
Revisão do Enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente
Questionário

A vigência do actual conjunto de orientações cessa no final de 2007. A fim de preparar a sua
revisão, a Comissão convida todos os Estados-Membros e outras partes interessadas a
comunicarem-lhe a sua experiência do actual enquadramento. Foi elaborado um questionário,
que pode ser utilizado como ponto de partida para a apresentação dessas informações. A
Comissão espera receber observações pormenorizadas, bem como os comentários sobre a
eventual utilidade de restringir ou alargar o âmbito do actual enquadramento.

As questões são colocadas de forma relativamente aberta, a fim de suscitar o maior número
possível de respostas e observações úteis. De qualquer modo, acolheremos com satisfação
quaisquer outras informações que deseje acrescentar ou que considere pertinentes para a
actualização do enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente.

Agradecemos antecipadamente as respostas.

O prazo para a recepção das respostas termina no dia 10 de Outubro de 2005. As
respostas devem ser enviadas para Comissão Europeia, DG COMP, rue de la Loi 200, 1049
Bruxelas, de preferência por correio electrónico para COMP-I1@cec.eu.int



QUESTIONÁRIO

A. Questões gerais

1. Âmbito e aplicação do enquadramento

Até agora, o âmbito do enquadramento limita-se aos auxílios a favor do ambiente.  No
entanto, várias áreas estão ligadas ou são equiparadas a auxílios a favor do ambiente, com um
forte paralelismo dos argumentos para a concessão de auxílios. Por conseguinte, uma das
questões é saber se o actual âmbito do enquadramento deve ser mantido ou se se podem
incluir outras áreas.

Segurança e o ambiente: devem ser incluídas no âmbito do enquadramento a �segurança dos
cidadãos e respectivo meio ambiente", "segurança dos trabalhadores", "saúde dos
consumidores" e "saúde dos trabalhadores"?  Em caso afirmativo, são necessárias regras
específicas � diferentes das actuais regras em matéria de auxílios a favor do ambiente?

As regras em vigor relativas aos auxílios ao investimento no domínio do ambiente abrangem
auxílios para investimentos que ajudam a reduzir a própria poluição dos beneficiários.  A
Comissão considera ser necessário estabelecer regras expressas para os auxílios ao
investimento a favor de empresas a fim de resolver os problemas de poluição causados por
outras empresas. Ver questões mais específicas em B7.

2. Uma abordagem económica mais elaborada

O Plano de Acção no domínio dos auxílios estatais apresentou as linhas mestras do balanço
económico geral utilizado no domínio da política de auxílios estatais:

1. deve ser identificado um objectivo de interesse comum bem definido (por ex. coesão,
crescimento, emprego, ambiente);

2. o instrumento de auxílio deve estar bem direccionado para o objectivo de interesse
comum identificado:
- o auxílio estatal é o instrumento adequado de política económica,
- a medida de auxílio tem um efeito de incentivo,
- a medida de auxílio é proporcional ao problema a que visa dar resposta;

3. as distorções da concorrência e os efeitos sobre as trocas comerciais devem ser
limitados, a fim de que a medida de auxílio não seja contrária, em termos globais, ao
interesse comum.

O actual Enquadramento é já, em larga medida, coerente com este critério, mas revisão do
Enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente deve constituir uma
oportunidade para aplicar de forma explícita o critério do balanço económico e para justificar
de forma mais adequada as regras propostas como uma base para uma metodologia
económica mais elaborada.

Com base na experiência obtida no passado, a Comissão está interessada em obter pontos de
vista sobre situações identificadas de falha do mercado, que tenham um impacto negativo na
defesa do ambiente e que poderiam ser colmatadas através de auxílios estatais. A Comissão
está igualmente interessada em obter pontos de vista sobre outras justificações que tenham
sido utilizadas para conceder auxílios estatais para efeitos de protecção do ambiente.



Em termos mais gerais, a Comissão está interessada em recolher pontos de vista sobre a
oportunidade de ajustar a actual metodologia contida no Enquadramento, por exemplo a fim
de estudar de forma mais aprofundada as distorções na concorrência e os efeitos nas trocas
comerciais decorrentes de medidas específicas e, eventualmente, diferenciando as regras de
acordo com parâmetros económicos (tais como a estrutura do mercado, o mercado relevante,
as quotas do mercado do beneficiário do auxílio, etc.).

