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B9-0338/2022

Resolução do Parlamento Europeu sobre o Regulamento Delegado da Comissão, de 9 de 
março de 2022, que altera o Regulamento Delegado (UE) 2021/2139 no respeitante às 
atividades económicas em determinados setores energéticos e o Regulamento Delegado 
(UE) 2021/2178 no respeitante à divulgação pública específica relativa a essas atividades 
económicas (C(2022)00631 – 2022/2594(DEA))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Regulamento Delegado da Comissão, de 9 de março de 2022, que 
altera o Regulamento Delegado (UE) 2021/2139 no respeitante às atividades 
económicas em determinados setores energéticos e o Regulamento Delegado (UE) 
2021/2178 no respeitante à divulgação pública específica relativa a essas atividades 
económicas (C(2022)00631),

– Tendo em conta o artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 
(CQNUAC) e o respetivo Protocolo de Quioto,

– Tendo em conta o Acordo de Paris1, adotado em 12 de dezembro de 2015, na 21.ª 
Conferência das Partes na CQNUAC (COP21), nomeadamente o seu artigo 2.º, n.º 1, 
alínea c),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho,  
de 18 de junho de 2020, relativo ao estabelecimento de um regime para a promoção do 
investimento sustentável, e que altera o Regulamento (UE) 2019/20882, nomeadamente 
o artigo 8.º, n.º 4, o artigo 10.º, n.º 3, o artigo 11.º, n.º 3, e o artigo 23.º, n.º 6,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2021/1119 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 30 de junho de 2021, que cria o regime para alcançar a neutralidade climática e que 
altera os Regulamentos (CE) n.º 401/2009 e (UE) 2018/1999 («Lei europeia em matéria 
de clima»)3,

– Tendo em conta a Decisão (UE) 2022/591 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de abril de 2022, relativa a um programa geral de ação da União para 20304 em matéria 
de ambiente,

– Tendo em conta a resposta da Plataforma para o Financiamento Sustentável, de 21 de 
janeiro de 20225, ao Regulamento delegado da Comissão nos termos do artigo 10.º, n.º 4, 
e do artigo 11.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 2020/852,

1 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4.
2 JO L 198 de 22.6.2020, p. 13.
3 JO L 243 de 9.7.2021, p. 1.
4 JO L 114 de 12.4.2022, p. 22. 
5 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220121-
sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220121-sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220121-sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en.pdf
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– Tendo em conta a declaração do Presidente da Plataforma para o Financiamento 
Sustentável de 3 de fevereiro de 2022,

– Tendo em conta o relatório final da Plataforma para o Financiamento Sustentável, de 
março de 2022, sobre as opções de extensão da taxonomia que apoiam uma transição 
sustentável6, 

– Tendo em conta o artigo 111.º, n.º 3, do seu Regimento,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários e da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, nos 
termos do artigo 58.º do Regimento,

– Tendo em conta a proposta de resolução da Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários e da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar,

A. Considerando que o Regulamento (UE) 2020/852 estabelece os critérios para 
determinar se uma atividade económica é qualificada como sustentável do ponto de 
vista ambiental, com vista a estabelecer em que grau um investimento é sustentável do 
ponto de vista da proteção do ambiente;

B. Considerando que o artigo 3.º do Regulamento (UE) 2020/852 estabelece quatro 
condições cumulativas para que uma atividade económica seja qualificada como 
sustentável do ponto de vista ambiental, nomeadamente que a atividade económica 
contribua substancialmente para um ou mais dos objetivos ambientais previstos no 
artigo 9.º, em conformidade com os artigos 10.º a 16.º, que não prejudique 
significativamente nenhum dos objetivos ambientais previstos no artigo 9.º, em 
conformidade com o artigo 17.º, que seja realizada em conformidade com as 
salvaguardas mínimas previstas no artigo 18.º, e que cumpra os critérios técnicos de 
avaliação estabelecidos pela Comissão em conformidade com os artigos 10.º, n.º 3, 11.º, 
n.º 3, 13.º, n.º 2, 14.º, n.º 2 ou 15.º, n.º 2;

