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Resolução do Parlamento Europeu sobre o projecto de decisão da Comissão que define 
regras transitórias para o conjunto da União no que diz respeito à atribuição 
harmonizada de licenças de emissão a título gratuito nos termos do artigo 10.º-A da 
Directiva 2003/87/CE 

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Directiva 2003/87/CE, alterada pela Directiva 2009/29/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 2003, relativa à criação de um 
regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade 
e que altera a Directiva 96/61/CE do Conselho [1], nomeadamente os artigos 1.º e 10.º-A,

– Tendo em conta a Decisão 2010/02/UE da Comissão, de 24 de Dezembro de 2009, que 
estabelece, nos termos da Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
uma lista dos sectores e subsectores considerados expostos a um risco significativo de 
fuga de carbono2,

– Tendo em conta o projecto de decisão da Comissão que define regras transitórias para o 
conjunto da União no que diz respeito à atribuição harmonizada de licenças de emissão a 
título gratuito nos termos do artigo 10.º-A da Directiva 2003/87/CE (seguidamente 
"projecto de decisão da Comissão"),

– Tendo em conta o n.º 3, alínea b), do artigo 5.º-A da 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 Parlamento acolhe favoravelmente e apoia os objectivos do pacote 
"Clima e Energia", que foi apoiado pela Presidência francesa em 2008 e, em particular, a 
Directiva 2009/29/CE, que tem como objectivo inicial reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, até 2020, para valores inferiores em 21 % aos seus níveis de emissões de 
2005, de forma progressiva para evitar comprometer a competitividade das empresas 
europeias,

B. Considerando que, nos termos do artigo 5.º, n.º 4, do Tratado da União Europeia, "em 
virtude do princípio da proporcionalidade", as instituições da União Europeia e, em 
especial, a Comissão não devem exceder, no "conteúdo e a forma" da sua acção, "o 
necessário para alcançar os objectivos dos Tratados",

C. Considerando que a crise económica e financeira teve um impacto negativo na 
competitividade das empresas, e que é necessário proteger as empresas da UE e evitar 
encargos adicionais que poderiam reduzir a sua competitividade,

D. Considerando que, nos termos do artigo 1.º da Directiva 2003/87/CE, alterada pela 
Directiva 2009/29/CE, o regime de comércio de licenças de emissão (RCLE) tem como 
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objectivo "promover a redução das emissões de gases com efeito de estufa em condições 
que ofereçam uma boa relação custo-eficácia e sejam economicamente eficientes", de 
forma gradual e previsível até 2020, a fim de preservar a competitividade das empresas, e 
considerando que o RCLE da UE deverá funcionar com o maior grau de eficiência 
económica possível (considerandos 13 e 15 do preâmbulo à Directiva 2009/29/CE) e 
eliminar distorções na concorrência intracomunitária (considerando 17 da Directiva 
2009/29/CE),

E. Considerando que os sectores da refinação, petroquímico e dos fertilizantes, bem como os 
subsectores da cal, do ferro e do aço, entre outros, foram considerados pela Comissão 
como estando expostos a um risco significativo de fugas de carbono, conforme definido 
na Decisão 2010/2/CE,

F. Considerando que, em conformidade com o artigo 88.º do seu Regimento, o Parlamento se 
opõe ao projecto de decisão da Comissão, uma vez que este não cumpre o critério de 
compatibilidade com a finalidade ou o teor do acto de base e viola o princípio da 
proporcionalidade,

G. Considerando que o projecto de decisão da Comissão deverá ser modificado para incluir 
uma aplicação progressiva, em conformidade com a Directiva 2009/29/CE, no que diz 
respeito aos parâmetros de referência para os sectores da refinação, petroquímico e dos 
fertilizantes, e para ter em conta os aspectos geográficos e a especificidade em termos de 
combustível dos sectores da cal, da cal dolomítica e do carvão,

Sectores da refinação, petroquímico e dos fertilizantes: consequências da aplicação não 
progressiva dos parâmetros de referência

H. Considerando a eventual necessidade de encerrar as instalações de produção de ácido 
nítrico e de amónia situadas na UE, que continuam a utilizar tecnologias antiquadas, dado 
que não seria economicamente razoável modernizá-las dentro dos prazos necessários para 
atingir os parâmetros de referência propostos no projecto de decisão,

I. Considerando que o projecto de decisão da Comissão prevê uma aplicação imediata dos 
parâmetros de referência, com base na média aritmética dos resultados relativos aos gases 
com efeito de estufa dos 10 % das instalações mais eficientes em termos de gases com 
efeito de estufa em cada sector a partir de 2013,  

J. Considerando que uma aplicação imediata dos parâmetros de referência conduzirá a um 
défice de 25 % da atribuição de emissões a título gratuito (de 30 % se forem tidas em 
conta as emissões provenientes da produção de electricidade) e a um aumento de 10 % das 
despesas de funcionamento; considerando que uma aplicação progressiva poderia permitir 
que os sectores da refinação e petroquímico reduzissem a pressão financeira anual em 60 
% durante o período de 2013-2016; considerando que uma aplicação repentina e não 
progressiva dos parâmetros e princípios de referência aplicáveis ao sector dos fertilizantes 
provocaria uma despesa total de 360 milhões de euros para as empresas europeias desse 
sector; 

