
PA\722739PT.doc PE406.005v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão do Desenvolvimento Regional

2008/0013(COD)

6.6.2008

PROJECTO DE PARECER
da Comissão do Desenvolvimento Regional

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera 
a Directiva 2003/87/CE a fim de melhorar e alargar o regime de comércio de 
licenças de emissão de gases com efeito de estufa da Comunidade
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

Relator de parecer: Kyriacos Triantaphyllides



PE406.005v01-00 2/6 PA\722739PT.doc

PT

PA_Legam



PA\722739PT.doc 3/6 PE406.005v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Regime Comunitário de Comércio de Licenças de Emissão (RCLE-UE) entrou em 
funcionamento em 1 de Janeiro de 2005 e representa um dos mais importantes instrumentos 
da política climática da UE devido à sua capacidade para viabilizar reduções de emissões 
absolutas de uma forma eficaz em termos de custos. A directiva revista foi elaborada pela 
Comissão, a pedido do Conselho Europeu, para aumentar a segurança e previsibilidade do 
regime de comércio de licenças de emissão. Visa sobretudo a codificação da interpretação do 
conceito de "instalação de combustão" para pôr termo à aplicação incoerente do âmbito da 
directiva, que deveria ser alargado depois de 2013 de forma a incluir novos sectores e gases. 
O comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa é assunto que interessa, em 
primeiro lugar, aos governos nacionais e aos agrupamentos regionais de países. À primeira 
vista, não seriam directamente afectadas as autoridades regionais a nível nacional. Mas esta 
perspectiva é limitada porque as instalações de combustão que entram no mercado estão 
situadas numa ou noutra região dos Estados-Membros e a sua eficiência em termos de 
esforços de adaptação a fontes de energia diferentes, bem como a sua confiança e 
permanência no mercado dos GEE, irá directamente afectar o ambiente local e o seu 
desenvolvimento económico, coesão social e níveis de emprego.

A proposta da Comissão é um texto muito técnico e preciso que faz parte integrante de 
acordos internacionais.

Como a Comissária Hübner tem afirmado frequentemente, com as novas regras e no período 
de programação de 2007-2013, a política europeia de desenvolvimento regional 
desempenhará um papel importante no financiamento e no apoio a uma política energética 
sustentável, competitiva e segura. A política de coesão está a preparar-se para aumentar, no 
período 2007-2013, o seu já significativo contributo para responder ao desafio que representa 
o desenvolvimento de fontes de energia mais seguras e sustentáveis. Em termos financeiros 
concretos, 15,2 mil milhões de euros dos fundos da política de coesão foram atribuídos a 
investimentos nas energias renováveis e na eficiência energética nesse período.

Na perspectiva de tão avultados investimentos e para que as regiões envolvidas possam 
controlar o efeito dos investimentos realizados ao abrigo dos fundos estruturais da União 
Europeia sobre o desempenho das instalações de combustão nas regiões beneficiárias desses 
investimentos, o relator do parecer propõe que as autoridades regionais e locais responsáveis 
pelos fundos de desenvolvimento regional sejam informadas:

 das operações de comércio realizadas pelas instalações nos seus territórios para que 
possam avaliar o efeito dos investimentos feitos pelos fundos regionais destinados a 
ajudar as empresas que exploram as instalações a abandonar as tecnologias que 
utilizam para dar preferência a fontes não poluentes ou renováveis.

O Parlamento chamou recentemente a atenção1 para o facto de muitas regiões da UE, 
principalmente aquelas cuja principal fonte de rendimento é o turismo, estarem muito 
dependentes da oferta de viagens aéreas baratas para garantir a saúde desta actividade tão 
importante. Países como Chipre, Grécia e Malta, bem como as regiões ultraperiféricas da UE, 
                                               
1 Vide relatório da Deputada Sudre sobre a estratégia para as regiões ultraperiféricas
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têm interesse em que haja um justo equilíbrio entre a necessidade de medidas efectivas para 
mitigar os efeitos das alterações do clima e a sustentabilidade de viagens aéreas baratas.

