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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A globalização da economia comunitária do carbono 

Pouco antes do Verão de 2003, o Parlamento Europeu aprovou a Directiva "Comércio de 
Licenças de Emissão" num acordo em segunda leitura com o Conselho, sob a liderança 
inspiradora do nosso antigo colega Jorge Moreira da Silva. 

Estamos agora confrontados com o desafio de tentar chegar a um acordo em primeira leitura 
sobre a chamada "directiva de ligação", que altera a Directiva "Comércio de Licenças de 
Emissão" (Directiva CLE). Isto tornará possível às empresas da UE compensarem os seus 
esforços de redução dos gases com efeito de estufa através da utilização do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) e da Implementação Conjunta (IC). Um acordo em primeira 
leitura seria ideal para dar à nossa indústria um bom ponto de partida e para mostrar ao resto 
do mundo que o Protocolo de Quioto é importante e que agimos como se já estivesse 
ratificado. 

A nossa tarefa é fazê-lo bem e de uma só vez, porque criará um mercado de cerca de mil 
milhões de euros para o primeiro período de compromisso. Se a UE se comprometer a uma 
redução de 30% dos gases com efeito de estufa até 2020, como os Governos da Alemanha e 
do R.U. estão a propor, este mercado expandir-se-á de forma exponencial! 

O relator propõe duas alterações que a indústria da UE apreciará: 

• Suprimir a condição de que esta "directiva de ligação" apenas entre em vigor quando o 
Protocolo de Quioto for ratificado. De outro modo, tornar-nos-íamos dependentes do 
Presidente russo, Sr. Putin (o que só aumentaria o custo …). E significaria também 
incertezas para as indústrias da UE. A Directiva CLE não depende da entrada em vigor do 
Protocolo de Quioto, caso em que as nossas empresas teriam mais dificuldade em cumprir 
as obrigações em matéria de CLE. Partes do movimento ambiental ficariam satisfeitas, 
mas certas empresas, nomeadamente de Espanha, exerceriam pressões ainda maiores no 
sentido de evocar a cláusula de força maior para se desembaraçarem da Directiva CLE. 

• Iniciar os créditos ao MDL em 2005 e não em 2008, como a Comissão Europeia propõe. 
Na reunião COP9, em Milão, tornou-se claro que as NU apenas desejam actuar como se o 
Protocolo de Quioto já estivesse em vigor. Devemos seguir essa linha. 

O relator propõe igualmente uma alteração que deverá satisfazer o movimento ambiental: 

• As grandes barragens produtoras de energia hidroeléctrica são agora permitidas pela 
Comissão, mas há problemas sociais e ambientais consequentes. Pessoas e aglomerados 
populacionais têm que ser deslocados a fim de construir tais barragens mas, uma vez 
construídas em zonas de grande densidade vegetal, toda a vegetação fica inundada, 
começa a degradar-se e a emitir metano (um poderoso gás com efeito de estufa, 32 vezes 
superior ao CO2). Consequentemente,  o relator propõe que se volte a um texto proposto 
pela Comissão numa versão anterior da "directiva de ligação", nos termos da qual, os 
grandes projectos hidráulicos podem gerar créditos na condição de serem seguidas as 
recomendações da Comissão Mundial para as Barragens da ONU. 
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Bacias 

A Comissão propõe que a utilização de sumidouros seja excluída do regime CLE da UE. Para 
os governos, esta opção ainda está aberta sob a forma de gestão de MDL. Os sumidouros são 
difíceis de  avaliar; nem mesmo em Milão foram resolvidos todos os detalhes técnicos. Os 
sumidouros não são uma solução permanente. Que sucede se uma cultura florestal arder? São 
os créditos em carbono devolvidos? A verificação será muito difícil. O Ministro neozelandês 
do Ambiente afirmou na reunião COP9, em Milão, que os cálculos sobre sumidouros têm 
desvios de 40%… À parte dos argumentos ecológicos, i.e., que a integridade ecológica do 
Protocolo de Quioto iria por água abaixo, também há argumentos económicos. Os sumidouros 
poderão tornar-se tão abundantes (após 2012) que o preço do carbono já não será de cerca de 
10 € por tonelada, mas apenas de 2 ou 3 €. Tal significaria que o incentivo financeiro à 
modernização ecológica das nossas indústrias se esvairia. Temos que compreender que o 
objectivo "menos 8" de Quioto é apenas o início e que reduções muito maiores são 
necessárias. 

