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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A. O regime de comércio de licenças de emissão  

Entre as políticas que mais intensa e constantemente são impulsionadas pelas instituições 
europeias encontra-se precisamente a política de proteção ambiental e a respetiva política de 
combate às alterações climáticas tanto a nível interno como internacional, o que transparece 
nos múltiplos instrumentos jurídicos e económicos aprovados e, ao mais alto nível normativo, 
no artigo 3.º, n.º 2 do TUE e num título inteiro do TFUE.

Em 2009, a União Europeia adotou o pacote "clima e energia" a fim de pôr em prática os 
objetivos promovidos pelos líderes da União em 2007, designadamente, conseguir obter em 
2020 uma redução de 20% das emissões de gases com efeito estufa comparativamente a 1990, 
uma participação de 20% das energias renováveis na União e uma melhoria da eficiência 
energética também de 20%.

Neste contexto, 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 (e as suas posteriores 
alterações) reveste-se de uma importância fundamental. Com a entrada em vigor da referida 
diretiva, a política inspirada em medidas de tributação, não ficando embora tais medidas 
totalmente excluídas, perde predominância em favor da criação, considerada mais adequada, 
de um mercado próprio no qual as negociações das licenças de emissão se processam não 
entre os Estados mas entre os agentes emissores dos gases com efeito de estufa. 

O mercado permite limitar a quantidade admissível de emissões globais através da limitação 
do número de licenças de emissão. A atribuição de "quotas" é uma forma de concretizar na 
prática o princípio do "poluidor-pagador". Os custos da poluição são assumidos por quem a 
produz e não pela coletividade; os custos necessários para adequar a titularidade de quotas de 
emissão às suas emissões reais recaem sobre as próprias empresas, quer comprando no 
mercado, quer investindo em tecnologia menos poluente, quer reduzindo a produção para 
adaptar as suas emissões. 

Com estes mecanismos, é evidente que quem retira benefícios económicos do comércio de 
licenças de emissão não é a sociedade no seu conjunto (o Estado, como ocorre com os 
impostos) mas outros empresários privados mais eficientes a quem o mercado, pelo seu 
próprio funcionamento, premeia ou retribui.

B. Situação atual e soluções  

Consequentemente, e para que o sistema funcione corretamente, deve existir um certo 
equilíbrio entre a procura e a oferta das licenças de emissão.Um dos elementos centrais é a 
manutenção de um preço de carbono adequado para se obter a redução das emissões por via 
do investimento em tecnologias mais eficientes, importante vetor da transição para uma 
economia com poucas emissões de carbono. Este mecanismo é, por conseguinte, também 
fundamental para a política industrial e energética da União Europeia.   

A grave situação de crise económica que atravessamos e a quebra acentuada dos preços 
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geraram um excedente de licenças de emissão e de créditos internacionais relativamente às 
emissões. A Comissão estima que este excedente ascendia a 955 milhões de licenças no início 
de 2012. A situação tende a agravar-se se tivermos em conta o excedente esperado para 2013 
em resultado de elementos temporários diretamente relacionados com a transição para a fase 3 
do regime a partir de 1 de janeiro de 2013 e que implica um aumento temporário significativo 
da oferta de licenças de emissão e de créditos internacionais.

Com a reforma da diretiva, a Comissão tem por objetivo clarificar o alcance e o âmbito das 
suas competências de execução no tocante às modalidades de leilão de licenças de emissão. A 
proposta de alteração visa alterar, a título excecional, o calendário dos leilões no objetivo de o 
adequar ao mercado das licenças de emissão. Esta revisão insere-se nas reformas estruturais 
necessárias no futuro para enfrentar os desafios do regime de comércio de licenças de 
emissão. 

Como estamos aqui perante um mercado, são em princípio e de uma forma geral as regras do 
mercado que devem procurar encaixar as peças para o seu funcionamento adequado. Não 
podemos, no entanto, excluir radicalmente a intervenção dos poderes públicos porque ambos, 
poderes públicos e mercado, se complementam mutuamente. Cabe observar que a criação do 
próprio mercado e a sua entrada em funcionamento é obra artificial de poderes públicos que 
intervêm e supervisionam. Fazem-no para garantir a transparência e uma redistribuição 
contínua. Não se trata de uma singularidade deste mercado de emissões mas de uma constante 
identificável em outros mercados de valores.      

Concluindo, pela mesma razão por que foram preteridas as técnicas de imposição fiscal e se 
optou pelas regras do mercado, é importante que estas intervenções dos poderes públicos 
sejam limitadas e sujeitas a rigorosos prazos e condições. A reforma da diretiva não pode 
limitar-se a passar um cheque em branco à Comissão para alterar substancialmente as regras 
da liberdade inerentes aos mercados pois, a ser assim, estar-se-ia a destruir os próprios 
fundamentos do regime para o transformar em algo distinto, o que exigiria outros 
procedimentos e uma reforma global.

A proposta está conforme com o compromisso assumido pela Comissão de rever o calendário 
dos leilões da fase 3 que figura no recente acordo sobre a diretiva relativa à eficiência 
energética, e que o Parlamento tinha expressamente solicitado durante as negociações.

Em conclusão, o relator apoia a proposta da Comissão.

******

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a propor que 
o Parlamento Europeu adote a sua posição em primeira leitura, fazendo sua a proposta da 
Comissão.


