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B7-0000/2013

Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação do mercado europeu do carbono 
em 2012 
(2013/0000(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a pergunta à Comissão sobre a situação do mercado europeu do carbono 
em 2012 (O-0000/2013 – B7 0000/2013),

– Tendo em conta o relatório da Comissão intitulado «A Situação do Mercado Europeu do 
Carbono em 2012»1,

– Tendo em conta a Diretiva 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 Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Análise das opções para ir além 
do objetivo de 20% de redução das emissões de gases com efeito de estufa e avaliação do 
risco de fuga de carbono» (COM(2010)265),

– Tendo em conta a 15.ª Conferência das Partes (COP15) na CQNUAC e a 5.ª Conferência 
das Partes, enquanto Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (COP/MOP5), realizada 
em Copenhaga, na Dinamarca, de 7 a 18 de dezembro de 2009, e o Acordo de Copenhaga,

– Tendo em conta a Diretiva 2004/101/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
outubro de 2004, que altera a Diretiva 2003/87/CE relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade, no que diz 
respeito aos mecanismos baseados em projetos do Protocolo de Quioto3,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de abril de 2009, que altera a Diretiva 2003/87/CE a fim de melhorar e alargar o 
regime comunitário de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa4,

– Tendo em conta a Diretiva 2008/101/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, que altera a Diretiva 2003/87/CE de modo a incluir as atividades da 
aviação no regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade5,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que derroga 
temporariamente a Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
criação de um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na 

                                               
1 COM(2012)652.
2 JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
3 JO L 338 de 13.11.2004, p. 18.
4 JO L 140 de 5.6.2009, p. 63.
5 JO L 8 de 13.1.2009, p. 3.
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Comunidade1, 

– Tendo em conta o pacote de medidas da UE relativas ao clima e à energia, de dezembro 
de 2008, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de março de 2012, sobre um roteiro de transição 
para uma economia hipocarbónica competitiva em 20502,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de março de 2013, sobre o Roteiro para a Energia 
2050 – um Futuro com Energia3,

– Tendo em conta o artigo 115.º, n.º 5, e o artigo 110.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que a Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho cria um 
regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na União 
Europeia, que visa promover reduções das emissões de gases com efeito de estufa de 
forma eficaz do ponto de vista dos custos e de maneira eficiente do ponto de vista 
económico;

B. Considerando que, nos termos dos artigos 10.º, n.º 5, e 29.º da Diretiva 2003/87/CE, a 
Comissão acompanha o funcionamento do mercado europeu de carbono e apresenta 
anualmente um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o funcionamento do 
mercado de carbono, incluindo a realização de leilões, a liquidez e os volumes das 
licenças transacionadas;

C. Considerando que, para melhorar a segurança e a estabilidade no planeamento de 
investimentos de longo prazo, os Estados-Membros, o setor da energia, o setor industrial e 
os cidadãos precisam de ter uma visão clara sobre o sentido das políticas climáticas e 
energéticas da UE, incluindo as etapas e as metas até 2030;

D. Considerando que são necessárias medidas de caráter estrutural para corrigir os atuais 
desequilíbrios do mercado no âmbito do Regime de Comércio de Licenças de Emissão 
da UE (RCLE-UE);

1. Toma conhecimento do relatório da Comissão sobre a situação do mercado europeu de 
carbono em 2012, que apresenta opções em matéria de medidas estruturais destinadas a 
fortalecer o RCLE-UE e a torná-lo mais eficaz; 

2. Exorta a Comissão a propor legislação, na primeira oportunidade, para reforçar o RCLE; 

3. Exorta a Comissão a apresentar, o mais depressa possível, propostas legislativas tendentes 
ao estabelecimento de quadro de ação europeu no domínio do clima e da energia; entende 
que essas propostas legislativas devem ser congruentes com uma via eficaz do ponto de 
vista dos custos em direção ao objetivo da UE de redução do CO2 até 2050; 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2013)0113.
2 Textos aprovados, P7_TA (2012)0086.
3 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2013)0088.
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A situação do mercado do carbono

4. Observa que, desde o dia 1 de janeiro de 2013, a fase 3 do RCLE-UE tem vindo a 
funcionar de acordo com uma nova conceção, incluindo a aplicação de um limite máximo 
europeu em matéria de licenças de emissão, o estabelecimento do leilão como sistema 
padronizado para a atribuição de licenças, normas harmonizadas para a atribuição livre de 
encargos, regras mais estritas sobre o tipo de créditos internacionais de uso autorizado e a 
existência de um único registo eletrónico na União; 

5. Observa que o RCLE-UE é um mercado líquido dotado de uma infraestrutura funcional e, 
portanto, tecnicamente a operar de acordo com as normas com que foi concebido; faz 
notar que a meta da redução em 20% das emissões de gases com efeito estufa até 2020 
será alcançada; 

6. Salienta que a atribuição em excesso de licenças de emissão a alguns setores por parte de 
alguns Estados-Membros, a redução da produção industrial devido à crise económica, em 
combinação com medidas temporárias tomadas no quadro da transição para a fase 3 do 
RCLE-UE e o influxo de créditos internacionais, resultaram no acumular de um excedente 
de licenças no mercado; regista a circunstância de as fases 2 e 3 do RCLE-UE estarem 
interligadas, o que traz como consequência o facto de o excedente de licenças poder vir a 
influenciar o RCLE-UE por muitos anos;