Mecanismo de desencadeamento e possível limite máximo 

A questão mais contenciosa será o limiar de 6% proposto pela Comissão e o possível limite 
máximo de 8%. O presente relatório propõe que se acompanhe o mercado IC e MDL das 
empresas anualmente, e não apenas ao ser atingido o valor de 6%. O grupo de trabalho do 
Conselho pensa do mesmo modo. Com o actual limite, o Conselho está dividido. Sob a 
liderança de Jorge Moreira da Silva (PPE-DE), o Parlamento obteve que o dispositivo 
legislativo UE da Directiva CLE estabelecesse que os mecanismos de Quioto apenas 
pudessem ser suplementares dos esforços nacionais, a chamada regra 50-50. Devemos tornar 
esta regra mais operacional, a fim de ser efectiva. 

Ligação dos regimes de comércio regionais ao regime CLE europeu 

Em Milão, a delegação do PE teve contactos com americanos favoráveis ao Protocolo de 
Quioto. Disseram-nos que a Lei McCain-Lieberman para a introdução do comércio de 
licenças de emissão foi rejeitada no Senado dos EUA por 55 votos contra 43, mas que seis 
senadores republicanos haviam votado a favor. Esta Primavera, tentarão de novo e esperam 
um resultado mais equilibrado. Também nos informaram que 10 a 12 Estados em torno de 
Nova Iorque e 3 Estados da Costa Oeste (Califórnia, Washington e Oregão) estavam 
seriamente a planear introduzir um limite absoluto e um regime de comércio entre si. Quatro 
províncias da Austrália também desejam fazer o mesmo, contra a posição do seu governo 
nacional. É proposta uma alteração no sentido de que os seus regimes de comércio regionais 
sejam ligados ao regime CLE europeu, o que os ajudará politicamente e, um dia, 
economicamente, a conseguir reduções de emissões de gases com efeito de estufa de forma 
mais eficiente. 

Projectos não-Quioto, também chamados IC nacionais 

Alguns segmentos da indústria desejam realizar os chamados projectos IC nacionais no 
interior da União Europeia e poder vender os seus créditos de carbono. Não é uma boa ideia: 

a) os projectos não-Quioto enfraquecerão o Protocolo de Quioto, 
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b) a extensão do regime CLE, por exemplo, aos transportes, é o que o PE deseja, mas tal tem 
que ser feito de forma ordenada para o conjunto do sector (primeiro, as aeronaves a nível 
interno da UE, e depois o resto do sector dos transportes) e não como conjunto de alguns 
projectos dispersos na UE. Tal significaria também um ónus burocrático adicional para 
controlar esses projectos CLE nacionais. 

Que tipos de projectos serão realizados sob forma de IC ou MDL? 

As empresas da UE ajudarão a modernizar, por exemplo, a indústria do carvão na China. A 
eficiência é, actualmente, de apenas 23%. As unidades de produção de carvão dinamarquesas 
têm uma eficiência de 46%. O aumento da eficiência do carvão significará créditos de 
carbono. O mesmo é válido para a transição do carvão para o gás e, naturalmente, para o 
desenvolvimento das energias renováveis. Os depósitos de resíduos de céu aberto emitem uma 
enorme quantidade do poderoso gás metano com efeito de estufa. Tomar medidas para utilizar 
proveitosamente o metano também proporcionará créditos em carbono. 
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