças de emissão recebidas pelos 
importadores nos termos do mesmo 
número. Estas variações são 
discriminadas entre os Estados-Membros
de acordo com as regras definidas no n.º 2 
do artigo 10.º. 
7. O rendimento adicional dos leilões 
proveniente da obrigação de restituição de 
licenças de emissão por parte dos 
importadores é repartido pelos 
Estados-Membros segundo as 
modalidades previstas no n.º 6. 50% 
desses rendimentos adicionais serão 
restituídos pelos Estados-Membros ao 
fundo para adaptação às alterações 
climáticas.  
8. Para dar cumprimento à sua obrigação 
de restituição referida no n.º 1, o 
importador pode utilizar licenças de 
emissão, unidades de redução de emissões 
(URE) e redução certificada de emissões 
(RCE) até ao nível de percentagem 
utilizado pelos operadores durante o ano 
anterior, ou licenças de emissão de um 
sistema de comércio de direitos de 
emissão de um país terceiro que seja 
reconhecido como correspondendo a um 
nível de restrição equivalente ao do 
sistema da Comunidade.

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 

9. O mais tardar em Junho de 2010, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
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nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas a fim de, nomeadamente, 
ajustar a proporção de licenças de emissão 
recebidas a título gratuito por esses 
sectores ou subsectores ao abrigo do artigo 
10º-A;

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A;

- a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos 
pelos sectores ou subsectores 
determinados de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A.

Este relatório apresenta igualmente o 
estado da situação das medidas de 
execução relativas à criação de um 
mecanismo de ajustamento nas fronteiras, 
previsto nos n.ºs 1 a 8.

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento.

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento.

Or. fr

Justificação

A fim de dar aos intervenientes económicos certezas para o pós-Quioto, é necessário definir 
desde já as modalidades criando um eventual mecanismo de ajustamento nas fronteiras, que, 
ao incluir os importadores europeus de produtos provenientes de países não abrangidos por 
um acordo internacional, coloque em pé de igualdade estes importadores e os operadores 
europeus.



PE409.659v01-00 12/98 AM\734914PT.doc

PT

Alteração 585
Françoise Grossetête

Proposta de directiva - acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 Janeiro de 2013, os 
importadores e exportadores de bens 
específicos nas condições previstas no n.º 
2 e para os quais foi estabelecida uma 
metodologia nas condições previstas no 
n.º 3 são, respectivamente, obrigados a 
restituir ou autorizados e receber a título 
gratuito licenças de emissão de acordo 
com as modalidades previstas no n.º 3. 
Os produtos a que se aplicam as 
disposições do primeiro parágrafo são os 
que apresentam um risco de fuga de 
carbono e provêm de países que, 
relativamente aos países desenvolvidos, 
não assumiram compromissos 
comparáveis aos da União Europeia em 
termos de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa e, em relação aos 
países emergentes, não efectuaram novas 
acções adequadas e passíveis de medição, 
comunicação e verificação segundo 
métodos internacionalmente 
reconhecidos.
2. À luz dos resultados das negociações 
internacionais, a Comissão, actuando em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 23.º, elabora, 
até 30 de Junho de 2010, a lista dos países 
de origem referidos no n.º 1. 
Igualmente no quadro do procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 23.º, a 
Comissão elabora a lista dos sectores e 
subsectores, de entre os referidos no 
Anexo I, e dos produtos a que se aplicam 
as disposições do presente artigo, 
avaliando o risco de fugas de emissões e 
baseando-se nos sectores referidos no n.º 
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8 do artigo 10.º.
As disposições do n.º 1 não se aplicam às 
importações de bens produzidos em países 
ou regiões vinculados ao regime europeu 
de comércio de licenças de emissões em 
aplicação das disposições do artigo 25.º.  
3. A quantidade de licenças de emissão 
que os importadores são obrigados a 
restituir é equivalente à diferença entre : 
- a emissão média de gases com efeito de 
estufa por tonelada produzida resultante 
da produção destes bens na Comunidade, 
multiplicada pela tonelagem dos bens 
importados. Neste segundo cálculo, a 
emissão média pode ser substituída por 
um factor de emissão mais favorável se o 
importador provar, através de uma 
auditoria realizada por uma entidade de 
verificação acreditada pela União 
Europeia, que a emissão de gases 
resultante do processo de produção dos 
seus produtos é inferior à média europeia;
- e a quantidade média de licenças de 
emissão concedidas a título gratuito para 
a produção destes bens na Comunidade. 
A diferença entre o primeiro e o segundo 
valores determina, pela positiva, a 
quantidade de licenças de emissão que os 
importadores devem restituir ou, pela 
negativa, a quantidade que podem receber 
a título gratuito.
Para determinar a quantidade média de 
gases com efeito de estufa resultante da 
produção dos diferentes bens ou 
categorias de bens na Comunidade, a 
Comissão, actuando em conformidade 
com o procedimento previsto no n.º 2 do 
artigo 23.º, toma em consideração as 
declarações de emissões verificadas nas 
condições previstas no artigo 14.º.
4. Para facilitar o estabelecimento do 
método de cálculo das restituições à 
importação nos termos do n.º 3, a 
Comissão pode impor aos operadores 
declarações relativas ao fabrico destes 
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produtos, bem como verificações 
independentes destas declarações, no 
âmbito das directrizes adoptadas nos 
termos dos artigos 14.º e 15.º. Estas 
obrigações podem incluir a declaração 
dos níveis de emissões abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de 
emissão da União Europeia que estão 
associados ao fabrico de cada produto ou 
categoria de produtos.
5. Um regulamento adoptado nos termos 
do procedimento previsto no n.º 2 do 
artigo 23.º fixa as condições para a 
restituição ou atribuição gratuita de 
licenças de emissão para os importadores. 
Este regulamento prevê igualmente as 
condições nas quais o importador 
abrangido pelo presente artigo declara a 
restituição das licenças de emissão 
necessária no que respeita à quantidade 
de bens importados.
6. À quantidade total de licenças de 
emissão que o organismo comunitário 
mandatado pode levar a leilão nos termos 
do artigo 10.º é acrescentada a quantidade 
de licenças de emissão restituídas pelos 
importadores para cumprir a obrigação 
visada no n.º 1 e retirada a quantidade de 
licenças de emissão recebida pelos 
exportadores em aplicação desse mesmo 
número.
7. O rendimento adicional dos leilões 
proveniente da obrigação de restituição 
das licenças de emissão por parte dos 
importadores reverte para um fundo da 
União Europeia consagrado à 
investigação/desenvolvimento sobre as 
energias e a luta contra as alterações 
climáticas.
8. Para dar cumprimento à sua obrigação 
de restituição referida no n.º 1, o 
importador pode utilizar licenças de 
emissão, unidades de redução de emissões 
(URE) e redução certificada de emissões 
(RCE) até ao nível de percentagem 
utilizado pelos operadores durante o ano 
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anterior, ou licenças de emissão de um 
sistema de comércio de direitos de 
emissão de um país terceiro que seja 
reconhecido como correspondendo a um 
nível de restrição equivalente ao do 
sistema da Comunidade.
9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010, 
a Comissão adopta, de acordo com o 
processo previsto no n.º 2 do artigo 23.º, 
disposições que permitam aos 
exportadores dos bens determinados em 
aplicação do n.º 2 receber licenças de 
emissão a título gratuito a partir do 
registo da Comunidade para as 
exportações da Comunidade Europeia 
realizadas a partir de 1 de Janeiro de 
2013. Para este efeito é criada uma 
reserva, cujo volume é inferior a 2% do 
montante total de licenças de emissão na 
Comunidade.
10. Até 30 de Junho de 2009, a Comissão 
deve apresentar um estudo dos aspectos 
jurídicos a ter em conta para garantir a 
compatibilidade deste instrumento com o 
direito internacional do comércio. Caso 
seja necessário, a Comissão deve prever 
igualmente um plano e um calendário de 
comunicação e de debate com os outros 
países envolvidos sobre os modos de tratar 
os problemas detectados da forma mais 
satisfatória possível. 

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 

11. O mais tardar em Junho de 2010, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Este relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas para ajustar a proporção de 
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adequadas, que podem incluir: licenças de emissão recebidas a título 
gratuito por estes sectores ou subsectores 
ao abrigo do artigo 10.º-A.

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10.º-A;

- a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos 
pelos sectores ou subsectores 
determinados de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A.

Este relatório apresenta igualmente o 
estado da situação das medidas de 
execução relativas à criação de um 
mecanismo de ajustamento nas fronteiras, 
previstas nos n.ºs 1 a 9.

Quando da análise das medidas 
adequadas a tomar, serão também tidos 
em consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções 
das emissões globais da magnitude 
necessária para lutar de forma eficaz 
contra as alterações climáticas, que sejam 
passíveis de monitorização e verificação e 
estejam sujeitas a disposições obrigatórias 
de controlo do cumprimento.

Or. fr

Justificação

É indispensável introduzir no corpo da directiva os princípios do mecanismo de inclusão das 
importações de carbono, de molde a dar credibilidade à posição da UE com vista à obtenção 
de um acordo internacional satisfatório no final de 2009.

É igualmente essencial mencionar pelo menos os imperativos de quantificação e verificação 
para os compromissos dos países em desenvolvimento economicamente mais avançados. 
Estes imperativos devem visar igualmente o "contributo" destes países em desenvolvimento.
A noção de países emergentes deve ser clarificada.

