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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

1. Base jurídica 
 
A proposta de Directiva em apreço destina-se a criar um mercado à escala comunitária para as 
emissões de gases com efeito de estufa (GEE). Uma vez que a Directiva faz parte do pacote 
de políticas da UE em matéria de alterações climáticas e constitui um instrumento para o 
cumprimento de um objectivo ambiental (a redução das emissões de GEE), a base jurídica 
proposta é o nº 1 do artigo 175º do TCE. 
 
2. Fundamentação económica do mecanismo de comércio de emissões 
 
Com a entrada em vigor do Protocolo de Quioto, o custo das externalidades do Aquecimento 
Global passará a ser internalizado em todos os produtos.  
Ora, o mecanismo do comércio de emissões, apesar de não reduzir, por si só, as emissões de 
GEE, permite que as reduções venham a ser feitas nos sectores, nas empresas e nos processos 
onde o custo for mais baixo. Dessa forma, baixa-se o custo global do cumprimento do 
objectivo ambiental. Tanto a empresa que compra como a empresa que vende beneficiam da 
flexibilidade oferecida, sem prejuízos para o ambiente. Recorde-se que o Comércio de 
Emissões é um dos três mecanismos flexíveis de mercado do Protocolo de Quioto, com 
arranque previsto para 2008. 
 
3. Directiva do Comércio de Direitos de Emissão - sumário da proposta da Comissão 

Europeia 
 
O sistema europeu de comércio de emissões arrancará em 2005 e englobará cerca de 5000 
empresas europeias (fontes pontuais de grande dimensão) do sector da indústria e da energia, 
correspondentes a mais de 46% de todas as emissões europeias de dióxido de carbono. Este 
sistema tem por objectivos:  
 
-   contribuir para uma aprendizagem prática, nas empresas dos Estados-Membros, para o 

arranque, em 2008, do sistema internacional de comércio de emissões (definido no 
Protocolo de Quioto);  

-   acelerar a correcção, já a partir de 2005, da situação de incumprimento dos compromissos 
do Acordo de Partilha de Encargos, que se verifica hoje na maioria dos Estados-Membros; 

-   reduzir fortemente, na ordem dos milhares de milhões de euros por ano, os custos de 
implementação dos compromissos assumidos pela União Europeia em Quioto.  

 
O vosso relator considera positiva a implementação de um sistema de comércio de emissões 
na União Europeia, mas considera essencial o respeito prévio por quatro princípios:  
 
• deve existir um equilíbrio, na acção europeia de redução das emissões de gases com efeito 

de estufa, entre o Sistema de Comércio de Emissões e as outras Políticas e Medidas, como 
a promoção das energias renováveis, da eficiência energética, da agricultura biológica e 
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dos transportes públicos, assim como a implementação da tributação sobre energia e 
dióxido de carbono nos transportes e a aposta na investigação na área dos novos motores e 
dos novos combustíveis.  Caso contrário, estaremos a ser incoerentes com o discurso 
adoptado  pela UE durante as negociações internacionais do Protocolo de Quioto; 

 
• as políticas de redução das emissões devem assegurar a cobertura horizontal de todos os 

sectores económicos. Logo, para além das instalações industriais e do sector de produção 
de energia, englobados nesta Directiva, é fundamental o desenvolvimento e 
implementação de outros instrumentos comunitários, legalmente vinculativos, para as 
outras unidade industriais assim como para os sectores dos serviços, agricultura, 
doméstico e, principalmente, dos transportes (onde se prevê que as emissões venham a 
aumentar, nos próximos dez anos na União Europeia, mais de 50%). 

 
• é imprescindível que, às políticas e medidas comuns e coordenadas para as Alterações 

Climáticas, sejam associados compromissos quantificados de redução e  calendários de 
execução; 

 
• as políticas comuns e coordenadas para as Alterações Climáticas devem ambicionar, em 

simultâneo, o cumprimento das metas ambientais e a não distorção do mercado interno. 
 
4. Gases e sectores abrangidos 
 
Na proposta de Directiva, o sistema (nos seus anexos I e II) é circunscrito a apenas um dos 
gases com efeito de estufa - o dióxido de carbono - e aos sectores da energia (combustão, 
refinarias, fornos de coque) e indústria (metais ferrosos, papel e minerais).  
O vosso relator considera importante a inclusão, o mais cedo possível, no âmbito da Directiva, 
de outros gases com efeito de estufa e de outros sectores industriais (como, por exemplo, 
químico, metais não ferrosos e semicondutores).  
No entanto, isso só deverá acontecer quando, e se, forem preenchidos dois requisitos: em 
primeiro lugar, o alargamento do âmbito da directiva não deverá conduzir a um aumento tão 
significativo do número de instalações que ponha em perigo a simplicidade do sistema; em 
segundo lugar, é fundamental que a inclusão de novos gases ofereça as mesmas garantias de 
transparência que as existentes para o dióxido de carbono, ao nível da medida, da 
monitorização, da transmissão e da verificação dos dados (como as previstas no Anexo IV e 
V).  
Dado que estas condições ainda não estão, hoje, asseguradas, pede-se à Comissão Europeia 
que desenvolva as metodologias necessárias de forma a que outros gases e outros sectores 
possam ser incluídos por altura da revisão da Directiva (prevista para 2004). 
 
