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Resolução do Parlamento Europeu sobre o projecto de decisão da Comissão de… que, 
em conformidade com a Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
estabelece uma lista de sectores e subsectores considerados estarem expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
Outubro de 2003, relativa à criação de um regime de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa na Comunidade1, 

– Tendo em conta a Directiva 2009/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Abril de 2009, que altera a Directiva 2003/87/CE a fim de melhorar e alargar o regime 
comunitário de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa2,

– Tendo em conta o projecto de decisão da Comissão de…  que, em conformidade com a 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, estabelece uma lista de 
sectores e subsectores considerados estarem expostos a um risco significativo de fuga de 
carbono,

– Tendo em conta a Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as 
regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão3,

– Tendo em conta o n.º 2 e a alínea b) do n.º 4 do artigo 88.º do seu Regimento,

A. Considerando que o regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa, tal como estabelecido no artigo 1.° da Directiva 2003/87/CE, visa promover a 
redução das emissões de gases com efeito de estufa em condições que ofereçam uma boa 
relação custo-eficácia e sejam economicamente eficientes, 

B. Considerando que a Directiva 2009/29/CE prevê que a venda em leilão constitua o 
princípio básico de atribuição de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, visto 
ser a forma mais simples e geralmente considerada como o sistema economicamente mais 
eficiente,

C. Considerando que o artigo 10.°-A, ponto 12, da Directiva 2003/87/CE prevê que sejam 
atribuídas licenças de emissão a título gratuito a instalações em sectores ou subsectores 
expostos a um risco significativo de fuga de carbono até 100 % da quantidade 
determinada de acordo com os parâmetros de referência ex ante,

D. Considerando que por “fuga de carbono” se entende a deslocalização de actividades 
emissoras de gases com efeito de estufa da UE para países terceiros, aumentando desse 

                                               
1 JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
2 JO L 140 de 05.06.09, p.63.
3 JO L 184 de 17.07.99, p.23.
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modo as emissões globais4,

E. Considerando que, a fim de determinar os sectores ou subsectores expostos a riscos 
significativos de fuga de carbono, o artigo 10.°-A, ponto 14, da Directiva 2003/87/CE 
requer que a Comissão avalie em que medida um sector pode repercutir os custos 
indirectos e directos em resultado da aplicação da directiva no preço dos produtos, sem 
uma perda significativa de quota de mercado, em favor de instalações menos eficientes 
em termos de emissões de carbono situadas fora da Comunidade,

F. Considerando que os critérios aplicáveis para determinar os sectores ou subsectores 
expostos a um risco significativo de fuga de carbono estabelecidos no artigo 10.°-A, 
pontos 15 e 16, da Directiva 2003/87/CE requerem que sejam tidos em conta não só o 
aumento substancial dos custos de produção resultantes dos custos adicionais, directos e 
indirectos, decorrentes da aplicação da presente directiva, mas também a intensidade das 
trocas comerciais com países terceiros,

G. Considerando que o artigo 10.°-A, ponto 18, da Directiva 2003/87/CE estabelece que a 
lista de sectores ou subsectores expostos a um risco significativo de fuga de carbono seja 
determinada depois de ter em conta, desde que os dados pertinentes sejam disponíveis, 
em que medida os países terceiros, que representam uma parte decisiva da produção 
mundial de produtos em sectores ou subsectores considerados em risco de fuga de 
carbono, se comprometem firmemente a reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa nos sectores ou subsectores pertinentes, numa medida comparável à da UE e 
dentro do mesmo período de tempo, e em que medida o desempenho em termos de 
emissões de carbono das instalações situadas nesses países é comparável ao da UE,

H. Considerando que o projecto de decisão da Comissão classificaria aproximadamente 77 % 
das emissões do sector não energético abrangidas pelo regime comunitário como 
enfrentando um risco significativo de fuga de carbono, sendo, por conseguinte, elegíveis 
para efeitos de uma atribuição a título gratuito até 100% da quantidade determinada de 
acordo com os parâmetros de referência ex-ante; considerando que a Comissão tem 
declarado que, em 2010, ponderará sobre o acréscimo de outros sectores ou subsectores, 
representando uma quantidade significativa das emissões remanescentes do sector não 
energético abrangidas pelo regime comunitário,

I. Considerando que uma lista de sectores que preenchem os requisitos para uma atribuição 
com 100% de isenção, representando até quase 80 % das emissões do sector industrial, 
reduziria a eficácia do sistema de trocas comerciais do mercado de carbono e não seria 
eficaz em termos de custos, 

J. Considerando que o projecto de decisão da Comissão não tem em conta os compromissos 
assumidos no âmbito de negociações internacionais rumo a um acordo internacional 
sobre clima e que, em particular, a Comissão não avaliou a eficácia das emissões de 
carbono dos sectores e subsectores em causa em países terceiros; 

                                               
4 Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 2003/87/CE a fim de 
melhorar e alargar o regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa da Comunidade 
(COM(2008)0016) p.7.
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K. Considerando que os compromissos de país terceiros e a eficiência das instalações de 
países terceiros poderiam ter-se reflectido na avaliação da intensidade das trocas 
comerciais de sectores e subsectores específicos,

1. Opõe-se à adopção do projecto de decisão da Comissão de...  que, em conformidade com a 
Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, estabelece uma lista de 
sectores e subsectores considerados estarem expostos a um risco significativo de fuga de 
carbono;

2. Considera que este projecto de decisão da Comissão não é compatível com a finalidade 
nem com o conteúdo da Directiva 2003/87/CE;

3. Solicita à Comissão que apresente um projecto alterado da medida ao Parlamento, tendo 
em conta os compromissos dos países terceiros e a eficiência das instalações nestes países, 
por exemplo, no cálculo da intensidade das trocas comerciais;

4. Solicita à Comissão que altere o seu projecto de lista à luz de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, tendo em conta os compromissos dos países terceiros e a 
eficiência das instalações nestes países, dentro de um prazo de seis meses após a 
celebração desse acordo internacional; 

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