Alteração 586
Anne Laperrouze

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

1. A partir de 1 Janeiro de 2013, os 
importadores e exportadores de bens 
específicos nas condições previstas no n.º 
2 e para os quais foi estabelecida uma 
metodologia nas condições previstas no 
n.º 3 são, respectivamente, obrigados a 
restituir ou autorizados e receber a título 
gratuito licenças de emissão de acordo 
com as modalidades previstas no n.º 3. 
Os produtos a que se aplicam as 
disposições do primeiro parágrafo são os 
que apresentam um risco de fuga de 
carbono e provêm de países que, 
relativamente aos países desenvolvidos, 
não assumiram compromissos 
comparáveis aos da União Europeia em 
termos de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa e, em relação aos 
países emergentes, não efectuaram novas 
acções adequadas e passíveis de medição, 
comunicação e verificação segundo 
métodos internacionalmente 
reconhecidos.
2. À luz dos resultados das negociações 
internacionais, a Comissão, actuando em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 23.º, elabora, 
até 30 de Junho de 2010, a lista dos países 
de origem referidos no n.º 1. 
Igualmente no quadro do procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 23.º, a 
Comissão elabora a lista dos sectores e 
subsectores, de entre os referidos no 
Anexo I, e dos produtos a que se aplicam 
as disposições do presente artigo, 
avaliando o risco de fugas de emissões e 
baseando-se nos sectores referidos no n.º 
8 do artigo 10.º.
As instalações dos sectores e subsectores 
com utilização intensiva de energia, cujas 
instalações consomem electricidade nas 
condições previstas no n.º 4, parágrafos 3 
e 4 da alínea b), do artigo 2.º da Directiva 
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2003/96/CE de 27 de Outubro de 2003, 
que reestrutura o quadro comunitário de 
tributação dos produtos energéticos e da 
electricidade, são incluídas na lista do 
Anexo I relativa às instalações com 
emissões indirectas.
As disposições do n.º 1 não se aplicam às 
importações de bens produzidos em países 
ou regiões vinculados ao regime europeu 
de comércio de licenças de emissões em 
aplicação das disposições do artigo 25.º.  
3. A quantidade de licenças de emissão 
que os importadores são obrigados a 
restituir é equivalente à diferença entre : 
- a emissão média de gases com efeito de 
estufa por tonelada produzida resultante 
da produção destes bens na Comunidade, 
multiplicada pela tonelagem dos bens 
importados. Neste segundo cálculo, a 
emissão média pode ser substituída por 
um factor de emissão mais favorável se o 
importador provar, através de uma 
auditoria realizada por uma entidade de 
verificação acreditada pela União 
Europeia, que a emissão de gases 
resultante do processo de produção dos 
seus produtos é inferior à média europeia;
- e a quantidade média de licenças de 
emissão concedidas a título gratuito para 
a produção destes bens na Comunidade. 
A diferença entre o primeiro e o segundo 
valores determina, pela positiva, a 
quantidade de licenças de emissão que os 
importadores devem restituir ou, pela 
negativa, a quantidade que podem receber 
a título gratuito.
Para determinar a quantidade média de 
gases com efeito de estufa resultante da 
produção dos diferentes bens ou 
categorias de bens na Comunidade, a 
Comissão, actuando em conformidade 
com o procedimento previsto no n.º 2 do 
artigo 23.º, toma em consideração as 
declarações de emissões verificadas nas 
condições previstas no artigo 14.º.
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4. Para facilitar o estabelecimento do 
método de cálculo das restituições à 
importação nos termos do n.º 3, a 
Comissão pode impor aos operadores 
declarações relativas ao fabrico destes 
produtos, bem como verificações 
independentes destas declarações, no 
âmbito das directrizes adoptadas nos 
termos dos artigos 14.º e 15.º. Estas 
obrigações podem incluir a declaração 
dos níveis de emissões abrangidas pelo 
regime de comércio de licenças de 
emissão da União Europeia que estão 
associados ao fabrico de cada produto ou 
categoria de produtos.
5. Um regulamento adoptado nos termos 
do procedimento previsto no n.º 2 do 
artigo 23.º fixa as condições para a 
restituição ou atribuição gratuita de 
licenças de emissão para os importadores. 
Este regulamento prevê igualmente as 
condições nas quais o importador 
abrangido pelo presente artigo declara a 
restituição das licenças de emissão 
necessária no que respeita à quantidade 
de bens importados.
6. À quantidade total de licenças de 
emissão que o organismo comunitário 
mandatado pode levar a leilão nos termos 
do artigo 10.º é acrescentada a quantidade 
de licenças de emissão restituídas pelos 
importadores para cumprir a obrigação 
visada no n.º 1 e retirada a quantidade de 
licenças de emissão recebida pelos 
exportadores em aplicação desse mesmo 
número.
7. O rendimento adicional dos leilões 
proveniente da obrigação de restituição 
das licenças de emissão por parte dos 
importadores reverte para um fundo da 
União Europeia consagrado à 
investigação/desenvolvimento sobre as 
energias e a luta contra as alterações
climáticas.
8. Para dar cumprimento à sua obrigação 
de restituição referida no n.º 1, o 
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importador pode utilizar licenças de 
emissão, unidades de redução de emissões 
(URE) e redução certificada de emissões 
(RCE) até ao nível de percentagem 
utilizado pelos operadores durante o ano 
anterior, ou licenças de emissão de um 
sistema de comércio de direitos de 
emissão de um país terceiro que seja 
reconhecido como correspondendo a um 
nível de restrição equivalente ao do 
sistema da Comunidade.
9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010, 
a Comissão adopta, de acordo com o 
processo previsto no n.º 2 do artigo 23.º, 
disposições que permitam aos 
exportadores dos bens determinados em 
aplicação do n.º 2 do presente artigo 
receber licenças de emissão a título 
gratuito a partir do registo da 
Comunidade para as exportações da 
Comunidade Europeia realizadas a contar 
de 1 de Janeiro de 2013. Para este efeito é 
criada uma reserva, cujo volume é 
inferior a 2% do montante total de 
licenças de emissão na Comunidade.
10. Até 30 de Junho de 2009, a Comissão 
deve apresentar um estudo dos aspectos 
jurídicos a ter em conta para garantir a 
compatibilidade das disposições previstas 
no n.º 9 com o direito comercial 
internacional.
Caso seja necessário, a Comissão deve 
prever igualmente um plano e um 
calendário de comunicação e de debate 
com os outros países envolvidos sobre os 
modos de tratar os problemas detectados 
da forma mais satisfatória possível. 

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 

11. O mais tardar em Junho de 2010, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
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que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Este relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas para ajustar a proporção de 
licenças de emissão recebidas a título 
gratuito por estes sectores ou subsectores 
ao abrigo do artigo 10.º-A.

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10.º-A;

- a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos 
pelos sectores ou subsectores 
determinados de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A.

Este relatório apresenta igualmente o 
estado da situação das medidas de 
execução relativas à criação de um 
mecanismo de ajustamento nas fronteiras, 
previstas nos n.ºs 1 a 9.

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento.

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento.

Or. fr

Justificação

É indispensável introduzir no corpo da directiva os princípios do mecanismo de inclusão das 
importações de carbono, de molde a dar credibilidade à posição da UE com vista à obtenção 
de um acordo internacional satisfatório no final de 2009.

É igualmente essencial mencionar pelo menos os imperativos de quantificação e verificação 
para os compromissos dos países em desenvolvimento economicamente mais avançados. 
Estes imperativos devem visar igualmente o "contributo" destes países em desenvolvimento.
A noção de países emergentes deve ser clarificada.
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Alteração 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

1. O mais tardar em Junho de 2011 e, 
subsequentemente, de cinco em cinco 
anos, a Comissão deve, em função do 
resultado das negociações internacionais e 
na medida em que estas resultem em 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a nível mundial garantindo, 
simultaneamente o tratamento equitativo 
das indústrias concorrentes, e após 
consulta aos parceiros sociais relevantes,
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório analítico avaliando a 
situação no que diz respeito, em particular,
a sectores ou subsectores com utilização 
intensiva de energia a fim de determinar o 
seu grau de exposição a riscos 
significativos de fuga de carbono, de 
acordo com o n.º 3. 

2. O relatório analítico referido no n.º 1
deve ser acompanhado de eventuais 
propostas adequadas, que tomam em 
consideração o tempo de espera até à 
plena implementação e que podem incluir:

– o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A;

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10.º-A;

– a inclusão no regime comunitário de
importadores de produtos produzidos pelos 
sectores ou subsectores determinados de 
acordo com o estabelecido no artigo 
10.º-A.

- a introdução de sistemas de perequação 
do carbono, para os efeitos da fuga de 
carbono não cobertos por outras medidas, 
destinados a exportadores e importadores 
de produtos produzidos pelos sectores 
determinados de acordo com o estabelecido 
no artigo 10.º-A. Estes sistemas não 
reduzirão a liquidez do mercado das 
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licenças.
Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento.

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que asseguram o tratamento 
equitativo das indústrias concorrentes, 
que sejam passíveis de monitorização e 
verificação e estejam sujeitas a disposições 
obrigatórias de controlo do cumprimento. 

3. Na determinação referida no n.º 1, 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 ou de 
investimentos em favor de instalações que 
operem fora da Comunidade e não 
imponham limites de emissões 
equivalentes e verificáveis, 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) O efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa;
(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 
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ser utilizadas, nomeadamente, estimativas 
da perda de vendas decorrentes do 
aumento do preço do carbono ou do 
impacto na rentabilidade das instalações 
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 [n.º 3 do artigo 23.º].

Or. en

Justificação

É conveniente analisar o potencial que um acordo internacional poderá ter tendo em vista a 
redução real das emissões a nível mundial. Devem ser previstas medidas com vista a 
aumentar a contribuição dos sectores cobertos pelo RCLE mas também para combater os 
riscos de fugas. É necessário dar prioridade à atribuição de licenças a título gratuito.

O n.º 9 do artigo 10.º-A é uma disposição essencial em termos de fugas de carbono, pelo que 
foi incorporado neste artigo enquanto n.º 3.

O efeito da repercussão dos custos do CO2 no preço da electricidade tem de ser tido em conta 
na determinação do grau de exposição aos riscos de fuga de carbono.

Alteração 588
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a Comissão 
deve, em função do resultado das negociações 
internacionais e na medida em que estas 
resultem em reduções das emissões de gases 
com efeito de estufa a nível mundial, e após 
consulta aos parceiros sociais relevantes, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório analítico avaliando a 
situação no que diz respeito a sectores ou 

O mais tardar em Janeiro de 2011, caso 
não tenha sido alcançado um acordo 
internacional abrangente, a Comissão 
deve, tendo em conta as medidas 
nacionais com vista à redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
fora da Comunidade, e após consulta 
aos parceiros sociais relevantes, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
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subsectores com utilização intensiva de energia 
que tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser acompanhado 
de eventuais propostas adequadas, que podem 
incluir:

Conselho um relatório analítico 
avaliando a situação no que diz respeito a 
sectores ou subsectores com utilização 
intensiva de energia que tenham sido 
determinados como estando expostos a 
riscos significativos de fuga de carbono. 
Esse relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que 
podem incluir:

– o ajustamento da proporção de licenças de 
emissão recebidas a título gratuito por esses 
sectores ou subsectores ao abrigo do artigo 
10,º-A;
– a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos pelos 
sectores ou subsectores determinados de acordo 
com o estabelecido no artigo 10.º-A.

- o ajustamento da inclusão no regime 
comunitário de importadores de 
produtos produzidos pelos sectores ou 
subsectores determinados de acordo com 
o estabelecido no artigo 10.º-A;

- outras medidas directas destinadas a 
prevenir todo e qualquer risco de 
emissões globais mais elevadas 
decorrentes da deslocalização de 
indústrias concorrentes da UE sujeitas 
a venda integral em leilão, bem como a 
assegurar a sua competitividade sem 
comprometer a eficiência ambiental do 
sistema comunitário.

Quando da análise das medidas adequadas a 
tomar, serão também tidos em consideração os 
acordos sectoriais vinculativos que resultem em 
reduções das emissões globais da magnitude 
necessária para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis de 
monitorização e verificação e estejam sujeitas a 
disposições obrigatórias de controlo do 
cumprimento.

Quando da análise das medidas 
adequadas a tomar, serão também tidos 
em consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções 
das emissões globais da magnitude
necessária para lutar de forma eficaz 
contra as alterações climáticas, que 
sejam passíveis de monitorização e 
verificação e estejam sujeitas a 
disposições obrigatórias de controlo do 
cumprimento.

Or. en

Justificação

Para além do pedido de importação de licença para produtos fabricados com utilização 
intensiva de energia importados para a UE, podem ser necessárias outras medidas para 
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apoiar as indústrias de exportação comunitárias na medida em que estejam expostas a uma 
concorrência internacional significativa por parte de países que não tomam medidas 
comprovadas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.  

Alteração 589
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

O mais tardar em Junho de 2010, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

– o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10.º-A;

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10.º-A até 100% da quantidade de 
licenças determinada em conformidade 
com este artigo;

– a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos pelos 
sectores ou subsectores determinados de 
acordo com o estabelecido no artigo 
10.º-A.

- caso o acordo internacional sobre 
alterações climáticas não tenha sido 
concluído, a inclusão no regime 
comunitário de importadores de produtos 
produzidos pelos sectores ou subsectores 
determinados de acordo com o estabelecido 
no artigo 10.º-A; um tal mecanismo de 
ajustamento nas fronteiras deverá colocar 
os produtores comunitários e os 
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importadores dos referidos produtos em 
situação de igualdade.
No caso de ser concluído um acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
o relatório analítico pode ser 
acompanhado de propostas no 
seguimento da revisão referida no n.º 1 do 
artigo 10.º-A, a fim de estabelecer que a 
atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito se limite apenas aos casos em que 
tal seja plenamente justificável ao abrigo 
desse acordo.

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento.

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento.

Or. en

Justificação

O relatório da Comissão no seguimento do acordo internacional deve ser apresentado até 
Junho de 2010. A Comissão propôs igualmente duas revisões: uma nos termos do n.º 1 do 
artigo 10.º-A, destinada a avaliar se, em função do acordo internacional, é necessário 
atribuir licenças a título gratuito, e outra nos termos do artigo 10.º-B. Estas revisões devem 
ser combinadas a fim de acelerar o processo e aumentar a certeza.

Alteração 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 

1. O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
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das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. 

das negociações internacionais no âmbito 
da COP 131 e na medida em que estas 
resultem em reduções das emissões de 
gases com efeito de estufa a nível mundial, 
garantindo um tratamento equivalente 
dos sectores da indústria concorrentes e 
assegurando o cumprimento dos critérios 
enunciados no n.º 3, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando em particular
a situação no que diz respeito a sectores ou 
subsectores com utilização intensiva de 
energia que tenham sido determinados 
como estando expostos a riscos 
significativos de fuga de carbono. 