3. Eventual regulamento de isenção por categoria

Tal como estabelecido no Plano de Acção no domínio dos auxílios estatais, podia ser
introduzido um regulamento de isenção por categoria para os auxílios a favor do ambiente.
Que categoria(s) de auxílios a favor do ambiente consideraria adequada(s) para inclusão nessa
isenção por categoria?

4. Princípio do poluidor-pagador

O princípio do poluidor pagador deve ser reforçado?  Tal pode significar uma aplicação mais
rigorosa do enquadramento, dando origem a uma redução da aprovação de auxílios a favor de
empresas poluidoras. Que consequências, por exemplo, podia isto ter no que se refere às
isenções fiscais?

5. As actuais percentagens de auxílio devem ser mantidas, aumentadas ou diminuídas?

Um elemento crítico do actual Enquadramento consiste na possibilidade de serem criados
incentivos para alcançar níveis de protecção superiores aos requeridos pelas normas
comunitárias. Com base na experiência obtida e em relação a cada capítulo do
enquadramento, as actuais percentagens para auxílios autorizados devem ser mantidas,
aumentadas ou diminuídas?

6. Níveis de auxílios mais elevados para PME e regiões assistidas � justifica-se?

No actual enquadramento são autorizados, em certos casos, níveis de auxílio para as PME
10% superiores aos auxílios concedidos a outras empresas (ponto 35). Apesar de geralmente
as PME poderem ser limitadas pelas imperfeições do mercado, terem um acesso restrito a
informações e talvez um acesso limitado a capital de risco, é discutível se um nível de auxílios
superior de 10% para as PME tem um impacto positivo no ambiente.

Podem ser suscitadas questões semelhantes no que diz respeito aos auxílios adicionais a favor
de regiões assistidas, que permitem uma bonificação similar (pontos 33-34), que pode ser
acumulada com a bonificação/PME. Tem este facto um impacto positivo e deve continuar a
ser autorizado?



7. Eventuais auxílios a favor da inovação ambiental

O Plano de Acção no domínio dos auxílios estatais refere que a Comissão irá tentar fomentar
a eco-inovação e os ganhos de produtividade através da eco-eficiência, em conformidade com
o Plano de Acção sobre Tecnologias Ambientais (ETAP).

Os auxílios ao investimento ambiental podem ser concedidos quando as empresas investem na
redução da poluição mais do que lhes é exigido com base nas regras comunitárias. As regras
comunitárias podem resultar frequentemente das �melhores técnicas disponíveis�, por isso
pode prever-se que os auxílios ao investimento a favor do ambiente incentivem as empresas a
introduzir inovações ambientais no seu processo de produção. As regras em vigor não
prevêem auxílios ao investimento nem ao funcionamento a favor de produtos inovadores que
reduzam a poluição, por serem substitutos directos de produtos convencionais mais
poluidores.

Quando os auxílios ultrapassam o �estado da técnica�, em certos casos podiam ser
considerados auxílios a favor de novas tecnologias. Os auxílios a favor do ambiente estão
frequentemente relacionados com a inovação, apesar de tal depender do tipo da tecnologia em
questão. Que categoria de auxílios a favor da inovação ecológica consideraria
necessária/compatível? Que tipos de regras são necessários?
(Exemplos de auxílios: Incentivos fiscais? Eficiência energética? Poupança de energia?
Outras medidas?)

X. Limites máximos de notificação individuais

Os limites máximos previstos no ponto 76, acima dos quais devem ser notificados os auxílios
individuais no âmbito de regimes aprovados, devem ser revistos? É necessário dispor de
limites máximos diferentes para tipos de auxílios diferentes?