C. Considerando que o artigo 10.º do Regulamento (UE) 2020/852 faz distinção entre as 
atividades económicas que são qualificadas como contribuindo substancialmente para a 
mitigação das alterações climáticas por vários meios, conforme estabelecido no n.º 1, e 
as atividades económicas, estabelecidas no n.º 2, para as quais não existe alternativa 
tecnológica e economicamente viável de baixo teor de carbono, e que são qualificadas 
como contribuindo substancialmente para a mitigação das alterações climáticas quando 
apoiam a transição para uma economia com impacto neutro no clima, coerente com uma 
trajetória para limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, 
e quando essas atividades têm níveis de emissão de gases com efeito de estufa que 
correspondem ao melhor desempenho no setor ou na indústria, não colocam entraves ao 
desenvolvimento e à implantação de alternativas hipocarbónicas, e não conduzem a um 
bloqueio dos ativos de uso intensivo de carbono, tendo em conta a vida económica desses 
ativos;

D. Considerando que o artigo 19.º, n.º 1, alínea i), do Regulamento (UE) 2020/852 exige que 

6 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220329-
sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220329-sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220329-sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en.pdf
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os critérios técnicos de avaliação tenham em conta o potencial impacto no mercado da 
transição para uma economia mais sustentável, incluindo o risco de alguns ativos ficarem 
encalhados como consequência dessa transição, bem como o risco de criar incentivos 
incoerentes para investir de forma sustentável;

E. Considerando que o artigo 23.º, n.º 4, e o artigo 23.º, n.º 5, do Regulamento (UE) 
2020/852 exigem que a Comissão reúna todas as competências necessárias antes da 
adoção e durante a elaboração de atos delegados que estabelecem os critérios técnicos de 
avaliação, que atue em conformidade com os princípios e os procedimentos estabelecidos 
no Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 de abril de 20167, e que notifique 
qualquer ato delegado simultaneamente ao Parlamento Europeu e ao Conselho assim que 
adotar esse ato delegado;

F. Considerando que, de acordo com o ponto 13 do Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, a Comissão deve realizar avaliações de impacto dos seus 
atos delegados que se espera que tenham impactos económicos, ambientais ou sociais 
significativos, e que os resultados finais das avaliações de impacto devem ser 
disponibilizados ao Parlamento Europeu, ao Conselho e aos parlamentos nacionais, e 
tornados públicos aquando da adoção do ato delegado;

G. Considerando que as Orientações para Legislar Melhor, adotadas em 3 de novembro de 
2021, prevêem que as partes interessadas devem poder apresentar observações sobre os 
projetos de atos delegados de aplicação geral através do lançamento de uma consulta 
pública de quatro semanas;

H. Considerando que foi transmitido um projeto de Regulamento delegado da Comissão aos 
Estados-Membros durante a noite de 31 de dezembro de 2021, sem consulta ao 
Parlamento Europeu;

I. Considerando que o Parlamento Europeu, enquanto colegislador, tem igual posição na 
tomada de decisões relativa ao Regulamento (UE) 2020/852, mas, ao contrário do 
Conselho, não teve a oportunidade adequada de expor os seus pontos de vista e as suas 
observações antes da adoção do Regulamento delegado da Comissão;

J. Considerando que, na carta de 18 de janeiro de 2022 do Presidente da Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários e do Presidente da Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar à Comissão, a maioria dos coordenadores das referidas 
comissões solicitou que a Comissão abrisse o projeto de Regulamento delegado da 
Comissão para uma consulta pública e manifestou preocupação face à falta de uma 
avaliação de impacto adequada desse regulamento delegado;

K. Considerando que, apesar do pedido do Parlamento, o Regulamento delegado da 
Comissão não foi objeto de uma consulta pública específica nem de uma avaliação de 
impacto específica, ao contrário do processo que conduziu à adoção do Regulamento 
Delegado (UE) 2021/2139 da Comissão8;