Esse relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que podem 
incluir:

2. O relatório visado no n.º 1 deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas que, tendo em conta o 
calendário de execução plena e integral, 
terão em vista:

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do
artigo 10º-A;

– o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
todos os sectores visados no artigo 10º-A;

- a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos pelos 
sectores ou subsectores determinados de 
acordo com o estabelecido no artigo 
10.º-A.

– colocar em prática, relativamente aos 
efeitos das fugas de carbono não 
abrangidas por outras medidas, 
programas de compensação do carbono 
para os exportadores e para os
importadores de produtos produzidos pelos 
sectores ou subsectores determinados de 
acordo com o estabelecido no artigo 10.º-
A. Esses sistemas não restringem a 
liquidez do mercado de licenças.

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento."

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que cumpram os critérios 
relevantes estabelecidos no n.º 3, que 
sejam passíveis de monitorização e 
verificação e estejam sujeitas a disposições 
obrigatórias de controlo do cumprimento.
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1Conferência das partes da CCNUCC (Convenção-
quadro das Nações Unidas sobre as alterações 
climáticas) e 3ª reunião das partes do Protocolo de 
Quioto, realizada em Bali (Indonésia), de 3 a 14 de 
Dezembro de 2007.

Or. pl

Justificação

Esta alteração visa precisar que apenas os acordos internacionais celebrados no âmbito da 
CCNUCC serão tidos em conta. Introduz critérios aplicáveis aos acordos internacionais. A 
situação será avaliada por todos os sectores da indústria, mas em particular relativamente 
aos sectores com uma forte densidade energética. O acordo internacional deve igualmente 
ser avaliado atendendo ao calendário de execução. Os sistemas de compensação constituirão 
uma opção suplementar; não limitarão a integração no regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa e não sobrecarregarão os encargos impostos às 
instalações da UE sujeitas ao regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito 
de estufa.

Alteração 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B 

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

O mais tardar em Junho de 2010, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

– o ajustamento da proporção de licenças - o ajustamento da proporção de licenças 
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de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10.º-A;

de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10.º-A;

– a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos pelos 
sectores ou subsectores determinados de 
acordo com o estabelecido no artigo 
10.º-A.

- a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos pelos 
sectores ou subsectores determinados de 
acordo com o estabelecido no artigo 10.º-
A;

- o ajustamento do número de licenças de 
emissão recebidas a título gratuito para 
compensar os efeitos indirectos da 
repercussão dos custos de CO2 nos preços 
da electricidade para os sectores que, de 
acordo com o estabelecido no n.º 9 do 
artigo 10.º-A, são particularmente 
afectados por essa repercussão dos custos. 
A quantidade máxima de licenças 
atribuídas em resultado da repercussão 
dos custos das emissões de CO2 nos preços 
da electricidade basear-se-á no consumo 
médio anual efectivo de electricidade 
dessas instalações no período de 2005 a 
2007, bem como na repercussão prevista 
do custo das emissões de CO2 das 
tecnologias marginais de produção de 
electricidade que determinam os preços do 
mercado da electricidade, e acrescentar-
se-á às atribuições a título gratuito para 
as emissões directas, 
e alteram as disposições do n.º 7 do artigo 
10.º-A em conformidade.

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento.

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento.

Or. en



AM\734914PT.doc 31/98 PE409.659v01-00

PT

Justificação

A revisão deve ter em consideração a repercussão dos custos do CO2 nos preços da 
electricidade para os sectores em que as emissões indirectas são superiores às emissões 
directas e que são particularmente afectados pelo impacto dos preços da electricidade. É 
necessário definir um sistema para fixar parâmetros de referência para a atribuição de 
licenças a título gratuito a fim de compensar a repercussão dos custos do CO2 na 
electricidade utilizada pelas indústrias com utilização intensiva de energia. A inclusão no 
regime comunitário dos importadores não funcionaria para os sectores com operações a 
jusante, na medida em que os produtos são demasiado complexos para serem abrangidos por 
esse regime.

Alteração 592
Anders Wijkman

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

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a subsectores e instalações
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

– o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A;

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses subsectores e instalações ao abrigo 
do artigo 10.º-A;

– a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos pelos 
sectores ou subsectores determinados de 

- a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos pelos 
subsectores e instalações determinados de 
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acordo com o estabelecido no artigo 
10.º-A. 

acordo com o estabelecido no artigo 
10.º-A. 

Or. en

Alteração 593
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – introdução

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de Junho de 2010, o mais tardar 
e, subsequentemente, de três em três anos, 
a Comissão deve determinar quais são os 
sectores que estão expostos a um forte 
risco de fuga de carbono. 

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:

(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 
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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.

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura que a Comissão tem ainda a possibilidade de identificar os 
sectores que correm o risco de ser afectados por uma fuga de carbono significativa, quer se 
admita, ou não, a ideia da concessão de 100% de licenças a título gratuito. Evidentemente, de 
nada serve incitar as empresas a deslocar-se da Europa para países cujos governos se 
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recusaram a aderir à CQNUAC, porquanto as emissões de gases com efeito de estufa 
aumentariam e haveria uma perda de postos de trabalho na Europa. O que importa debater é 
a forma mais eficaz de solucionar esse problema.

Alteração 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – título e introdução

Texto da Comissão Alteração

Medidas de apoio a determinadas
indústrias com utilização intensiva de 
energia em caso de fuga de carbono

Medidas de apoio a indústrias do sector da 
energia em caso de fuga de carbono

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

O mais tardar em 31 de Dezembro de 2010, 
a Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
que tenham sido determinados como 
estando expostos a riscos significativos de 
fuga de carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

Or. en

Justificação

Esta disposição deveria aplicar-se também a sectores sem utilização intensiva de energia, 
mas igualmente expostos a riscos significativos de fuga de carbono, tendo em conta que 
diversos países da UE constituem a fronteira externa da UE. Além disso, a legislação 
ambiental deve garantir uma utilização sustentável dos recursos em toda a UE e não apoiar a 
deslocalização da produção para países terceiros que utilizem tecnologias menos 
respeitadoras do ambiente.
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Alteração 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – título e introdução

Texto da Comissão Alteração

Medidas de apoio a determinadas
indústrias com utilização intensiva de
energia em caso de fuga de carbono

Medidas de apoio a indústrias no sector da
energia em caso de fuga de carbono

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

O mais tardar em 31 de Dezembro de 2010, 
a Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
que tenham sido determinados como 
estando expostos a riscos significativos de 
fuga de carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

Or. en

Justificação

Esta disposição deveria aplicar-se também a sectores sem utilização intensiva de energia, 
mas igualmente expostos a riscos significativos de fuga de carbono. A legislação ambiental 
deve garantir uma utilização sustentável dos recursos em toda a UE e não apoiar a 
deslocalização da produção para países terceiros que utilizem tecnologias menos 
respeitadoras do ambiente.
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Alteração 596
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na 
medida em que estas resultem em 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a nível mundial, e após consulta 
aos parceiros sociais relevantes,
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório analítico avaliando 
a situação no que diz respeito a sectores ou 
subsectores com utilização intensiva de 
energia que tenham sido determinados 
como estando expostos a riscos 
significativos de fuga de carbono.

O mais tardar em Setembro de 2009, a 
Comissão deve apresentar um relatório 
analítico avaliando a situação no que diz 
respeito a sectores ou subsectores com 
utilização intensiva de energia que tenham 
sido determinados como estando expostos 
a riscos significativos de fuga de carbono.
As medidas de apoio a determinados 
sectores com utilização intensiva de 
energia, referidas no artigo 10-B, apenas 
podem ser levantadas por um acordo 
internacional que preveja objectivos de 
redução equivalentes aos objectivos 
impostos aos Estados-Membros, após 
consulta dos parceiros sociais relevantes, 
do Parlamento Europeu e do Conselho. 

Esse relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que podem 
incluir:

Esse relatório analítico deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

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 a Directiva 
relativa ao comércio de emissões determinar com antecedência quais os sectores que 
receberão a atribuição 100% a título gratuito. Para evitar desvantagens a nível de 
competitividade, este deve ser um estatuto a longo prazo até à conclusão de um acordo, que 
contenha objectivos de redução equivalentes.
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Alteração 597
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na 
medida em que estas resultem em 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a nível mundial, e após consulta 
aos parceiros sociais relevantes, apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. 

O mais tardar em Setembro de 2009, a 
Comissão deve, após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho  um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. As medidas de apoio a 
determinados sectores com utilização 
intensiva de energia, referidas no artigo 
10-B, apenas podem ser levantadas por 
um acordo internacional que preveja 
objectivos de redução equivalentes aos 
objectivos impostos aos 
Estados-Membros.

Esse relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que podem 
incluir:

Esse relatório analítico deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

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. A fim 
de evitar o risco de fuga de carbono, a atribuição a título gratuito deve ser um estatuto a 
longo prazo até à conclusão de um acordo internacional, que contenha objectivos de redução 
equivalentes, tal como previsto pelo Regime de Comércio de Licenças de Emissão da UE.
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Alteração 598
Antonio De Blasio

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – introdução

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Este relatório é acompanhado de 
propostas adequadas para ajustar a 
proporção de licenças de emissão recebidas 
a título gratuito por estes sectores ou sub-
sectores a título do artigo 10-A.

O mais tardar em 31 de Dezembro de 2011, 
a Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
produzam emissões directas ou indirectas 
e que tenham sido determinados como 
estando expostos a riscos significativos de 
fuga de carbono. Este relatório é 
acompanhado de propostas adequadas para 
ajustar a proporção de licenças de emissão 
recebidas a título gratuito por estes sectores 
ou sub-sectores a título do artigo 10-A.

Or. hu

Alteração 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – introdução

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 

O mais tardar em Junho de 2010, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
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emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

Or. en

Justificação

Pelas razões já mencionadas a propósito da determinação dos sectores expostos a fugas de 
carbono, a data da apresentação do relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho deve, 
em nosso entender, ser antecipada para Junho de 2010.

Alteração 600
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – introdução

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 

O mais tardar em Junho de 2010, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores e 
sectores da energia com utilização 
intensiva de energia que tenham sido 
determinados como estando expostos a 
riscos significativos de fuga de carbono. 
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acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

Esse relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que podem 
incluir:

Or. en

Justificação

As fugas de carbono são uma questão que deve ser abordada de forma adequada e mediante 
a adopção de um quadro legislativo previsível. Por conseguinte, a identificação das 
indústrias que estão particularmente expostas ao risco de fuga de carbono e as medidas de 
prevenção desse risco são questões que devem ser tratadas o mais brevemente possível e em 
tempo devido antes de 2011.

O sector da energia, que em certos Estados-Membros opera sob a forma de vários mercados 
de energia isolados, está exposto a um risco de fuga de carbono na mesma medida dos 
sectores com utilização intensiva de energia, devendo ser incluído no relatório da Comissão.

Alteração 601
Konrad Szymański

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – introdução

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

O mais tardar em Junho de 2010, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores e 
sectores da energia com utilização 
intensiva de energia que tenham sido 
determinados como estando expostos a 
riscos significativos de fuga de carbono. 
Esse relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que podem 
incluir:
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Or. en

Alteração 602
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – introdução

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

O mais tardar em Junho de 2010, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

Or. en

Justificação

A Comissão deve analisar os resultados da Conferência de Copenhaga, a realizar em 
Dezembro de 2009, até Junho de 2010. Esta análise e as subsequentes medidas fornecerão 
informação essencial para o mercado. 

Alteração 603
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – travessão1
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Texto da Comissão Alteração

– o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A;

Suprimido

Or. en

Justificação

A concessão de licenças de emissão a título gratuito não é uma boa resposta para solucionar 
o problema da fuga de carbono. Tal concessão a sectores industriais que estão entre os 
principais emissores de gases com efeito de estufa não proporciona os incentivos necessários 
para assegurar que as empresas minimizem as consequências negativas das suas actividades 
para o ambiente.  

Alteração 604
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos pelos 
sectores ou subsectores determinados de 
acordo com o estabelecido no artigo 
10.º-A.