B. Capítulos específicos do actual enquadramento

8. Auxílios ao investimento

As PME devem continuar a poder receber auxílios ao investimento, de carácter transitório, até
15% dos custos elegíveis durante um período de três anos a contar da data de adopção das
novas regras comunitárias? Normalmente não são autorizados auxílios para o cumprimento
das normas comunitárias, mas autorizam-se auxílios que permitem às empresas exceder as
normas comunitárias aplicáveis, até um nível máximo de 30% brutos dos custos elegíveis.
Existe alguma garantia de que os auxílios ao investimento, de carácter transitório, concedidos
a PME até ao nível máximo de 15% dos custos elegíveis têm um impacto � ou a percentagem
deve ser reduzida/aumentada?

No que diz respeito às energias renováveis e à co-produção de energia podem ser autorizados
auxílios até 40% dos custos elegíveis e em alguns casos especiais de energias renováveis até
100%. Que área das energias renováveis considera mais experimental/mais afastada da
maturidade do mercado para justificar essas intensidades mais elevadas?  Considera que
continuam a justificar-se taxas até 100% ? Os níveis devem ser aumentados/reduzidos?



Pode ser formulada uma definição dos custos elegíveis melhor/mais rigorosa, a fim de evitar
dificuldades?

Devem ser autorizados os auxílios para a reabilitação de instalações industriais poluídas até
100% dos custos elegíveis, bem como 15% do montante dos trabalhos? O nível é demasiado
elevado/demasiado reduzido?

O âmbito das regras de relocalização é restringido e limita-se a razões de protecção ambiental.
Considera que este âmbito deve ser flexibilizado ou alargado a fim de incluir outros critérios,
por exemplo a segurança das áreas urbanas?

Devem ser autorizados os auxílios que permitem que as empresas se ajustem a normas
nacionais mais rigorosas do que as normas comunitárias?

Auxílios para despesas em transferência de tecnologia: as três condições reflectem a realidade
actual do mercado ou devem ser alteradas?

Tal como referido acima (ponto A.1), a Comissão considera existir uma clara necessidade de
estabelecer regras expressas para os auxílios ao investimento no domínio do ambiente a favor
de empresas para resolver os problemas de poluição causados por outras empresas. Isto pode
dizer respeito a uma vasta gama de situações, por exemplo os auxílios ao investimento na
capacidade de tratamento de resíduos ou reciclagem de resíduos, investimento em
infra-estruturas de transporte, tais como oleodutos, investimento em capacidade de fabrico de
produtos respeitadores do ambiente que substituam produtos convencionais. As novas regras
devem assegurar, nomeadamente, que o �princípio do poluidor-pagador� não é contornado e
que os benefícios em termos ambientais são reais. Que regras são necessárias e que níveis de
auxílios podem ser autorizados?

O cálculo dos custos elegíveis, tomando em consideração os benefícios líquidos durante 5
anos, pode ser bastante complicado em certos casos. É necessário e possível um cálculo
simplificado (talvez limitado apenas a casos que atinjam uma certa dimensão)?

9. Auxílios ao funcionamento � Gestão de resíduos, poupança de energia, energias
renováveis, CHP (produção combinada de electricidade e calor) e reduções/isenções
fiscais

O âmbito das regras dos auxílios ao funcionamento deve ser alargado para além da gestão dos
resíduos, da poupança de energia, das energias renováveis, da CHP e das reduções/isenções
fiscais, ou deve ser restringido ou alterado?

As percentagens relativas aos auxílios degressivos e não degressivos são adequadas (pontos
45-46) e o período de 5 anos é apropriado?

As regras relativas a reduções/isenções fiscais devem ser alteradas, a fim de melhor garantir
uma concorrência justa entre os beneficiários desses auxílios em diferentes
Estados-Membros?



As opções relativas aos auxílios ao funcionamento autorizadas em relação aos auxílios a favor
das energias renováveis estão adequadamente definidas, a fim de englobar os tipos de auxílios
concedidos às energias renováveis? O nível de 0,05 euros por kWh como subvenção para
energias renováveis continua a ser adequado (opção 3)? Foram adoptadas decisões nesta
base? Em caso negativo, esta opção deve ser mantida? As regras que definem as
possibilidades de aceitação de auxílios à CHP são demasiado restritivas ou demasiado
permissivas? Correspondem às iniciativas legislativas mais recentes da Comunidade?


