
RE\856919PT.doc PE458.645v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Documento de sessão

10.2.2011 B7-0000/2011

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
apresentada nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do Regimento

por Konrad Szymański

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

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar



PE458.645v01-00 2/4 RE\856919PT.doc

PT

B7-0000/2011

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, relativa à criação de um regime de comércio de 
licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade, alterada pela Directiva 
2009/29/CE a fim de melhorar e alargar o regime comunitário de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa, nomeadamente o seu artigo 10.º-A,

– 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,

– 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 Comissão,

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

A. Considerando que o regime comunitário de comércio de licenças de emissão de gases com 
efeito de estufa (RCLE), 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 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),

C. Considerando que tais princípios foram salientados vinculativamente pela jurisprudência 
do Tribunal de Justiça Europeu (TJE) e, no processo T-374/04 Alemanha v. Comissão, 
ponto 124, o TJE declarou que "o funcionamento do [RDE da UE] é determinado por 
certos ‘sub-objectivos’, concretamente, a manutenção de condições que ofereçam uma boa 
relação custo-eficácia e sejam economicamente eficientes, a preservação do 
desenvolvimento económico e do emprego, bem como a integridade do mercado interno e 
das condições de concorrência",

D. Considerando que, segundo a jurisprudência do TJE, pode haver discriminação não apenas 
no tratamento diferente de situações iguais, mas também no tratamento igual de situações 
diferentes (v. processo 1253/79 Battaglia, ponto 37: "A discriminação em sentido jurídico 
consiste em tratar de forma idêntica situações que são diferentes e de forma diferente 
situações que são idênticas"), bem como o facto de existirem diferenças objectivas na 
situação das entidades às quais diz respeito uma determinada regulação deverá determinar 
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diferentes construções das condições que lhes são aplicáveis (v. acórdão do TJE no 
processo 152/73 Sotgiu),

E. Considerando que a introdução do princípio "um produto – uma referência" no projecto de 
decisão não está prevista como um requisito da directiva, e que o projecto de decisão não 
tem em conta as diferenças na natureza específica dos processos de produção nos sectores 
abrangidos pelo RCLE da UE, e considerando que, por tal motivo, esta proposta conduz a 
uma violação de um dos princípios gerais do direito da UE, que é a igualdade e a não 
discriminação, 

F. Considerando que, dado que o projecto de decisão adopta o gás natural como combustível 
de referência, tal resultará numa situação em que em dois processos de produção 
idênticos, nos quais se utilizem tanto o gás natural como outros combustíveis com níveis 
de emissões mais elevados, os produtores que utilizem gás natural se encontrarão numa 
situação mais privilegiada do que os produtores que utilizem, por exemplo, carvão, ainda 
que estes últimos utilizem tecnologias de última geração, e considerando que tal contraria 
o espírito da directiva e conduz, ademais, a uma distorção da concorrência no mercado 
interno,

G. Considerando que a introdução de parâmetros demasiado rigorosos, sem ter em conta, 
nomeadamente, a especificidade geográfica ou do combustível, poderia levar a uma 
violação do princípio da proporcionalidade, dado que seriam atribuídos às instalações 
afectadas direitos a um nível inferior ao que seria necessário para atingir os objectivos de 
emissões previstos na directiva,

H. Considerando que, nos Estados-Membros em que o carvão serve como combustível 
básico, a adopção do gás natural como combustível de referência levaria a uma distorção 
da concorrência no mercado interno e seria equivalente à negação do contexto geopolítico 
específico em que funciona o mercado da energia de cada Estado-Membro,

I. Considerando que, nos acórdãos proferidos no âmbito dos processos T-183/07 Polónia v.  
Comissão (ponto 88), T-263/07 Estónia v.  Comissão (ponto 53) e T-374/04 Alemanha v.
Comissão (ponto 80), o TJE defendeu que, ao exercer os seus poderes, tanto a Comissão 
como os Estados-Membros devem ter em conta, ao decidir sobre a escolha das medidas 
que consideram mais adequadas para atingir o objectivo previsto na Directiva 
2003/87/CE, o contexto específico do mercado nacional da energia do Estado-Membro em 
causa,

J. Considerando que o projecto de decisão, ao não ter em conta os factores geográficos e de 
combustível no estabelecimento dos parâmetros, conduz não apenas a encargos 
económicos e ao aumento do perigo de fugas de carbono, mas também a emissões 
adicionais de CO2, dado que a importação de produtos de um país terceiro para os 
Estados-Membros terá igualmente um impacto negativo sobre o ambiente, o que é 
contrário ao espírito da directiva,

K. Considerando que a forma como a Comissão determina as normas para a livre atribuição 
harmonizada de direitos de emissão não deve conduzir efectivamente a resultados 
políticos, mas sim reflectir a natureza técnica do problema, 
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1. Considera que o projecto de decisão da Comissão não é compatível com a finalidade e o 
teor da Directiva 2003/87/CE, alterada pela Directiva 2009/29/CE, e com o princípio da 
proporcionalidade; 

2. 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;

3. Recomenda a exclusão de factores destinados a restringir ainda mais os parâmetros, com 
base no desempenho médio dos 10 % de instalações mais eficientes, e a inclusão no 
projecto de decisão da Comissão da aplicação do "factor de correcção do combustível", 
em conformidade com os acórdãos do TJE referidos supra;

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