- a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos pelos 
sectores ou subsectores determinados de 
acordo com o estabelecido no n.º 1 do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

Adaptação técnica.
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Alteração 605
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- a imposição de um ajuste fiscal 
fronteiriço a fim de compensar os 
subsídios recebidos pelas empresas cujas 
actividades têm lugar em países 
desenvolvidos que não são signatários da 
CQNUAC. 

Or. en

Justificação

As empresas cujas actividades têm lugar em países desenvolvidos que optaram por não 
participar na CQNUAC recebem um subsídio ao competirem com empresas europeias e 
outras que tenham adquirido licenças de emissão. Assim sendo, é razoável deixar em aberto a 
possibilidade de introduzir direitos compensatórios para as importações de bens produzidos 
nas zonas em questão, a fim de assegurar uma concorrência leal e lutar contra a fuga de 
carbono. 

Alteração 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o ajustamento do número de licenças de 
emissão recebidas a título gratuito para 
compensar os efeitos indirectos dos custos 
de CO2 repercutidos nos preços da 
electricidade para os sectores que, de 
acordo com o estabelecido no n.º 3 do 
artigo 10.º-A, são particularmente 
afectados por estes custos. As licenças de 
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emissão para compensar a repercussão 
dos custos de CO2 serão adicionais e 
subtraídas das licenças atribuídas ao 
abrigo do n.º 1 do artigo 10.º, e não serão 
abrangidas pelos n.ºs 1 e 3 do artigo 12.º.

Or. en

Justificação

Os custos decorrentes da repercussão dos custos do CO2 no preço da electricidade ao 
consumidor podem ter um impacto significativo na rentabilidade dos sectores com utilização 
intensiva de electricidade. Se, para além disso, se comprovar o risco de fuga de carbono, 
devem ser atribuídas licenças de emissão adicionais em relação às atribuídas para emissões 
directas. Em caso de isenção da obrigação de proceder a uma restituição anual ou se a 
transferência não for autorizada, estas licenças devem ser retiradas do leilão e não terão um 
impacto negativo nos operadores sujeitos a venda em leilão.

Alteração 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o ajustamento do número de licenças de 
emissão recebidas a título gratuito para 
compensar os efeitos indirectos dos custos 
de CO2 repercutidos nos preços da 
electricidade para os sectores que, de 
acordo com o estabelecido no n.º 3 do 
artigo 10.º, são particularmente afectados 
por estes custos. As licenças de emissão 
para compensar a repercussão dos custos 
de CO2 serão adicionais e subtraídas das 
licenças atribuídas ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 10.º, e não serão abrangidas pelos 
n.ºs 1 e 3 do artigo 12.º.

Or. en
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Justificação

Os custos decorrentes da repercussão dos custos do CO2 no preço da electricidade ao 
consumidor podem ter um impacto significativo na rentabilidade dos sectores com utilização 
intensiva de electricidade. Se, para além disso, se comprovar o risco de fuga de carbono, 
devem ser atribuídas licenças de emissão adicionais em relação às atribuídas para emissões 
directas. Em caso de isenção da obrigação de proceder a uma restituição anual ou se a 
transferência não for autorizada, estas licenças devem ser retiradas do leilão e não terão um 
impacto negativo nos operadores sujeitos a venda em leilão.

Alteração 608
Irena Belohorská

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o ajustamento do número de licenças de 
emissão recebidas a título gratuito para 
compensar os efeitos indirectos dos custos 
de CO2 repercutidos nos preços da 
electricidade para os sectores que, de 
acordo com o estabelecido no n.º 3 do 
artigo 10.º, são particularmente afectados 
por estes custos. As licenças de emissão 
para compensar a repercussão dos custos 
de CO2 serão adicionais e subtraídas das 
licenças atribuídas ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 10.º, e não serão abrangidas pelos 
n.ºs 1 e 3 do artigo 12.º.

Or. en

Justificação

Os custos decorrentes da repercussão dos custos do CO2 no preço da electricidade ao 
consumidor podem ter um impacto significativo na rentabilidade dos sectores com utilização 
intensiva de electricidade. Se, para além disso, se comprovar o risco de fuga de carbono, 
devem ser atribuídas licenças de emissão adicionais em relação às atribuídas para emissões 
directas. Em caso de isenção da obrigação de proceder a uma restituição anual ou se a 
transferência não for autorizada, estas licenças devem ser retiradas do leilão e não terão um 
impacto negativo nos operadores sujeitos a venda em leilão.



PE409.659v01-00 46/98 AM\734914PT.doc

PT

Alteração 609
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de directiva - acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – n.º 1 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o estudo da criação de uma taxa de 
carbono compensatória para as 
importações destes sectores ou 
subsectores;

Or. fr

Justificação

É necessário criar um sistema que permita evitar a concorrência desleal para as empresas 
europeias.

Alteração 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um acordo internacional num sector 
específico que inclua as indústrias com 
utilização intensiva de energia expostas a 
um risco significativo de fuga de carbono, 
ou um acordo internacional sectorial 
sobre essas indústrias, deve respeitar, pelo 
menos, os seguintes critérios, para criar 
igualdade de condições de concorrência a 
nível das instalações para os sectores 
determinados como estando expostos a 
riscos significativos de fuga de carbono: 
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(i) objectivos para as emissões de 
equivalente CO2, 
(ii) regimes de reduções de emissões 
semelhantes com efeitos equivalentes e 
baseados em parâmetros de referência 
impostos por todos os países participantes 
ou por países com objectivos de emissões 
de CO2 não equivalente em sectores 
abrangidos pelo regime comunitário,
(iii) um sistema internacional de controlo 
e de verificação eficaz,
(iv) um regime de resolução de litígios 
vinculativo e disposições claras em caso 
de infracção, comparáveis ao sistema 
comunitário.

Or. en

Justificação

Um acordo internacional apenas prevenirá a fuga de carbono caso cumpra determinados 
critérios, os quais colocam em pé de igualdade os sectores concorrentes. 

Alteração 611
Irena Belohorská

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um acordo internacional num sector 
específico que inclua as indústrias com 
utilização intensiva de energia expostas a 
um risco significativo de fuga de carbono, 
ou um acordo internacional sectorial 
sobre essas indústrias, deve respeitar, pelo 
menos, os seguintes critérios, para criar 
igualdade de condições de concorrência a 
nível das instalações para os sectores 
determinados como estando expostos a 
riscos significativos de fuga de carbono: 
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(i) a participação de países que 
representem uma massa crítica de pelo 
menos 85% da produção mundial, 
incluindo os principais mercados 
emergentes,
(ii) objectivos para as emissões de 
equivalente CO2, 
(iii) regimes de reduções de emissões 
semelhantes com efeitos equivalentes e 
baseados em parâmetros de referência 
impostos por todos os países participantes 
ou por países com objectivos de emissões 
de CO2 não equivalente em sectores 
abrangidos pelo regime comunitário,
(iv) os materiais concorrentes devem ser 
submetidos a restrições equivalentes, 
tendo em conta os aspectos relacionados 
com o ciclo de vida,
(v) um sistema internacional de controlo e 
de verificação eficaz,
(vi) um regime de resolução de litígios 
vinculativo e disposições claras em caso 
de infracção, comparáveis ao sistema 
comunitário.

Or. en

Justificação

Um acordo internacional apenas prevenirá a fuga de carbono caso cumpra determinados 
critérios, os quais colocam em pé de igualdade os sectores concorrentes. 

Alteração 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os acordos internacionais aplicáveis aos 
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sectores da indústria expostos a um risco 
substancial de fuga de carbono, ou ainda 
os acordos internacionais relativos a um 
sector em particular, deverão cumprir, no 
mínimo, dois critérios abaixo enunciados, 
caso se pretenda garantir, ao nível das 
instalações, condições equitativas para os 
sectores considerados como estando 
expostos a riscos substanciais de fuga de 
carbono: 
(i) participação dos países que 
representam uma massa crítica de, no 
mínimo, 85% da produção mundial, 
nomeadamente as principais economias 
emergentes,
(ii) equivalência dos objectivos de 
emissões de CO2 ,  
(iii) criação de sistemas análogos de 
redução das emissões, com efeito 
equivalente, baseados em padrões e 
aplicados por todos os países participantes 
ou nos países que não prossigam 
objectivos equivalentes em termos de 
emissões de CO2  nos sectores abrangidos 
pelo regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa,
(iv) aplicação obrigatória de restrições 
análogas aos produtos concorrentes, 
tendo em conta o ciclo de vida dos 
referidos produtos,
(v) um sistema internacional de controlo e 
de verificação eficaz,
(vi) um regime obrigatório de 
regulamentação de litígios e regras 
inequívocas em matéria de sanções, 
comparáveis ao sistema da UE.”

Or. pl

Justificação

Um acordo internacional só conseguirá prevenir as fugas de carbono, caso cumpra 
determinados critérios que coloquem os sectores concorrentes em pé de igualdade.
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Alteração 613
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve publicar e 
apresentar à Comissão, até 30 de Setembro 
de 2011, a lista de instalações abrangidas 
pela presente directiva no seu território e 
de eventuais atribuições a título gratuito a 
cada instalação no seu território 
calculadas em conformidade com as 
regras referidas no n.º 1 do artigo 10.º-A.

1. Cada Estado-Membro deve publicar e 
apresentar à Comissão, até 30 de Setembro 
de 2011, a lista de instalações abrangidas 
pela presente directiva no seu território.

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, as 
autoridades competentes devem emitir a 
quantidade de licenças de emissão a 
distribuir durante esse ano, calculada em 
conformidade com o disposto nos artigos 
10.° e 10.º-A. 

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, as 
autoridades competentes devem emitir a 
quantidade de licenças de emissão a 
distribuir durante esse ano, calculada em 
conformidade com o disposto no artigo 
10.º.

Uma instalação que cesse a sua actividade 
não deve receber mais licenças de emissão 
a título gratuito.

Or. en

Alteração 614
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve publicar e 
apresentar à Comissão, até 30 de 
Setembro de 2011, a lista de instalações 
abrangidas pela presente directiva no seu 

Suprimido
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território e de eventuais atribuições a 
título gratuito a cada instalação no seu 
território calculadas em conformidade 
com as regras referidas no n.º 1 do artigo 
10.º-A.

Or. pl

Justificação

Em virtude dos constrangimentos que prevê ao nível da administração e da informação, o n.º 
1 do artigo 11.º acarretará custos avultados no domínio abrangido pelo presente documento. 

O nível de controlo definido no artigo 11.º é desproporcionado relativamente aos objectivos 
de protecção do ambiente que podem ser atingidos graças à execução dos meios de controlo 
exigidos por este artigo.

Alteração 615
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve publicar e 
apresentar à Comissão, até 30 de Setembro 
de 2011, a lista de instalações abrangidas 
pela presente directiva no seu território e 
de eventuais atribuições a título gratuito a 
cada instalação no seu território 
calculadas em conformidade com as 
regras referidas no n.º 1 do artigo 10.º-A.

1. Cada Estado-Membro deve publicar e 
apresentar à Comissão, até 30 de Setembro 
de 2011, a lista de instalações abrangidas 
pela presente directiva no seu território. 

Or. en

Justificação

A venda em leilão de todas as licenças de emissão deveria tornar-se, imediatamente, a regra 
geral, uma vez que as licenças de emissão a título gratuito não proporcionam os incentivos 
necessários para assegurar que as empresas minimizem as consequências negativas das suas 



PE409.659v01-00 52/98 AM\734914PT.doc

PT

actividades para o ambiente. As medidas destinadas a evitar a fuga de carbono são 
desejáveis, mas não implicam a concessão de licenças de emissão a título gratuito para 
sectores industriais que estão entre os principais emissores de gases com efeito de estufa.

Alteração 616
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve publicar e 
apresentar à Comissão, até 30 de Setembro 
de 2011, a lista de instalações abrangidas 
pela presente directiva no seu território e 
de eventuais atribuições a título gratuito a 
cada instalação no seu território calculadas 
em conformidade com as regras referidas 
no n.º 1 do artigo 10.º-A.

1. Cada Estado-Membro deve publicar e 
apresentar à Comissão, até 30 de Junho de 
2011, medidas nacionais de execução com
a lista de instalações abrangidas pela 
presente directiva no seu território e de 
eventuais atribuições a título gratuito a 
cada instalação no seu território calculadas 
em conformidade com as regras referidas 
no n.º 1 do artigo 10.º-A.