7 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
8 Regulamento Delegado (UE) 2021/2139 da Comissão, de 4 de junho de 2021, que completa o Regulamento 
(UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho mediante o estabelecimento de critérios técnicos de 
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L. Considerando que o Grupo Técnico de Peritos em Financiamento Sustentável, criado pela 
Comissão para prestar aconselhamento à Comissão sobre os critérios estabelecidos no 
Regulamento Delegado (UE) 2021/2139, no seu relatório técnico sobre taxonomia 
publicado em 9 de março de 20209, já tinha tomado posição no que se refere à base 
científica para incluir atividades na taxonomia de atividades ambientalmente sustentáveis, 
tal como exigido pelo artigo 19.º do Regulamento (UE) 2020/852;

M. Considerando que o artigo 20.º do Regulamento (UE) 2020/852 estabelece a Plataforma 
para o Financiamento Sustentável, com o objetivo de dispensar conhecimentos 
especializados e prestar aconselhamento à Comissão ao estabelecer e atualizar os critérios 
técnicos de avaliação;

N. Considerando que a Plataforma para o Financiamento Sustentável concluiu, na sua 
resposta de 21 de janeiro de 2022, que os critérios propostos não são compatíveis com as 
disposições do Regulamento (UE) 2020/852 e que as atividades pertinentes não podem 
ser consideradas sustentáveis na aceção desse regulamento;

O. Considerando que a Plataforma para o Financiamento Sustentável realça as preocupações 
de usabilidade e jurídicas para os potenciais investidores, bem como as preocupações 
relacionadas com as perdas do mercado financeiro;

P. Considerando que o Presidente da Plataforma para o Financiamento Sustentável declarou, 
em 3 de fevereiro de 2022, que o projeto de Regulamento delegado da Comissão constitui 
um desvio evidente de uma abordagem baseada na ciência, que corre o risco de 
enfraquecer a integridade do financiamento sustentável;

Q. Considerando que o objetivo do Regulamento (UE) 2020/852 é aumentar a transparência, 
a credibilidade e a coerência na classificação das atividades económicas e limitar o risco 
de branqueamento ecológico e de fragmentação nos mercados pertinentes;

R. Considerando que, em vez disso, o Regulamento delegado da Comissão aumentaria a 
complexidade da tomada de decisões para os investidores institucionais e não 
profissionais, e criaria encargos administrativos adicionais para as instituições 
financeiras;

S. Considerando que, por conseguinte, o Regulamento delegado da Comissão corre o risco 
de comprometer o objetivo do Regulamento (UE) 2020/852 ao criar fragmentação e 
confusão nos mercados da União e ao prejudicar a credibilidade da taxonomia como guia 
para os investimentos;

T. Considerando que o Banco Europeu de Investimento manifestou preocupação com o facto 
de o Regulamento delegado da Comissão poder ser «desacreditado», causando a perda de 
confiança dos investidores; 

avaliação para determinar em que condições uma atividade económica é qualificada como contribuindo 
substancialmente para a mitigação das alterações climáticas ou para a adaptação às alterações climáticas e 
estabelecer se essa atividade económica não prejudica significativamente o cumprimento de nenhum dos outros 
objetivos ambientais (JO L 442 de 9.12.2021, p. 1).
9 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-
sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
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U. Considerando que a taxonomia prevista no Regulamento (UE) 2020/852 deve evitar 
quaisquer incentivos contrários à tarefa urgente da União de aumentar a segurança e a 
soberania energéticas;

V. Considerando que algumas atividades económicas que não cumprem os requisitos do 
Regulamento (UE) 2020/852 e que, por conseguinte, não podem ser incluídas na 
taxonomia podem, no entanto, ter influência na garantia de um abastecimento energético 
estável durante a transição para uma economia sustentável;

1. Formula objeções ao Regulamento delegado à Comissão;

2. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e de lhe 
comunicar que o Regulamento delegado não pode entrar em vigor;

3. Entende que os critérios técnicos de avaliação propostos no Regulamento delegado da 
Comissão não respeitam o artigo 3.º do Regulamento (UE) 2020/852;

4. Considera que qualquer ato delegado novo ou alterado adotado ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2020/852 pode ter impactos económicos, ambientais e sociais significativos e, por 
conseguinte, insta a Comissão a garantir que esses atos delegados sejam sistematicamente 
sujeitos a consulta pública e avaliação de impacto em conformidade com o ponto 13 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016;

5. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e aos governos 
e parlamentos dos Estados-Membros.