K. Considerando que uma aplicação imediata dos parâmetros de referência a partir de 2013 
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poderia ter um verdadeiro impacto socioeconómico nos sectores da refinação, 
petroquímico e dos fertilizantes; considerando que as instalações dessas empresas ficariam 
em risco de encerramento devido à falta de disponibilidade para investir, pondo em causa 
a sua competitividade, fazendo aumentar a externalização e as importações de produtos 
refinados de países com normas normas ambientais menos rigorosas do que europeias;  
considerando que, desse modo, a União Europeia poderia prejudicar os seus objectivos 
iniciais, que são os de reduzir o impacto das emissões de gases sobre as alterações 
climáticas, bem como de proteger as empresas e a sua competitividade;  considerando que, 
ao calcular os níveis dos parâmetros de referência, a Comissão deveria garantir a 
utilização dos dados científicos mais recentes sobre o potencial de aquecimento global, tal 
como se especifica na própria directiva; 

L. Considerando que estes sectores e subsectores que se julgam expostos a um risco elevado 
de fugas de carbono são tanto mais vulneráveis quanto ficarão sujeitos a uma revisão da 
lista estabelecida pela Decisão 2010/2/UE da Comissão,

Sectores da cal e da cal dolomítica

M. Considerando que os sectores da cal e da cal dolomítica são de grande importância na 
Grécia; considerando que 80 % da produção de cal e de cal dolomítica são utilizados para 
materiais de construção anti-sísmicos de grande eficiência, indispensáveis nos Estados-
Membros com elevados níveis de actividade sísmica, como a Grécia e o sul de Itália,

N. Considerando que o projecto de decisão da Comissão estabelece parâmetros de referência 
para o sector da cal e da cal dolomítica baseados numa tecnologia que utiliza gás natural;
considerando que esta tecnologia é restritiva e inadequada, dado que o gás natural não é 
um combustível adequado à produção de cal para construção anti-sísmica;    

O. Considerando que 95 % das instalações de produção de cal não têm acesso à distribuição 
de gás natural e, se não for tido em conta o critério geográfico nos parâmetros de 
referência, as empresas desses sectores serão não apenas sujeitas a encargos económicos 
suplementares, mas também a um aumento das emissões de gases devido ao transporte de 
cal de países terceiros com normas ambientais menos rigorosas,

Gases residuais 

P. Considerando que o artigo 10.º-A, n.º 1, da Directiva 2003/87/CE prevê a atribuição a 
título gratuito para a electricidade produzida a partir de gases residuais;

Q. Considerando que o projecto de decisão da Comissão não cumpre esse requisito, dado que 
prevê apenas parcialmente a atribuição a título gratuito para a electricidade produzida a 
partir de gases residuais;

Incompatibilidade com o objectivo e o teor da Directiva 2009/29/CE 

R. Considerando que o facto de não ser prevista a aplicação progressiva dos parâmetros de 



RE\856856PT.doc 5/5 PE458.637v01-00

PT

referência para os sectores da refinação, petroquímico e dos fertilizantes no projecto de 
decisão da Comissão não é compatível com o objectivo nem com o teor do instrumento de 
base, dado que a Directiva 2009/29/CE prevê uma aplicação progressiva dos referidos 
parâmetros; considerando que a Comissão deverá efectuar avaliações técnico-económicas 
dos efeitos da aplicação imediata nos sectores e subsectores expostos a um risco 
significativo de fugas de carbono e modificar o seu projecto de decisão aditando o 
princípio de progressividade para os sectores expostos a tais fugas;

Violação do princípio da proporcionalidade 

S. Considerando que as questões relacionadas com o acesso ao combustível, a especificidade 
geográfica e o nível de eficiência do combustível para os sectores afectados não foram 
tidas em conta no projecto de decisão da Comissão, o que configura uma violação do 
princípio da proporcionalidade,

T. Considerando que, no seu projecto de decisão, ao exceder o que é necessário para atingir o 
seu objectivo de redução de gases para os sectores da cal e do carvão, a Comissão não 
respeitou o princípio da proporcionalidade,

U. Considerando que, ao estabelecer os parâmetros de referência, deveria ter sido atribuída 
ao processo de fabrico do aço a totalidade do carbono nos gases residuais, e que, por tal 
motivo, o projecto de decisão da Comissão não é compatível com o objectivo e com o teor 
do artigo 10.º-A da Directiva 2003/87/CE, nem respeita o princípio da proporcionalidade,

1. Opõe-se à adopção do projecto de decisão da Comissão que define regras transitórias para 
o conjunto da União no que diz respeito à atribuição harmonizada de licenças de emissão 
a título gratuito nos termos do artigo 10.º-A da Directiva 2003/87/CE; 

2. Considera que este projecto de decisão da Comissão não é compatível com a finalidade e 
o teor da Directiva 2003/87/CE, e não respeita o princípio da proporcionalidade;

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