Or. en

Justificação

A data para a apresentação das medidas nacionais de execução deve ser antecipada para 
Junho de 2011 para que os Estados-Membros disponham de tempo para as modificar em 
caso de rejeição pela Comissão. 

Alteração 617
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2003/87/EC
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve publicar e 
apresentar à Comissão, até 30 de Setembro 

1. Cada Estado-Membro deve publicar e 
apresentar à Comissão, até 30 de Setembro 
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de 2011, a lista de instalações abrangidas 
pela presente directiva no seu território e 
de eventuais atribuições a título gratuito a 
cada instalação no seu território calculadas 
em conformidade com as regras referidas 
no n.º 1 do artigo 10.º-A.

de 2011, a lista de instalações abrangidas 
pela presente directiva no seu território e 
de eventuais atribuições a título gratuito a 
cada instalação no seu território calculadas 
em conformidade com as regras referidas 
no n.º 2 do artigo 10.º-A

Or. de

Justificação

Adaptação necessária com vista à introdução do modelo dos parâmetros de referência.

Alteração 618
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No prazo de três meses a contar da 
data de notificação das medidas nacionais 
de execução por um Estado-Membro nos 
termos do n.º 1, a Comissão pode rejeitar 
essas medidas ou qualquer dos seus 
elementos, com base na sua 
incompatibilidade com as regras referidas 
no n.º 1 do artigo 10.º-A. O Estado-
Membro só emitirá licenças nos termos do 
n.º 2 se as alterações propostas forem 
aceites pela Comissão. As decisões de 
rejeição por parte da Comissão devem ser 
fundamentadas.

Or. en

Justificação

É necessário que a Comissão desempenhe um papel na aprovação das medidas nacionais de 
execução, a fim de garantir que os Estados-Membros aplicam de forma coerente, às suas 
instalações, as normas relativas às licenças de emissão a título gratuito.
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Alteração 619
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, as 
autoridades competentes devem emitir a 
quantidade de licenças de emissão a 
distribuir durante esse ano, calculada em 
conformidade com o disposto nos artigos 
10.° e 10.º-A. 

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, as 
autoridades competentes devem emitir, de 
acordo com as respectivas medidas 
nacionais de execução, a quantidade de 
licenças de emissão a distribuir durante 
esse ano, calculada em conformidade com 
o disposto nos artigos 10.° e 10.º-A. 

Uma instalação que cesse a sua actividade 
não deve receber mais licenças de emissão 
a título gratuito.

2-A. Não serão atribuídas licenças de 
emissão a título gratuito a instalações em 
que a actividade referida no Anexo I 
tenha cessado ou em que a capacidade da 
actividade referida no Anexo I tenha sido 
reduzida para um limiar inferior ao 
referido nesse Anexo.
Entre as medidas adoptadas nos termos 
do n.º 1 do artigo 10.º-A, a Comissão deve 
incluir medidas que definam as 
instalações que cessam a sua actividade 
parcial ou temporariamente. Estas 
instalações podem continuar a receber 
licenças de emissão a título gratuito em 
conformidade com as medidas relativas à 
atribuição de licenças a título gratuito 
previstas no n.º 1 do artigo 10.º-A.

Or. en

Justificação

É importante definir quando se considera que uma instalação cessa a sua actividade para 
garantir a harmonização em toda a UE. 
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Alteração 620
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, as 
autoridades competentes devem emitir a 
quantidade de licenças de emissão a 
distribuir durante esse ano, calculada em 
conformidade com o disposto nos artigos 
10.º e 10.º-A.

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, as 
autoridades competentes devem emitir a 
quantidade de licenças de emissão a 
distribuir durante esse ano, calculada em 
conformidade com o disposto no artigo 
10.º.

Uma instalação que cesse a sua actividade 
não deve receber mais licenças de emissão 
a título gratuito.

Or. en

Alteração 621
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma instalação que cesse a sua actividade 
não deve receber mais licenças de emissão 
a título gratuito.

Uma instalação que cesse a sua actividade 
não deve receber mais licenças de emissão 
a título gratuito e deve restituir uma parte 
proporcional das licenças de emissão a 
título gratuito já atribuídas.

Or. en

Justificação

É necessário garantir que a produção não seja incentivada depois de tomada a decisão de 
encerramento para fins de conservação das licenças de emissão.
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Alteração 622
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma instalação que cesse a sua actividade 
não deve receber mais licenças de emissão 
a título gratuito.

Uma instalação que cesse a sua actividade 
não deve receber mais licenças de emissão 
a título gratuito. As licenças de emissão 
não utilizadas serão transferidas para a 
reserva.

Or. en

Justificação

As licenças de emissão reservadas para os novos operadores devem aumentar a liquidez. O 
mercado prevê que esta liquidez seja atribuída às instalações a título gratuito (diminui a 
procura). Por conseguinte, as licenças de emissão não utilizadas devem ser reintegradas no 
mercado.  

Alteração 623
Robert Goebbels

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma instalação que cesse a sua actividade 
não deve receber mais licenças de emissão 
a título gratuito.

Uma instalação que cesse a sua actividade 
não deve receber mais licenças de emissão 
a título gratuito, excepto se o operador 
provar à autoridade competente que a 
produção no seu país de origem será 
substituída num prazo determinado e 
razoável. 

Or. en
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Alteração 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de directiva - acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A

Texto da Comissão Alteração

Utilização das RCE e URE de actividades 
de projecto no âmbito do regime 

comunitário antes da entrada em vigor de 
um futuro acordo internacional sobre 

alterações climáticas

Utilização das RCE unicamente com 
certificação Gold Standard relativas a
actividades de projecto no âmbito do 

regime comunitário antes da entrada em 
vigor de um futuro acordo internacional 

sobre alterações climáticas
1. Até à entrada em vigor de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas, e antes da aplicação dos n.°s 3 
e 4 do artigo 28.°, são aplicáveis os n.ºs 2 a 
7 do presente artigo.

1. Até à entrada em vigor de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas, são aplicáveis os n.º 2 a 6.

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE unicamente
com certificação Gold Standard que lhes 
são permitidos pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não se tenham 
esgotado, a emissão de licenças em seu 
benefício válidas a partir de 2013 em troca 
de RCE unicamente com certificação 
Gold Standard emitidas relativamente a 
reduções de emissões até 2012 de tipos de 
projecto aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. O montante total das licenças 
emitidas (incluindo as licenças emitidas 
em conformidade com os n.ºs 3, 4 e 5) não 
pode ultrapassar 50% do volume dos 
créditos gerados fora da União, acima 
referidos, que não tenham sido esgotados. 
Até 31 de Dezembro de 2014, a autoridade 
competente deve proceder a essa troca 
mediante pedido.

3. Na medida em que os níveis de 3. Na medida em que os níveis de 
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utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
de projectos estabelecidos antes de 2013 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão válidas a partir de 2013.

utilização das RCE unicamente com 
certificação Gold Standard permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
unicamente com certificação Gold 
Standard relativas a projectos 
estabelecidos antes de 2013 emitidas 
relativamente a reduções de emissões a 
partir de 2013 por licenças de emissão 
válidas a partir de 2013. O montante total 
das licenças emitidas (incluindo as
licenças emitidas em conformidade com 
os n.ºs 3, 4 e 5) não pode ultrapassar 50% 
do volume dos créditos gerados fora da 
União, acima referidos, que não tenham 
sido esgotados.

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

4. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão de novos projectos iniciados a 
partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos.

4. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
unicamente com certificação Gold 
Standard emitidas relativamente a 
reduções de emissões a partir de 2013 por 
licenças de emissão de novos projectos 
iniciados a partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos.

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro. 

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro. O montante total das licenças 
emitidas (incluindo as licenças emitidas 
em conformidade com os n.ºs 3, 4 e 5) não 
pode ultrapassar 50% do volume dos 
créditos gerados fora da União, acima 
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referidos, que não tenham sido esgotados.
5. Na medida em que os níveis de 
utilização de RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros para o 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados e caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, especificando níveis de 
utilização. Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 
comunitário.

5. Na medida em que os níveis de 
utilização de RCE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros para o 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados e caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, se forem créditos com 
certificação Gold Standard, especificando 
níveis de utilização. Em conformidade com 
esses acordos, os operadores podem 
utilizar créditos de actividades de projecto 
nesses países terceiros a fim de satisfazer 
as suas obrigações ao abrigo do regime 
comunitário. O montante total das 
licenças emitidas (incluindo as licenças 
emitidas em conformidade com os n.ºs 3, 
4 e 5) não pode ultrapassar 50% do 
volume dos créditos gerados fora da 
União, acima referidos, que não tenham 
sido esgotados.

6. Os acordos referidos no n.º 5 devem 
prever a utilização no regime comunitário 
de créditos de energias renováveis ou de 
tecnologias de eficiência energética que 
promovam a transferência de tecnologias e 
o desenvolvimento sustentável. Esses 
acordos podem igualmente prever a 
utilização de créditos de projectos em que a 
base de referência utilizada é inferior ao 
nível de atribuição a título gratuito ao 
abrigo das medidas referidas no artigo 10.º-
A ou inferior aos níveis exigidos pela 
legislação comunitária.

6. Os acordos referidos no n.º 5 devem 
prever a utilização no regime comunitário 
de créditos com certificação Gold 
Standard provenientes de energias 
renováveis ou de tecnologias de eficiência 
energética que promovam a transferência 
de tecnologias e o desenvolvimento 
sustentável. Esses acordos podem 
igualmente prever a utilização de créditos 
de projectos em que a base de referência 
utilizada é inferior ao nível de atribuição a 
título gratuito ao abrigo das medidas 
referidas no artigo 10.º-A ou inferior aos 
níveis exigidos pela legislação comunitária.

7. Uma vez obtido um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, apenas devem 
ser aceites no regime comunitário as RCE 
de países terceiros que ratificaram esse 
acordo.

7. Uma vez obtido um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, apenas devem 
ser aceites no regime comunitário as RCE 
com certificação Gold Standard
provenientes de países terceiros que 
ratificaram esse acordo, até um máximo de 
10% do esforço de redução suplementar 
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em conformidade com o artigo 9.º.

Or. fr

Justificação

É necessário prever na Directiva RCLE a garantia de dispor de créditos que apoiem o 
desenvolvimento sustentável à escala do planeta.
É importante que sejam utilizados unicamente os créditos com certificação Gold Standard na 
terceira fase da Directiva RCLE.
Caso não se alcance um acordo internacional, apenas 50% dos créditos poderão ser 
reutilizados no período 2008-2012.
Se se alcançar um acordo internacional, 10% do esforço total de redução previsto pela 
Directiva RCLE poderão ser utilizados com RCE com certificação Gold Standard.

Alteração 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A

Texto da Comissão Alteração

Utilização das RCE e URE de actividades 
de projecto no âmbito do regime 
comunitário antes da entrada em vigor de 
um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas

Utilização unicamente das RCE com 
certificação "Gold Standard" relativas a
actividades de projecto no âmbito do 
regime comunitário no caso de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas não entrar em vigor antes do 
final de 2012
Sempre que lhes seja feita referência na 
presente directiva, as RCE apenas serão 
permitidas se utilizarem metodologias e 
normas coerentes com as elaboradas pela 
Fundação "Gold Standard".

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE que lhes são 
permitidos pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não se tenham 
esgotado, a emissão de licenças em seu 
benefício válidas a partir de 2013 em troca 
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de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido. 

unicamente de RCE com certificação 
"Gold Standard" emitidas relativamente a 
reduções de emissões até 2012 de tipos de 
projecto aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. A quantidade de licenças emitidas, 
incluindo as licenças emitidas nos termos 
dos n.ºs 3, 4 e 5, não pode exceder 50% do 
volume de créditos externos supracitados 
que não tenham sido utilizados. Até 31 de 
Dezembro de 2014, a autoridade 
competente deve proceder a essa troca 
mediante pedido.

3. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
de projectos estabelecidos antes de 2013 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão válidas a partir de 2013.

3. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar 
unicamente RCE com certificação "Gold 
Standard" de projectos estabelecidos antes 
de 2013 emitidas relativamente a reduções 
de emissões a partir de 2013 por licenças 
de emissão válidas a partir de 2013. A 
quantidade de licenças emitidas, 
incluindo as licenças emitidas nos termos 
dos n.ºs 2, 4 e 5, não pode exceder 50% do 
volume de créditos externos supracitados 
que não tenham sido utilizados.

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
tipos de projectos com certificação "Gold 
Standard" aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

4. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão de novos projectos iniciados a 
partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos.

4. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar 
unicamente RCE com certificação "Gold 
Standard" emitidas relativamente a 
reduções de emissões a partir de 2013 por 
licenças de emissão de novos projectos 
iniciados a partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos.
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O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro. A quantidade de licenças 
emitidas, incluindo as licenças emitidas 
nos termos dos n.ºs 2, 3 e 5, não pode 
exceder 50% do volume de créditos 
externos supracitados que não tenham 
sido utilizados.

5. Na medida em que os níveis de 
utilização de RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros para o 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados e caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, especificando níveis de 
utilização. Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 
comunitário.

5. Na medida em que os níveis de 
utilização de RCE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros para o 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados e caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, especificando níveis de 
utilização. Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros, desde que tenham 
certificação "Gold Standard", a fim de 
satisfazer as suas obrigações ao abrigo do 
regime comunitário. A quantidade de 
licenças emitidas, incluindo as licenças 
emitidas nos termos dos n.ºs 2, 3 e 4, não 
pode exceder 50% dos créditos externos 
supracitados que não tenham sido 
utilizados.

6. Os acordos referidos no n.º 5 devem 
prever a utilização no regime comunitário 
de créditos de energias renováveis ou de 
tecnologias de eficiência energética que 
promovam a transferência de tecnologias e 
o desenvolvimento sustentável. Esses 
acordos podem igualmente prever a 
utilização de créditos de projectos em que a 
base de referência utilizada é inferior ao 
nível de atribuição a título gratuito ao 

6. Os acordos referidos no n.º 5 devem 
prever a utilização no regime comunitário 
de créditos com certificação "Gold 
Standard" provenientes de energias 
renováveis ou de tecnologias de eficiência 
energética que promovam a transferência 
de tecnologias e o desenvolvimento 
sustentável. Esses acordos podem 
igualmente prever a utilização de créditos 
de projectos em que a base de referência 
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abrigo das medidas referidas no artigo 
10.º-A ou inferior aos níveis exigidos pela 
legislação comunitária.

utilizada é inferior aos níveis exigidos pela 
legislação comunitária.

7. Uma vez obtido um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, apenas devem 
ser aceites no regime comunitário as RCE 
de países terceiros que ratificaram esse 
acordo.

7. Uma vez obtido um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, apenas devem 
ser aceites no regime comunitário as RCE 
com certificação "Gold Standard" de 
países terceiros que ratificaram esse 
acordo, até 10% do esforço de redução 
adicional realizado nos termos dos artigos 
9.º e 28.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração garante a admissão no RCLE de créditos de boa qualidade que 
respeitem critérios de transparência da adicionalidade e de desenvolvimento sustentável. É 
importante que apenas possam transitar para a fase 3 do RCLE créditos com certificação 
"Gold Standard". Metade dos créditos MDL não utilizados na fase anterior a 2013 poderão 
transitar para a 3ª fase após 2013 e, no âmbito de um acordo internacional, 10% do esforço 
de redução adicional pode ser compensado. 

Alteração 626
Amalia Sartori

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A

Texto da Comissão Alteração

Utilização das RCE e URE de actividades 
de projecto no âmbito do regime 
comunitário antes da entrada em vigor de 
um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas

Utilização das RCE e URE de actividades 
de projecto no âmbito do regime 
comunitário

1. Até à entrada em vigor de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas, e antes da aplicação dos n.°s 3 e 
4 do artigo 28.°, são aplicáveis os n.ºs 2 a 7
do presente artigo.

1. Até à entrada em vigor de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas, e antes da aplicação dos n.°s 3 e 
4 do artigo 28.°, são aplicáveis os n.ºs 2 a 4
do presente artigo.

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
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os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício, que se somam
às licenças emitidas ao abrigo do artigo 
9.º e que são válidas a partir de 2013 em 
troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões de 
tipos de projecto aceites por, pelo menos, 
um Estado-Membro no âmbito do regime 
comunitário até ao final de 2012. Até 31 
de Dezembro de 2014, a autoridade 
competente deve proceder a essa troca 
mediante pedido.

3. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar 
RCE de projectos estabelecidos antes de 
2013 emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão válidas a partir de 2013. O 
primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

3. Em todo o caso, os operadores poderão 
utilizar RCE/URE ou créditos, até 
[10,5%] das suas emissões anuais, a fim 
de cumprir as obrigações que lhes 
competem ao abrigo do regime 
comunitário, o que se realizará através da 
restituição:

(a) das RCE/URE resultantes de projectos 
IC/MDL no que respeita às reduções de 
emissões que ocorram até ao final de 
2015;
(b) das RCE/URE resultantes de projectos 
IC/MDL no que respeita às reduções de 
emissões que ocorram a partir de 2013 em 
países que tenham ratificado um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas;
(c) das RCE/URE resultantes de projectos 
IC/MDL no que respeita às reduções de 
emissões que ocorram a partir de 2013 em 
países com os quais a UE tenha celebrado 
um acordo de cooperação bilateral ou 
multilateral sobre alterações climáticas, 
antes de 31 de Dezembro de 2015; ou
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(d) dos créditos de actividades de redução 
de emissões estabelecidos em 
conformidade com os requisitos fixados 
em acordos de cooperação em países que 
não são elegíveis no âmbito do MDL e 
que concluíram um acordo de cooperação 
com a Comunidade relativo a reduções 
das emissões a partir de 2013, até um ano 
antes da entrada em vigor de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas.

4. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar 
RCE emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão de novos projectos iniciados a 
partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos. O primeiro parágrafo é 
aplicável a RCE para todos os tipos de 
projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

4. Os acordos de cooperação referidos na 
alínea d) do n.º 3 definirão os tipos de 
projectos elegíveis, os métodos utilizados 
para determinar o montante dos créditos a 
atribuir e um mecanismo que garantirá a 
transferência dos créditos para 
certificados que poderão ser utilizados 
para cumprir as obrigações impostas no 
âmbito de um futuro acordo internacional 
sobre alterações climáticas.

5. Na medida em que os níveis de 
utilização de RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros para 
o período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados e caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, especificando níveis de 
utilização. Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 
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comunitário.
6. Os acordos referidos no n.º 5 devem 
prever a utilização no regime comunitário 
de créditos de energias renováveis ou de 
tecnologias de eficiência energética que 
promovam a transferência de tecnologias 
e o desenvolvimento sustentável. Esses 
acordos podem igualmente prever a 
utilização de créditos de projectos em que 
a base de referência utilizada é inferior ao 
nível de atribuição a título gratuito ao 
abrigo das medidas referidas no artigo 
10.º-A ou inferior aos níveis exigidos pela 
legislação comunitária.
7. Uma vez obtido um acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
apenas devem ser aceites no regime 
comunitário as RCE de países terceiros 
que ratificaram esse acordo.

Or. en

Justificação

A alteração proposta garante que os níveis de utilização de RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no período de 2008 a 2012 sejam esgotados. A alteração 
transpõe igualmente o conceito do princípio de suplementaridade, ou seja, o princípio 
segundo o qual até metade do esforço (que deve incluir o crescimento resultante do aumento 
da actividade económica) necessário para alcançar compromissos de redução de emissões 
pode ser realizado através do recurso a mecanismos internacionais no terceiro período de 
comercialização. Este princípio será aplicado independentemente da entrada em vigor de um 
futuro acordo internacional.

Alteração 627
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – Título

Texto da Comissão Alteração

Utilização das RCE e URE de actividades 
de projecto no âmbito do regime 

Utilização das RCE e URE de actividades 
de projecto no âmbito do regime 
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comunitário antes da entrada em vigor de 
um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas

comunitário no contexto da conclusão de 
um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas

Or. en

Justificação

Nem todas as disposições do artigo 11.º-A se aplicam à situação antes da entrada em vigor 
de um futuro acordo internacional.

Alteração 628
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de garantir que os projectos 
MDL têm um carácter claramente 
adicional e contribuem para o 
desenvolvimento sustentável, a Comissão 
deve aceitar unicamente projectos de tipo 
"Gold Standard". Os n.ºs 2 a 7 são 
submetidos a este requisito.

Or. en

Justificação

A aplicação dos critérios "Gold Standard" garante a acreditação unicamente de projectos de 
grande qualidade, implicando reduções de emissões que ainda não tinham sido alcançadas e 
projectos cujos benefícios em termos de desenvolvimento sustentável sejam evidentes para as 
comunidades locais.
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Alteração 629
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O conselho de administração "Gold 
Standard" deveria integrar representantes 
da Comissão e do Parlamento Europeu a 
fim de assegurar um desenvolvimento 
responsável das normas de qualidade 
"Gold Standard" no futuro.

Or. en

Justificação

Fica assim assegurada a fiabilidade dos critérios "Gold Standard" para futura aplicação do 
RCLE. A Comissão não pode permitir que organizações independentes decidam do 
desenvolvimento dos critérios de qualidade. Deve ter uma palavra a dizer sobre o assunto.

Alteração 630
Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012. Até 31 de Março de 2015, a 
autoridade competente deve proceder a 
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comunitário durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

essa troca mediante pedido.

Or. en

Alteração 631
Konrad Szymański

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012. Até 31 de Março de 2015, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

Or. en

Justificação

Não é necessário aplicar outro processo de verificação de projectos na UE para além do 
regime globalmente aceite.
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Alteração 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

Or. en

Alteração 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
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2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

Or. en

Alteração 634
Avril Doyle

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de projectos do tipo "Gold 
Standard" aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

Or. en

Alteração 635
Christofer Fjellner

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites ao abrigo 
da CQNUAC durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

Or. en

Justificação

O facto de a UE aceitar determinadas regras e tipos de projectos a nível das Nações Unidas e 
utilizar um segundo filtro a nível comunitário pode ter repercussões negativas em futuras 
negociações com o resto do mundo. Além disso, é lógico aceitar a nível da UE o que já foi 
aceite em negociações com as Nações Unidas. 

Alteração 636
Patrick Louis

Proposta de directiva - acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
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relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012.  Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012, bem como para as actividades 
resultantes da utilização dos solos, da 
reafectação dos terrenos e da silvicultura.
Até 31 de Dezembro de 2014, a autoridade 
competente deve proceder a essa troca 
mediante pedido.

Or. fr

Justificação

É pouco provável que os Estados-Membros, na sua totalidade, aceitem a inclusão no RCE 
dos créditos provenientes da realização de actividades de silvicultura para o período 2008-
2012.

Alteração 637
Avril Doyle

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
de projectos estabelecidos antes de 2013 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão válidas a partir de 2013.

3. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
de projectos do tipo "Gold Standard"
estabelecidos antes de 2013 emitidas 
relativamente a reduções de emissões a 
partir de 2013 por licenças de emissão 
válidas a partir de 2013.

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
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tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

projectos do tipo "Gold Standard" aceites 
por todos os Estados-Membros no âmbito 
do regime comunitário no período de 2008 
a 2012.

Or. en

Alteração 638
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na medida em que os níveis de utilização 
das RCE/URE permitidos aos operadores 
pelos Estados-Membros no período de 
2008 a 2012 não estiverem esgotados, as 
autoridades competentes devem permitir 
aos operadores trocar RCE de projectos 
estabelecidos antes de 2013 emitidas 
relativamente a reduções de emissões a 
partir de 2013 por licenças de emissão 
válidas a partir de 2013.

As autoridades competentes devem 
permitir aos operadores trocar, 
anualmente, RCE de projectos 
estabelecidos antes de 2013, até 50% da 
redução anual da quantidade de licenças 
a atribuir nos termos do artigo 9.º, por 
licenças de emissão válidas a partir de 
2013.

