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8.9.2017 A8-0258/36 

Alteração  36 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0258/2017 

Julie Girling 

Regime de comércio de licenças de emissão da UE (RCLE-UE): manter as atuais limitações 

ao âmbito de aplicação às atividades da aviação e preparar a aplicação de uma medida 

baseada no mercado global a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-A (novo) 

Diretiva 2003/87/CE 

Artigo 3-D – n.º 2 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-1-A) No artigo 3.º-D, o n.º 2 passa a ter 

a seguinte redação: 

2.  A partir de 1 de Janeiro de 2013, 

são leiloados 15 % das licenças de 

emissão. Esta percentagem pode ser 

aumentada por ocasião da revisão geral 

da presente diretiva. 

2.  A partir de 1 de janeiro de 2021, 

são leiloados 50 % das licenças de 

emissão, desde que estas não sejam 

necessárias para evitar a aplicação do 

artigo 10.º-A, n.º 5, entre 2021 e 2030, 

caso em que devem ser utilizadas para 

este efeito.» 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/37 

Alteração  37 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0258/2017 

Julie Girling 

Regime de comércio de licenças de emissão da UE (RCLE-UE): manter as atuais limitações 

ao âmbito de aplicação às atividades da aviação e preparar a aplicação de uma medida 

baseada no mercado global a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2003/87/CE 

Artigo 28-B – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Se o relatório indicar que a 

execução, transparência e boa 

governação são suficientes para uma 

medida baseada no mercado global, que 

os requisitos de qualidade aplicáveis aos 

créditos de compensação são suficientes, 

que as regras de monitorização, 

comunicação de informações e 

verificação das emissões são fiáveis, e que 

é garantida a igualdade de tratamento em 

matéria de ligações, deve ser proposta, se 

for caso disso, uma prorrogação da 

presente derrogação pela Comissão válida 

por 15 anos. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Alteração  38 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0258/2017 

Julie Girling 

Regime de comércio de licenças de emissão da UE (RCLE-UE): manter as atuais limitações 

ao âmbito de aplicação às atividades da aviação e preparar a aplicação de uma medida 

baseada no mercado global a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) O Conselho Europeu de 23 e 24 de 

outubro de 2014 estabeleceu um objetivo 

vinculativo de redução das emissões de 

gases com efeito de estufa a nível de toda a 

economia da UE de, pelo menos, 40 % até 

2030 relativamente aos níveis de 1990. O 

Conselho, na sua reunião de 6 de março de 

2015, aprovou formalmente este 

compromisso da União e dos seus 

Estados-Membros, que constitui o seu 

Contributo Previsto Determinado a Nível 

Nacional no âmbito do Acordo de Paris. 

Nas Conclusões do Conselho Europeu de 

outubro de 2014 previa-se que o objetivo 

deveria ser atingido coletivamente pela 

União da forma mais eficaz possível em 

termos de custos, representando as 

reduções nos setores abrangidos e nos 

setores não abrangidos pelo Regime de 

Comércio de Licenças de Emissão (RCLE) 

43 % e 30 % até 2030, respetivamente, 

relativamente aos níveis de 2005. Todos os 

setores da economia devem contribuir para 

esta redução das emissões.  

(3) O Conselho Europeu de 23 e 24 de 

outubro de 2014 estabeleceu um objetivo 

vinculativo de redução das emissões de 

gases com efeito de estufa a nível de toda a 

economia da UE de, pelo menos, 40 % até 

2030 relativamente aos níveis de 1990. O 

Conselho, na sua reunião de 6 de março de 

2015, aprovou formalmente este 

compromisso da União e dos seus 

Estados-Membros, que constitui o seu 

Contributo Previsto Determinado a Nível 

Nacional no âmbito do Acordo de Paris. 

Nas Conclusões do Conselho Europeu de 

outubro de 2014 previa-se que o objetivo 

deveria ser atingido coletivamente pela 

União da forma mais eficaz possível em 

termos de custos, representando as 

reduções nos setores abrangidos e nos 

setores não abrangidos pelo Regime de 

Comércio de Licenças de Emissão (RCLE) 

43 % e 30 % até 2030, respetivamente, 

relativamente aos níveis de 2005. Todos os 

setores da economia devem contribuir para 

esta redução das emissões e, para o efeito, 

a Comissão deve criar uma plataforma  

que permita, por exemplo, aos 

Estados-Membros efetuar o intercâmbio 
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de boas práticas e dos ensinamentos 

extraídos no setor da mobilidade com 

baixo nível de emissões.  