 
5. Atribuição dos Direitos de Emissão 
 
a) Método 
A proposta de Directiva estabelece que, para o período 2005-2007, os Estados-Membros 
atribuam aos operadores, a título gratuito ("grandfathering"), os direitos de emissão, com base 
num determinado histórico (a definir por cada Estado-Membro) de emissões. Para o segundo 
período (2008-2012), a Comissão admite definir um método harmonizado (sem contudo o 
explicitar). 
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O método proposto tem a virtude de, ao ser baseado na gratuitidade, não impor aos 
operadores, na atribuição inicial, aquilo que seria visto, face à ausência de outras políticas, 
como um novo imposto. Tem, contudo, outros defeitos que importa corrigir: a) não traduz o 
princípio poluidor-pagador; b) é injusto para aqueles operadores que iniciaram as reduções de 
emissões há mais tempo; c) dificulta a entrada de novas empresas no mercado; d) potencia 
distorções do mercado interno, decorrentes do uso de anos de referência diferentes por parte 
dos Estados-Membros; e) não permite que se tenha uma noção imediata, no mercado, da 
cotação da unidade de direito de emissão. 
 
Com o objectivo de corrigir estes inconvenientes, o relator propõe que, no primeiro período 
(2005-2007), a atribuição dos direitos de emissão seja feita com base num método híbrido: os 
Estados-Membros atribuirão 70% dos direitos de emissão, de forma gratuita, com base nas 
emissões verificadas em 1990 (ano de referência do Protocolo de Quioto) e os remanescentes 
30% serão atribuídos através de um leilão. Para o segundo período do sistema, o relator 
propõe que a totalidade dos direitos de emissão sejam atribuídos através de leilão. 
 
Tanto para o primeiro como para o segundo período, o atribuição deverá assegurar a 
neutralidade orçamental, pelo que os Estados-Membros redistribuirão pelas empresas 
participantes no sistema, de acordo com critérios ambientais, os lucros da operação de venda 
em leilão. 
 
b) Quantidade total de direitos de emissão 
A Directiva define, no artigo 9º, que compete aos Estados-Membros decidirem a quantidade 
de direitos de emissão a colocar no mercado e estipula, no Anexo III, os critérios a respeitar 
na atribuição dessa quantidade total de direitos de emissão pelos operadores. 
 
Existem dois problemas que decorrem da proposta da Comissão: a) a Directiva não fixa 
objectivos quantificados anuais de redução de gases com efeito de estufa, a alcançar com o 
sistema de comércio de emissões na Comunidade e nos Estados-Membros; b) o facto de os 
Estados-Membros serem livres para colocar no mercado a quantidade de direitos de emissão 
que pretendam, potencia um grave risco de distorção da competitividade no mercado interno, 
pela possibilidade de atribuição excessiva ("overallocation"), em alguns Estados-Membros, a 
alguns sectores ou a alguns operadores. 
 
Com o intuito de corrigir esta situação, o relator introduziu alterações ao artigo 9º e ao Anexo 
III, definindo um tecto máximo de direitos de emissão a atribuir por cada Estado-Membro. 
Esse tecto corresponde a 50% das emissões previstas, anualmente, para cada Estado-Membro, 
numa curva de convergência linear com os compromissos de Quioto. 
 
 
6. Compatibilidade com outras políticas nacionais de redução de gases com efeito de 

estufa 
 
Embora compreendendo as dificuldades de alguns Estados-Membros em adaptarem as suas 
políticas à presente Directiva, o vosso relator concorda com a natureza legalmente vinculativa 
do sistema de comércio de emissões, como proposto pela Comissão Europeia, e discorda da 
transformação deste sistema num regime de participação voluntária (através de uma cláusula 
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de opt-out), dado que essa flexibilidade conduziria:  
 
-   à distorção do mercado interno;  
-   a uma menor aprendizagem das empresas europeias com vista ao sistema internacional de 

comércio de emissões;  
-   a uma redução das economias de escala potenciadas pelo sistema e ao  consequente 

aumento do custo de cumprimento, na UE, do Protocolo de Quioto (recorde-se que num 
estudo1 recentemente publicado pela Comissão Europeia se estima que esse custo de 
cumprimento seja reduzido a metade através da implementação da presente Directiva);  

-   a uma limitação das potencialidades ambientais do sistema;  
-   à necessidade de desenvolver instrumentos alternativos de redução de gases com efeito de 

estufa, menos flexíveis, do ponto de vista económico, do que o comércio de emissões 
como, por exemplo, a tributação sobre energia e dióxido de carbono; 

 
7. Interligação com os Mecanismos Flexíveis do Protocolo de Quioto 
 
A Directiva é omissa quanto à possibilidade de poderem ser utilizados os créditos de direitos 
de emissão obtidos pelos operadores em projectos realizados no âmbito dos instrumentos 
flexíveis do Protocolo de Quioto, nomeadamente o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(CDM) (concessão de créditos de emissão aos operadores que desenvolvam projectos limpos 
em países em vias de desenvolvimento) e a Implementação Conjunta (JI) (concessão de 
créditos de emissão resultantes de projectos entre países desenvolvidos).  
O vosso relator considera importante clarificar esta situação. Assim, no primeiro período da 
Directiva (2005-2007), anterior ao arranque do sistema internacional de comércio de emissões 
(2008), deve ser completamente vedada a utilização, na presente Directiva, de créditos de 
direitos de emissão, dado que o objectivo da Directiva é o de reduzir as emissões no interior 
da União Europeia. 
A partir do segundo período da Directiva (que coincide com o arranque do sistema 
internacional de comércio de emissões, previsto no Protocolo de Quioto), deve ser admitido o 
uso, na presente Directiva, de créditos de emissão obtidos em projectos CDM e JI, desde que 
esses projectos não incluam sumidouros de  carbono ou fontes de produção de energia a partir 
de combustíveis fósseis ou de energia nuclear. 

                                                           
1Economic Evaluation of Sectoral Emission Reduction objectives for Climate Change, Kornelis Block, David de 
Jager and Chris Hendriks, 2001. 
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