Or. en

Justificação

A disposição alarga a utilização das RCE ao período após 2013, e refere-se aos projectos 
iniciados antes de 2013 que foram já certificados. Até um máximo de 50% da quantidade de 
redução de direitos (em comparação com o segundo período de comércio), as RCE deverão 
ser substituíveis anualmente por licenças válidas a partir de 2013. Existe um potencial 
significativo para reduzir a pressão sobre os preços das licenças da UE mediante a utilização 
de licenças dos projectos IC/MDL. Isto permitiria igualmente lançar investimentos nos países 
em desenvolvimento, sensibilizar para a eficiência energética e criar oportunidades a nível 
da exportação.
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Alteração 639
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na medida em que os níveis de utilização 
das RCE/URE permitidos aos operadores 
pelos Estados-Membros no período de 
2008 a 2012 não estiverem esgotados, as 
autoridades competentes devem permitir 
aos operadores trocar RCE de projectos 
estabelecidos antes de 2013 emitidas 
relativamente a reduções de emissões a 
partir de 2013 por licenças de emissão 
válidas a partir de 2013.

Na medida em que os níveis de utilização 
das RCE/URE permitidos aos operadores 
pelos Estados-Membros no período de 
2008 a 2012 não estiverem esgotados, as 
autoridades competentes devem permitir 
aos operadores trocar RCE de projectos 
centrados nas energias renováveis e na 
eficiência da procura estabelecidos antes 
de 2013 emitidas relativamente a reduções 
de emissões a partir de 2013 por licenças 
de emissão válidas a partir de 2013, com 
excepção de grandes projectos 
hidroeléctricos.

Or. en

Justificação

Seria incoerente permitir compensações em sectores industriais que são propensos às fugas 
de carbono. A aceitação de créditos resultantes de investimentos MDL nestes sectores 
poderia significar, de facto, um incentivo financeiro à fuga de carbono.

Alteração 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na medida em que os níveis de utilização 
das RCE/URE permitidos aos operadores 
pelos Estados-Membros no período de 
2008 a 2012 não estiverem esgotados, as 

Na medida em que os níveis de utilização 
das RCE/URE permitidos aos operadores 
pelos Estados-Membros no período de 
2008 a 2012 não estiverem esgotados, as 
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autoridades competentes devem permitir 
aos operadores trocar RCE de projectos 
estabelecidos antes de 2013 emitidas 
relativamente a reduções de emissões a 
partir de 2013 por licenças de emissão 
válidas a partir de 2013.

autoridades competentes devem permitir 
aos operadores trocar RCE de projectos 
registados antes de 2013 emitidas 
relativamente a reduções de emissões a 
partir de 2013 por licenças de emissão 
válidas a partir de 2013.

Or. en

Alteração 641
Patrick Louis

Proposta de directiva - acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012,
bem como para as actividades resultantes 
da utilização dos solos, da reafectação dos 
terrenos e da silvicultura.

Or. fr

Justificação

Em consonância com a alteração ao n.º 2 do artigo 11.º-A.

Alteração 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo é aplicável a todos 
os tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

Suprimido

Or. en

Alteração 643
Christofer Fjellner

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

O primeiro parágrafo é aplicável aos tipos 
de projectos aceites ao abrigo da 
CQNUAC no período de 2008 a 2012.

Or. en

Justificação

O facto de a UE aceitar determinadas regras e tipos de projectos a nível das Nações Unidas e 
utilizar um segundo filtro a nível comunitário pode ter repercussões negativas em futuras 
negociações com o resto do mundo. Além disso, é lógico aceitar a nível da UE o que já foi 
aceite em negociações com as Nações Unidas. 

Alteração 644
Konrad Szymański

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

O primeiro parágrafo é aplicável aos tipos 
de projectos aceites no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

Or. en

Justificação

Não é necessário aplicar outro processo de verificação de projectos na UE para além do 
regime globalmente aceite.

Alteração 645
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na medida em que os níveis de utilização 
das RCE/URE permitidos aos operadores 
pelos Estados-Membros no período de 
2008 a 2012 não estiverem esgotados, as 
autoridades competentes devem permitir 
aos operadores trocar RCE emitidas 
relativamente a reduções de emissões a 
partir de 2013 por licenças de emissão de 
novos projectos iniciados a partir de 2013 
em países menos desenvolvidos.

As autoridades competentes, tendo em 
conta o limite máximo previsto no n.º 3,
devem permitir aos operadores trocar RCE
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão de novos projectos iniciados a 
partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos.

Or. en

Justificação

A alteração alarga a utilização reforçada das RCE, conforme proposto no n.º 3 do artigo 
11.º-A, à situação contemplada no n.º 4. (Ver também a justificação relativa à alteração ao 
n.º 3).
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Alteração 646
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na medida em que os níveis de utilização 
das RCE/URE permitidos aos operadores 
pelos Estados-Membros no período de 
2008 a 2012 não estiverem esgotados, as 
autoridades competentes devem permitir 
aos operadores trocar RCE emitidas 
relativamente a reduções de emissões a 
partir de 2013 por licenças de emissão de 
novos projectos iniciados a partir de 2013 
em países menos desenvolvidos.

Na medida em que os níveis de utilização 
das RCE/URE permitidos aos operadores 
pelos Estados-Membros no período de 
2008 a 2012 não estiverem esgotados, as 
autoridades competentes devem permitir 
aos operadores trocar RCE emitidas 
relativamente a reduções de emissões a 
partir de 2013 por licenças de emissão de 
novos projectos centrados nas energias 
renováveis e na eficiência da procura
iniciados a partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos, com excepção das RCE de 
grandes projectos hidroeléctricos.

Or. en

Justificação

Seria incoerente permitir compensações em sectores industriais que são propensos às fugas 
de carbono. A aceitação de créditos resultantes de investimentos MDL nestes sectores 
poderia significar, de facto, um incentivo financeiro à fuga de carbono.

Alteração 647
Françoise Grossetête

Proposta de directiva - acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na medida em que os níveis de utilização 
das RCE/URE permitidos aos operadores 

Na medida em que os níveis de utilização 
das RCE/URE permitidos aos operadores 
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pelos Estados-Membros no período de 
2008 a 2012 não estiverem esgotados, as 
autoridades competentes devem permitir 
aos operadores trocar RCE emitidas 
relativamente a reduções de emissões a 
partir de 2013 por licenças de emissão de 
novos projectos iniciados a partir de 2013 
em países menos desenvolvidos.

pelos Estados-Membros no período de 
2008 a 2012 não estiverem esgotados, as 
autoridades competentes devem permitir 
aos operadores trocar RCE emitidas 
relativamente a reduções de emissões a 
partir de 2013 por licenças de emissão de 
novos projectos iniciados a partir de 2013.

Or. fr

Justificação

É oportuno possibilitar que se continue a investir em projectos IC/MDL lançados após 2013, 
de molde a poder-se assegurar uma redução das emissões ao mais baixo custo, respeitando a 
intensidade da redução desejada para a UE.

Alteração 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um operador que utilizou uma tRCE deve 
restituir uma RCE, tRCE, URE ou licença 
no mínimo 30 dias antes de a tRCE 
expirar, por forma a cobrir as emissões 
que foram cobertas pela tRCE que 
expirou. Se o operador não tiver 
substituído qualquer RCEt utilizada para 
cobrir as suas emissões até à data de 
expiração, será obrigado a pagar uma 
multa pelas emissões excedentárias em 
conformidade com o artigo 16.º.

Or. en
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Alteração 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

Suprimido

Or. en

Alteração 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

Suprimido

Or. en
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Alteração 651
Patrick Louis

Proposta de directiva - acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2020, conforme o que ocorrer 
primeiro, bem como para as actividades 
resultantes da utilização dos solos, da 
reafectação dos terrenos e da silvicultura.

Or. fr

Justificação

Em consonância com a alteração ao n.º 2 do artigo 11.º-A.

Alteração 652
Konrad Szymański

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE
para todos os tipos de projectos até que 
esses países tenham ratificado um acordo 
com a Comunidade ou até 2016, conforme 
o que ocorrer primeiro.
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Or. en

Justificação

Não é necessário aplicar outro processo de verificação de projectos na UE para além do 
regime globalmente aceite.

Alteração 653
Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos até que 
esses países tenham ratificado um acordo 
com a Comunidade ou até 2016, conforme 
o que ocorrer primeiro.

Or. en

Justificação

Não é necessário aplicar outro processo de verificação de projectos na UE para além do 
regime globalmente aceite.

Alteração 654
Avril Doyle

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os projectos do tipo "Gold 
Standard" aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

Or. en

Justificação

Alteração 655
Christofer Fjellner

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para os tipos de projectos aceites ao abrigo 
da CQNUAC durante o período de 2008 a 
2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

Or. en

Justificação

O facto de a UE aceitar determinadas regras e tipos de projectos a nível das Nações Unidas e 
utilizar um segundo filtro a nível comunitário pode ter repercussões negativas em futuras 
negociações com o resto do mundo. Além disso, é lógico aceitar a nível da UE o que já foi 
aceite em negociações com as Nações Unidas.



AM\734914PT.doc 85/98 PE409.659v01-00

PT

Alteração 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Um operador que utilizou uma tRCE 
deve restituir uma RCE, tRCE, URE ou 
licença no mínimo 30 dias antes de a 
tRCE expirar, por forma a cobrir as 
emissões que foram cobertas pela tRCE 
que expirou. Se o operador não tiver 
substituído qualquer RCEt utilizada para 
cobrir as suas emissões até à data de 
expiração, será obrigado a pagar uma 
multa pelas emissões excedentárias em 
conformidade com o artigo 16.º.

Or. en

Alteração 657
Françoise Grossetête

Proposta de directiva - acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os operadores podem utilizar REC, 
URE ou outros créditos aprovados 
provenientes de países terceiros que 
tenham assinado o Protocolo de Quioto, 
até um máximo de 60% da redução 
praticada pela UE entre 1990 e 2020. 
Estes créditos REC/URE podem ser 
provenientes de projectos lançados a 
partir de 2013.
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Or. fr

Justificação

É oportuno possibilitar que se continue a investir em projectos IC/MDL lançados após 2013, 
de molde a poder-se assegurar uma redução das emissões ao mais baixo custo, respeitando a 
intensidade da redução desejada para a UE. A cláusula de suplementaridade deve ser 
examinada para permitir reduções fora do território da UE até um máximo de 60% do 
esforço a realizar, em vez dos actuais 50% .

Alteração 658
Patrick Louis

Proposta de directiva - acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Um operador que utilizou uma tRCE 
deve restituir uma RCE, tRCE, URE ou 
uma licença pelo menos 30 dias antes de a 
tRCE expirar, por forma a cobrir as 
emissões que foram abrangidas pelo 
crédito expirado. Se o operador não 
substituiu as tRCE utilizadas para 
abranger as emissões cobertas antes da 
expiração dos créditos, o operador deve 
pagar uma sanção de excesso de emissão 
nos termos do disposto no artigo 16.º.

Or. fr
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Justificação

As plantações podem armazenar carbono e fornecer madeira, que, por sua vez, servirá para 
diversas utilizações, como a construção, o mobiliário e o papel. Os problemas decorrentes da 
permanência de projectos silvícolas MDP foram resolvidos com a criação de créditos 
temporários RCE (tRCE) que serão restituídos após a sua expiração.

Para além da madeira-energia, o aumento do armazenamento da madeira-material com 
várias utilizações pode contribuir para lutar contra as alterações climáticas. Depois de uma 
ou várias reciclagens, a madeira-material pode ser queimada como madeira-energia.

Alteração 659
Patrick Louis

Proposta de directiva - acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros poderão 
receber unidades de absorção 
correspondentes a uma armazenagem 
adicional de carbono nos produtos-
madeira, em função das regras de 
contabilização acordadas no âmbito dos 
acordos internacionais sobre as alterações 
climáticas. Esta abertura deverá gerar 
mecanismos de incentivo relacionados 
com o RCLE.