Para terminar, a experiência do primeiro período do regime de comércio mostrou que o preço 
das licenças é extremamente variável, o que gera incerteza junto dos que pensam investir nas 
poupanças de energia ou em projectos de energias renováveis, tornando estes investimentos 
menos atractivos. O novo sistema deveria incluir medidas dissuasoras da especulação que, 
como acontece actualmente noutros mercados – do alimentar ao petrolífero – podem ter 
efeitos extremamente negativos.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) [No que diz respeito à abordagem de 
atribuição, a aviação deverá ser tratada 
como as outras indústrias que recebem 
atribuições transitórias de licenças a título 
gratuito e não como os produtores de 
electricidade. Tal significa que 80% das
licenças deverão ser atribuídas a título 
gratuito em 2013 e que posteriormente a 
atribuição de licenças a título gratuito para 
a aviação deverá diminuir anualmente em 
quantidades iguais, resultando na 
eliminação total de licenças de emissão a 
título gratuito em 2020. A Comunidade e 
os seus Estados Membros deverão 
continuar a envidar esforços para obter um 
acordo sobre medidas globais de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes da aviação e proceder à 
revisão da situação deste sector no âmbito 
da próxima revisão do regime 
comunitário.]

(33) [No que diz respeito à abordagem de 
atribuição, a aviação deverá ser tratada de 
uma forma que reflicta a sua capacidade 
de encontrar combustíveis de substituição 
a médio e longo prazo. Tal significa que 
80% das licenças deverão ser atribuídas a 
título gratuito em 2013 e que 
posteriormente a atribuição de licenças a 
título gratuito para a aviação deverá 
diminuir anualmente em quantidades 
iguais, resultando na eliminação total de 
licenças de emissão a título gratuito em 
2020. A Comunidade e os seus Estados 
Membros deverão continuar a envidar 
esforços para obter um acordo sobre 
medidas globais de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa provenientes 
da aviação e proceder à revisão da situação 
deste sector no âmbito da próxima revisão 
do regime comunitário. A aplicação desta 
directiva às regiões ultraperiféricas e
insulares da União Europeia, incluindo 
os pequenos Estados-Membros insulares,
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tem de ser precedida de uma avaliação de 
impacto. Se a avaliação de impacto 
mostrar que a aplicação da directiva pode 
ter efeitos sociais e económicos negativos,
a Comissão adoptará medidas para 
atenuar estes efeitos.]

Or. en

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Embora a experiência adquirida no 
primeiro período de comércio de licenças 
de emissão demonstre o potencial do 
regime comunitário e a finalização dos 
planos nacionais de atribuição para o 
segundo período de comércio de licenças 
de emissão permita obter reduções 
significativas das emissões até 2012, a 
análise confirmou que é imperativo um 
sistema de comércio de licenças de 
emissão mais harmonizado, a fim de 
explorar melhor os benefícios do comércio 
de licenças de emissão, com vista a evitar 
distorções no mercado interno e a facilitar 
a ligação dos sistemas de comércio de 
licenças de emissão. Além disso, deverá 
ser assegurada uma maior previsibilidade e 
o âmbito do sistema deverá ser alargado 
com a inclusão de novos sectores e gases, a 
fim de enviar um sinal forte sobre o preço 
do carbono necessário para desencadear os 
investimentos necessários, bem como de 
proporcionar novas oportunidades de 
atenuação das emissões, que levarão à 
redução dos custos gerais de atenuação e a 
uma maior eficiência do sistema.

(7) Embora a experiência adquirida no 
primeiro período de comércio de licenças 
de emissão demonstre o potencial do 
regime comunitário e a finalização dos 
planos nacionais de atribuição para o 
segundo período de comércio de licenças 
de emissão permita obter reduções 
significativas das emissões até 2012, a 
análise confirmou que é imperativo um 
sistema de comércio de licenças de 
emissão mais harmonizado, a fim de 
explorar melhor os benefícios do comércio 
de licenças de emissão, reduzir a 
possibilidade de especulação, com vista a 
evitar distorções no mercado interno e a 
facilitar a ligação dos sistemas de comércio 
de licenças de emissão. Além disso, deverá 
ser assegurada uma maior previsibilidade e 
o âmbito do sistema deverá ser alargado 
com a inclusão de novos sectores e gases, a 
fim de enviar um sinal forte sobre o preço 
do carbono necessário para desencadear os 
investimentos necessários, bem como de 
proporcionar novas oportunidades de 
atenuação das emissões, que levarão à 
redução dos custos gerais de atenuação e a 
uma maior eficiência do sistema.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de directiva
Artigo 11 – N.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros e a Comissão 
velarão por que seja comunicada às 
autoridades regionais informação 
relevante sobre as instalações na sua 
zona, para que possam avaliar os efeitos 
das contribuições do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e do Fundo de 
Coesão para ajudar as empresas que 
exploram as instalações a abandonar a 
tecnologia que utilizam para dar 
preferência a fontes de energia não 
poluentes ou renováveis.

Or. en
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