A Implementação de um Sistema de Comércio de Emissões

Elementos para a implementação

Elementos de
desenho
MRV
•
•
•
•
•

Regras
uniformes
Contabilização
Reporte
Verificação
Periodicidade

•
•
•
•
•
•
•

Escopo
Ambição
Flexibilidade
Proteção
Enforcement
Reciclagem
Conexões

Arcabouço
institucional
• Quem tem competência para
regular emissões de GEE?
•
• E para definir os parâmetros
do SCE e emitir os direitos de
emissão?
•
• Quem será responsável pelo
registro?
•
• Está sujeito a supervisão?
• Como será a interface entre
registros de emissões e
permissões?

Marco
regulatório

Qual
instrumento
legal usar?
PNMC já
contempla?
É necessário
PL? PEC?

Ajustes em
instrumentos
vigentes

• Harmonizar
arcabouço
regulatório
• Ex. remoção
de subsídios
a fósseis

Engajamento de stakeholders
•

• Viabilidade de implementação
Precificação de carbono como política de estado
• Resiliência aos ciclos políticos
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Princípios Norteadores para a Implementação
Priorização de um Sistema de Comércio de Emissões (SCE)
Aceitação pública, viabilidade política, flexibilidade dinâmica, conexões
Implementação Gradual
Primeira fase (2 a 5 anos): ambição climática modesta, aprendizado dos participantes, desenvolvimento de instituições e
aprimoramento de dados e informações (MRV)
Proteção à Competitividade
Alocação gratuita de permissões de emissão, isenção de produto exportado, contensão de custos regulatórios (via escolhas de
ponto e limiar de regulação), contensão de custos de conformidade (via offsets)

Previsibilidade e Estabilidade
Estabilidade regulatória (comprometimento e regras de evolução), mecanismo de estabilização de preços
Reciclagem de Receitas
Instrumento não arrecadatório com finalidade extrafiscal
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Destaques das Recomendações
• Proposta de criação de um SCE nacional por meio de um Projeto de Lei elaborado pelo Executivo

• Que respeite os princípios norteadores identificados: implementação gradual com primeira fase ‘piloto’
aplicada ao setor industrial, mecanismos de flexibilidade e garantia da competitividade, evitando a sobre
oneração fiscal dos agentes econômicos e buscando destravar investimentos e colocar em prática as
vantagens competitivas do País
• Arcabouço institucional ancorado na administração pública, mas com forte participação privada
• Previsão de evolução do sistema ao longo de fases de operação (ajustes nos elementos de desenho): escopo
da regulação, ambição (cap) e método de alocação das permissões

• Mandato para criação e gestão de um sistema nacional mandatório de Monitoramento, Relato e Verificação
(MRV) de emissões de GEE, alinhando o País às melhores práticas internacionais
• Fortalecimento das capacidades técnicas do MCTI, no âmbito do GT Inventários Organizacionais de Emissões
de Gases de Efeito Estufa
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