Or. fr

Justificação

Actualmente, considera-se que toda a madeira cortada gera uma reemissão imediata de CO2
para a atmosfera, o que não incentiva a sua utilização.
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Alteração 660
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A utilização anual de créditos pelas 
instalações em conformidade com os n.ºs 
2, 3 e 4 não deverá exceder uma 
quantidade equivalente a 5% das emissões 
de gases com efeito de estufa das 
instalações contempladas na presente 
directiva no ano em causa.

Or. en

Justificação

As RCE/URE incentivam a transferência de tecnologia e constituem uma válvula de 
segurança em caso de subida vertiginosa dos preços das licenças. Indexar os certificados 
IC/MDL autorizados aos volumes autorizados ao abrigo do segundo período de negociação 
não se enquadra nos esforços de harmonização, uma vez que os vários Estados-Membros
autorizaram percentagens diferentes. Manter estas percentagens após o segundo período de 
negociação daria origem a um tratamento desigual dos operadores. Daí que seja oportuno 
um valor-limite global, que elimine as desigualdades de tratamento sem violar os direitos 
adquiridos, a fim de evitar procedimentos judiciais por parte dos operadores em situação de 
desvantagem.

Alteração 661
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na medida em que os níveis de 
utilização de RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros para 
o período de 2008 a 2012 não estiverem 

Suprimido
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esgotados e caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, especificando níveis de 
utilização. Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 
comunitário.

Or. en

Justificação

O recurso às compensações deve ser subordinado a um acordo internacional global pós-
2012. A manifestação de disponibilidade para concluir acordos bilaterais que envolvam o 
financiamento de projectos, mesmo em caso de atraso do processo no âmbito da CQNUAC, 
pode prejudicar o objectivo de alcançar o acordo.

Alteração 662
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na medida em que os níveis de 
utilização de RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros para 
o período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados e caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 

5. Caso se verifiquem atrasos na conclusão 
de um acordo internacional sobre 
alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, especificando níveis de 
utilização. Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
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terceiros, especificando níveis de 
utilização. Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 
comunitário.

países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 
comunitário até 50% das redução anual 
nas quantidades de licenças a atribuir nos 
termos do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

A alteração alarga a utilização reforçada das RCE, conforme proposto no n.º 3 do artigo 
11.º-A, à situação contemplada no n.º 5. (Ver também a justificação relativa à alteração ao 
n.º 3).

Alteração 663
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os acordos referidos no n.º 5 devem 
prever a utilização no regime comunitário 
de créditos de energias renováveis ou de 
tecnologias de eficiência energética que 
promovam a transferência de tecnologias 
e o desenvolvimento sustentável. Esses 
acordos podem igualmente prever a 
utilização de créditos de projectos em que 
a base de referência utilizada é inferior ao 
nível de atribuição a título gratuito ao 
abrigo das medidas referidas no artigo 
10.º-A ou inferior aos níveis exigidos pela 
legislação comunitária.

Suprimido

Or. en

Justificação

O recurso às compensações deve ser subordinado a um acordo internacional global pós-
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2012. A manifestação de disponibilidade para concluir acordos bilaterais que envolvam o 
financiamento de projectos, mesmo em caso de atraso do processo no âmbito da CQNUAC, 
pode prejudicar o objectivo de alcançar o acordo.

Alteração 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 a 
5, os operadores podem solicitar à 
autoridade competente que conceda 
anualmente uma quantidade mínima de 
licenças de emissão válidas a partir de 
2013 em troca de RCE/URE equivalentes 
a 10% das suas emissões verificadas no 
ano anterior.

Or. en

Alteração 665
Avril Doyle

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Uma vez obtido um acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
apenas devem ser aceites no regime 
comunitário as RCE de países terceiros que 
ratificaram esse acordo.

7. A partir de 2013, apenas devem ser 
aceites no regime comunitário as RCE e as 
URE do tipo "Gold Standard" de países 
terceiros que ratificaram o futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas. 
Durante o período de 2008 à 2012, as 
atribuições ao abrigo do RCLE serão 
6,5 % inferiores às emissões de 2005. 
Todos os operadores que, durante esse 
período, tiverem utilizado uma 
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percentagem inferior de URE e de RCE 
comparativamente às suas emissões e não 
disponham de direitos transitados nos 
termos do n.º 2, poderão utilizar esses 
créditos até 5% das suas emissões anuais
de 2013 à 2020, o mesmo se aplicando aos 
novos operadores e aos novos sectores.
As RCE e as URE do tipo "Gold 
Standard" são créditos que: 
(a) dizem respeito a reduções de emissões 
efectivas, verificáveis, adicionais e 
permanentes de projectos com claros 
benefícios em matéria de desenvolvimento 
sustentável e sem um impacto ambiental e 
social negativo significativo;
(b) resultam de projectos em países que 
contribuem adequadamente para as 
reduções de emissões globais no âmbito 
de um futuro acordo internacional que 
ratificaram; e
(c) são aceites, ou poderão sê-lo, no 
âmbito de outros regimes de comércio de 
licenças de emissão importantes, 
nomeadamente, pelo menos, em qualquer 
regime de comércio de licenças de 
emissão norte-americano.
Podem ser adoptadas medidas 
harmonizadas que confirmem quais os 
projectos ou tipos de projectos que 
respeitam estes critérios, em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 23.º. Nenhum Estado-
Membro pode recusar créditos que, 
comprovadamente, cumpram estes 
critérios.

Or. en

Justificação

Esta formulação garante que todos os operadores possam utilizar IC/MDL de alto nível nos 
casos em que os países de acolhimento tiverem ratificado o acordo de Copenhaga relativo ao 
clima, durante o período de 2013 à 2020. Os operadores podem escolher entre este novo 
direito, até 5 % das suas emissões anuais, ou o reporte dos direitos de que dispunham ao 
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abrigo dos PNA de 2.ª fase. As empresas escolherão, obviamente, a possibilidade que lhes 
conferir mais direitos. Os projectos do tipo "Gold Standard" são definidos e contribuem para 
a criação de um mercado global do carbono e a elaboração de um acordo internacional.
Nenhum Estado-Membro deve poder recusar créditos sejam, comprovadamente, do tipo 
"Gold Standard".

Alteração 666
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Uma vez obtido um acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
apenas devem ser aceites no regime 
comunitário as RCE de países terceiros que 
ratificaram esse acordo.

7. A partir de 2013, apenas devem ser 
aceites no regime comunitário as RCE e as 
URE do tipo "Gold Standard" de países 
terceiros que ratificaram o futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas. 
Durante o período de 2008 à 2012, as 
atribuições ao abrigo do RCLE-UE serão 
6,5 % inferiores às emissões de 2005. 
Todos os operadores que, durante esse 
período, tiverem utilizado uma 
percentagem inferior de URE e de RCE 
comparativamente às suas emissões e não 
disponham de direitos transitados nos 
termos do n.º 2, poderão utilizar esses 
créditos até 6 % das suas emissões anuais 
de 2013 à 2020.

Or. en

Justificação

Esta alteração destina-se a aumentar a quantidade de créditos MDL e IC. É importante, 
simultaneamente, manter a integridade ambiental do regime (ver, neste contexto, alteração 
ao n.º 7 do artigo 11.º-A).
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Alteração 667
Anders Wijkman

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Uma vez obtido um acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
apenas devem ser aceites no regime 
comunitário as RCE de países terceiros 
que ratificaram esse acordo.

7. A partir de 2013, apenas devem ser 
aceites no regime comunitário os créditos
de países terceiros que ratificaram o futuro
acordo internacional sobre alterações 
climáticas e respeitam esse acordo.

Or. en

Justificação

A UE deve respeitar os seus compromissos internacionais e aceitar todos os créditos que 
forem aceites no âmbito do futuro acordo internacional sobre alterações climáticas.  

Alteração 668
Georgs Andrejevs

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Uma vez obtido um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, apenas devem 
ser aceites no regime comunitário as RCE 
de países terceiros que ratificaram esse 
acordo.

7. Uma vez obtido um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, apenas devem 
ser aceites no regime comunitário as RCE 
resultantes de projectos iniciados após a 
conclusão do futuro acordo internacional 
provenientes de países terceiros que 
ratificaram esse acordo.

Or. en
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Justificação

A fim de garantir a certeza jurídica, é necessário clarificar que a utilização de créditos de 
projectos iniciados antes da conclusão de um acordo internacional não e revogada após a 
conclusão desse acordo.

Alteração 669
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão velará por que qualquer 
acordo referido no n.º 5 e o acordo 
internacional referido no n.º 7 incluam 
um sistema de créditos para o 
florestamento, a reflorestação, a redução
das emissões da desflorestação e outras 
actividades e projectos silvícolas de 
carácter sustentável, incluindo o combate 
à erosão e a depuração das águas 
residuais.  Os operadores das instalações 
poderão utilizar quaisquer créditos que 
resultem da desflorestação evitada, do 
florestamento e da reflorestação e de 
outros projectos e actividades silvícolas de 
carácter sustentável em países em 
desenvolvimento, estabelecidos no quadro 
dos acordos referidos nos n.ºs 5 e 6.

Or. en

Justificação

Os créditos de carbono baseados na silvicultura são essenciais para permitir que os países 
em desenvolvimento se comprometam a envidar esforços significativos em matéria de 
atenuação das alterações climáticas e, por conseguinte, para assegurar a celebração com 
êxito de um acordo internacional pós-Quioto sobre as alterações climáticas. Os créditos de 
carbono baseados na silvicultura proporcionarão igualmente uma flexibilidade limitada, 
embora vital, às indústrias europeias durante a sua transição rumo a uma economia de baixo 
nível de carbono.
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Alteração 670
Anders Wijkman

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão velará por que qualquer 
acordo referido no n.º 5 e o acordo 
internacional referido no n.º 7 incluam 
um sistema de créditos para o 
florestamento, a reflorestação, a redução 
das emissões da desflorestação e outras 
actividades e projectos silvícolas de 
carácter sustentável.

Or. en

Alteração 671
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A partir de 2013, todos os operadores 
que, no período entre 2008 e 2012, 
tiverem utilizado menos de 6,5% de URE 
e de RCE comparativamente às suas 
emissões e não disponham de direitos 
transitados nos termos do n.º 2, poderão 
utilizar esses créditos até 5 % das suas 
emissões anuais durante o período de 
2013 à 2020, o mesmo se aplicando aos 
novos operadores e aos novos sectores.

Or. en
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Justificação

Na perspectiva das diferentes percentagens de utilização de URE e RCE que os 
Estados-Membros irão conceder no período de comercialização II, deverá ser disponibilizado 
a todos os participantes o acesso a uma quantidade limitada de créditos após esse período.

Alteração 672
Georgs Andrejevs

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A partir de 2013, todos os operadores 
que, no período entre 2008 e 2012, 
tiverem utilizado menos de 6,5% de URE 
e de RCE comparativamente às suas 
emissões e não disponham de direitos 
transitados nos termos do n.º 2, poderão 
utilizar esses créditos até 7 % das suas 
emissões anuais durante o período de 
2013 à 2020, o mesmo se aplicando aos 
novos operadores e aos novos sectores.

Or. en

Justificação

Na perspectiva das diferentes percentagens de utilização de URE e RCE que os 
Estados-Membros irão conceder no período de comercialização II, deverá ser disponibilizado 
a todos os participantes o acesso a uma quantidade limitada de créditos após esse período.

Alteração 673
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 7-A (novo)



PE409.659v01-00 98/98 AM\734914PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

7-A. A fim de preservar a integridade 
ambiental do regime comunitário e 
garantir que o nível da redução interna 
europeia respeite os objectivos de redução 
das emissões, será suprimida uma 
quantidade de licenças de emissão 
comunitárias (LEC) correspondente à 
quantidade de RCE, URE e créditos 
equivalentes que as instalações podem 
utilizar. Prevê-se que esta quantidade de 
LEC seja subtraída do número de licenças 
de emissão que, de outro modo, seriam 
destinadas a venda em leilão.

Or. en

Justificação

É importante aumentar a relação custo-eficácia,  razão pela qual se propõe, na alteração 
correspondente, um aumento dos créditos MDL e IC. Simultaneamente, é também importante 
preservar a integridade ambiental do regime. Esta alteração destina-se principalmente a 
substituir a venda em leilão por MDL sem comprometer o princípio da suplementaridade.


	734914pt.doc