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/39 

Alteração  39 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0258/2017 

Julie Girling 

Regime de comércio de licenças de emissão da UE (RCLE-UE): manter as atuais limitações 

ao âmbito de aplicação às atividades da aviação e preparar a aplicação de uma medida 

baseada no mercado global a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A União e os seus 

Estados-Membros têm, desde 1997, 

envidado esforços no sentido de promover 

um acordo internacional para reduzir os 

impactos dos gases com efeito de estufa 

provenientes da aviação e dispõem, desde 

2008, de legislação que visa limitar os 

impactos das alterações climáticas 

decorrentes das atividades da aviação 

através do Regime de Comércio de 

Licenças de Emissão da UE (RCLE-UE), 

que funciona desde 2005. Para realizar 

progressos no âmbito da Organização da 

Aviação Civil Internacional (OACI), a 

União adotou, por duas vezes, derrogações 

ao RCLE-UE por períodos determinados, a 

fim de limitar as obrigações de 

conformidade às emissões provenientes de 

voos entre aeródromos situados no Espaço 

Económico Europeu (EEE), garantindo o 

mesmo tratamento aos operadores de 

aeronaves ativos nessas rotas, 

independentemente do seu local de 

estabelecimento. A derrogação ao 

RCLE-UE mais recente, o Regulamento 

(UE) n.º 421/2014 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, limitou as obrigações de 

(4) A União e os seus 

Estados-Membros têm, desde 1997, 

envidado esforços no sentido de promover 

um acordo internacional para reduzir os 

impactos dos gases com efeito de estufa 

provenientes da aviação e dispõem, desde 

2008, de legislação que visa limitar os 

impactos das alterações climáticas 

decorrentes das atividades da aviação 

através do Regime de Comércio de 

Licenças de Emissão da UE (RCLE-UE), 

que funciona desde 2005. No seu acórdão 

de 21 de dezembro de 20111a, o Tribunal 

de Justiça decidiu que a inclusão de voos 

extra-EEE no RCLE-UE não viola o 

direito internacional. Além disso, os 

Estados-Membros comprometeram-se, a 

partir de 2004, e, novamente, a partir de 

2008, a aplicar o Céu Único Europeu, que 

tenha em conta o crescimento do volume 

do tráfego aéreo nos próximos anos. Para 

realizar progressos no âmbito da gestão 

do tráfego aéreo, importa acelerar a 

aplicação da empresa comum SESAR 

(Investigação sobre a Gestão do Tráfego 

Aéreo no Céu Único Europeu) e 

promover tecnologias inovadoras no 
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conformidade aos voos intra-EEE entre 

2013 e 2016 e considerou a possibilidade 

de alterar o âmbito de aplicação do sistema 

no que diz respeito às atividades com 

origem e destino em aeródromos situados 

fora do EEE a partir de 1 de janeiro de 

2017, na sequência da revisão prevista no 

referido regulamento. 

quadro da empresa comum «Clean Sky». 

A introdução da medida baseada no 

mercado global no quadro da 

Organização da Aviação Civil 

Internacional (OACI) deverá permitir a 

continuação da redução das emissões no 

setor da aviação. Para realizar progressos 

no âmbito da Organização da Aviação 

Civil Internacional (OACI), a União 

adotou, por duas vezes, derrogações ao 

RCLE-UE por períodos determinados, a 

fim de limitar as obrigações de 

conformidade às emissões provenientes de 

voos entre aeródromos situados no Espaço 

Económico Europeu (EEE), garantindo o 

mesmo tratamento aos operadores de 

aeronaves ativos nessas rotas, 

independentemente do seu local de 

estabelecimento. A derrogação ao 

RCLE-UE mais recente, o Regulamento 

(UE) n.º 421/2014 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, limitou as obrigações de 

conformidade aos voos intra-EEE entre 

2013 e 2016 e considerou a possibilidade 

de alterar o âmbito de aplicação do sistema 

no que diz respeito às atividades com 

origem e destino em aeródromos situados 

fora do EEE a partir de 1 de janeiro de 

2017, na sequência da revisão prevista no 

referido regulamento. 

_________________ 

1a Acórdão do Tribunal de Justiça de 21 

de dezembro de 2011, Air Transport 

Association of America e outros contra 

Secretary of State for Energy and Climate 

Change, C-366/10, 

COLET:UE:C:2011:864. 
 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/40 

Alteração  40 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0258/2017 

Julie Girling 

Regime de comércio de licenças de emissão da UE (RCLE-UE): manter as atuais limitações 

ao âmbito de aplicação às atividades da aviação e preparar a aplicação de uma medida 

baseada no mercado global a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) Tendo em conta a resolução 

adotada na 39.ª Assembleia da OACI em 

outubro de 2016 relativa à aplicação de 

uma medida baseada no mercado global a 

partir de 2021, que visa compensar as 

emissões da aviação internacional 

superiores aos níveis de 2020, considera-se 

adequado manter a derrogação em vigor 

enquanto se aguarda uma evolução nos 

elementos de conceção e na aplicação da 

medida baseada no mercado global. A este 

respeito, está prevista para 2018 a adoção 

pela OACI de Normas e Práticas 

Recomendadas para complementar a 

referida resolução e permitir a aplicação do 

sistema global. No entanto, a sua 

operacionalização concreta exigirá uma 

ação das partes na OACI a nível nacional. 