7. Recorda que, até final de 2012, tinha sido acumulado um superavit de quase dois mil 
milhões de licenças de emissão no âmbito do RCLE-UE e que esse excedente deverá 
continuar a crescer, caso não sejam tomadas quaisquer medidas estruturais;

8. Frisa que este excedente considerável de licenças de emissão está a originar um 
abaixamento do preço do carbono superior ao inicialmente previsto, o que reduz os 
incentivos para investir em tecnologias hipocarbónicas e aumenta o risco de bloqueio da 
União em infraestruturas intensivas em carbono; reconhece que a transição para uma 
economia hipocarbónica representa um enorme desafio, em especial para as indústrias que 
se baseiam numa utilização intensiva de energia, muito embora, devido ao baixo preço do 
carbono, a inovação não ocorra;

Medidas estruturais 

9. Reconhece que o RCLE é atualmente o principal – embora não o único – instrumento de 
redução das emissões industriais com efeito de estufa e de promoção do investimento em 
tecnologias hipocarbónicas seguras e sustentáveis; 

10. Assinala que é necessária uma melhoria estrutural do RCLE, a fim de reforçar a 
capacidade do regime para fazer face a períodos de recessão e de crescimento económico, 
restabelecer a confiança dos investidores e reforçar os incentivos baseados no mercado ao 
investimento em tecnologias hipocarbónicas e à respetiva utilização; recorda igualmente a 
necessidade de um sistema previsível e de confiança a longo prazo;

11. Reconhece que o RCLE se depara com problemas que não foram inicialmente previstos e 
que o excedente acumulado de licenças irá diminuir o incentivo à promoção de 
investimentos hipocarbónicos por muitos anos; assinala que este facto põe em risco a 
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eficácia do ETS enquanto principal mecanismo da UE para reduzir as emissões de uma 
forma que crie condições de concorrência equitativas para as tecnologias concorrentes, 
conceda flexibilidade às empresas para desenvolverem a sua própria estratégia de 
mitigação e preveja medidas específicas para combater a fuga de carbono;

12. Convida a Comissão a adotar medidas com vista a corrigir as insuficiências do RCLE e a 
permitir que ele funcione como inicialmente previsto; sugere que essas medidas incluam 
as seguintes vertentes:

a) Apresentar, o mais rapidamente possível, um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, que deverá examinar, entre outros, os impactos sobre os incentivos ao 
investimento em tecnologias hipocarbónicas e o risco de fuga de carbono;

b) Propor, logo que seja oportuno, legislação que altere a redução linear anual prescrita 
de 1,74%, de modo a que a meta de redução das emissões de CO2 prevista para 2050 
seja atingida;

c) Melhorar ainda mais a utilização de mecanismos de compensação, por exemplo, 
limitando o acesso a compensações que subsidiem os concorrentes industriais da 
Europa, como na área dos hidrofluorocarbonetos (HFC);

d) Levar a cabo e publicar uma avaliação do valor da fixação de um preço de reserva para 
o leilão de licenças; 

e) Tomar medidas para aumentar a introdução de informações relevantes e a 
transparência do registo do RCLE, de modo a permitir um controlo e avaliação mais 
eficazes;

Dimensão internacional

13. Salienta que as reformas estruturais para estabelecer o bom funcionamento do RCLE são 
decisivas para manter a primazia da UE no domínio da luta contra as alterações climáticas 
e que vários países, como a China e a Austrália, estão a pôr em prática, ou a aprofundar, 
legislação tendente a introduzir o seu próprio regime de comércio de licenças de emissão, 
seguindo o exemplo do RCLE/UE; recorda, a este propósito, que, sem um regime estável 
e previsível de comércio de licenças de emissão, a credibilidade da política da UE em 
relação ao clima está ameaçada;

14. Insta a UE e os seus parceiros a encontrarem, no futuro imediato, a forma mais eficaz de 
promover a articulação entre o RCLE-UE e outros regimes de comércio de emissões, que 
vise a criação de um mercado de carbono à escala mundial e permita uma maior 
diversidade de opções de dedução, a melhoria das dimensões do mercado e da liquidez, 
uma maior transparência e, em última análise, uma afetação de recursos mais eficiente;

Fuga de carbono

15. Nota que a melhor proteção contra o risco de ocorrência de uma fuga de carbono é uma 
ação global dotada de eficácia, motivo por que se afigura necessário manter a vigilância, a 
fim de defender uma forte base industrial na Europa; 
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16. Observa que quaisquer alterações estruturais ao RCLE exigiriam uma avaliação integral 
dos efeitos ambientais, económicos e sociais, bem como do correspondente impacto nos 
investimentos hipocarbónicos, no preço da eletricidade e na competitividade das indústrias 
de elevada intensidade energética, em particular no que respeita ao risco de fuga de 
carbono;

17. Acentua que, para atenuar ainda mais o risco potencial de uma fuga de carbono, parte das 
receitas das vendas em leilão do RCLE poderiam ser afetadas aos investimentos 
intensivos de capital em tecnologias inovadoras nos setores de utilização intensiva de 
energia, ou noutras modalidades de criação de postos de trabalho;

°

°         °

18. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.