Além disso, a OACI deve definir 

modalidades de governação, incluindo um 

sistema de registo. Neste contexto, a atual 

derrogação às obrigações no âmbito do 

RCLE-UE relativas a voos com origem e 

destino em países terceiros deve ser 

prorrogada, sob reserva da revisão da 

aplicação do regime da OACI, a fim de 

promover uma nova dinâmica e facilitar a 

(5) Tendo em conta a resolução 

adotada na 39.ª Assembleia da OACI em 

outubro de 2016 relativa à aplicação de 

uma medida baseada no mercado global a 

partir de 2021, que visa compensar as 

emissões da aviação internacional 

superiores aos níveis de 2020, está prevista 

para 2018 a adoção pela OACI de Normas 

e Práticas Recomendadas para 

complementar a referida resolução e 

permitir a aplicação do sistema global. No 

entanto, a sua operacionalização concreta 

exigirá uma ação das partes na OACI a 

nível nacional. Além disso, a OACI deve 

definir modalidades de governação, 

incluindo um sistema de registo. Neste 

contexto, a atual derrogação às obrigações 

no âmbito do RCLE-UE relativas a voos 

com origem e destino em países terceiros 

deve ser prorrogada até 2021, a fim de 

promover uma nova dinâmica e facilitar a 

operacionalização do sistema da OACI. 

Em resultado da prorrogação da 

derrogação, a quantidade de licenças de 

emissão objeto de leilão e de concessão a 

título gratuito, incluindo a partir da reserva 

especial, deve ser exatamente idêntica à 
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operacionalização do sistema da OACI. 

Em resultado da prorrogação da 

derrogação, a quantidade de licenças de 

emissão objeto de leilão e de concessão a 

título gratuito, incluindo a partir da reserva 

especial, deve ser exatamente idêntica à 

que corresponderia a 2016 e ser 

proporcional à redução da obrigação de 

devolução. 

que corresponderia a 2016 e ser 

proporcional à redução da obrigação de 

devolução. A fim de combater as emissões 

de CO2 do setor da aviação, a UE deve 

continuar a trabalhar com o apoio dos 

Estados-Membros para utilizar as receitas 

geradas com a venda em leilão das 

licenças de emissão em projetos como a 

empresa SESAR, a empresa «Clean Sky» 

e outros projetos inovadores. 

 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Alteração  41 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0258/2017 

Julie Girling 

Regime de comércio de licenças de emissão da UE (RCLE-UE): manter as atuais limitações 

ao âmbito de aplicação às atividades da aviação e preparar a aplicação de uma medida 

baseada no mercado global a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 6-B (novo) 

 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-B)  Foram adotados vários atos 

legislativos a nível da União, no intuito de 

impedir a fragmentação do espaço aéreo 

europeu e, desta forma, melhorar o fluxo 

do tráfego aéreo e o controlo da utilização 

do espaço aéreo, com a consequente 

redução das emissões. No interior da 

União, o regime CORSIA deve ser 

considerado parte do chamado «pacote de 

medidas» da OACI, a par da plena 

aplicação, pelos Estados-Membros, da 

legislação relativa ao Céu Único 

Europeu, da empresa SESAR e da 

utilização do GNSS para a navegação por 

satélite, bem como das iniciativas 

tecnológicas conjuntas, como o Clean Sky 

I e o Clean Sky II. Todos os proventos 

resultantes da futura venda em leilão das 

licenças de emissão devem ser 

exclusivamente reservados à elaboração 

dos projetos de investigação e dos 

programas de desenvolvimento atrás 

referidos, bem como de projetos comuns 

tendo em vista o desenvolvimento de um 

conjunto de capacidades de base 

interoperáveis em todos os 

Estados-Membros, em especial as que se 
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destinam a melhorar as infraestruturas de 

navegação aérea, a prestação de serviços 

de navegação aérea e a utilização do 

espaço aéreo, como requerido para efeitos 

de execução do plano diretor de gestão do 

tráfego aéreo. A Comissão deverá também 

apresentar um relatório ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho sobre as medidas 

tomadas pelos Estados-Membros tendo 

em vista a aplicação da medida baseada 

no mercado global, que permitirá reduzir 

as emissões de gases com efeito de estufa 

provenientes do setor da aviação, 

incluindo informações relativas à 

utilização das receitas comunicadas pelos 

Estados-Membros nos termos do artigo 

17.º do Regulamento (UE) n.º 525/2013. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/42 

Alteração  42 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0258/2017 

Julie Girling 

Regime de comércio de licenças de emissão da UE (RCLE-UE): manter as atuais limitações 

ao âmbito de aplicação às atividades da aviação e preparar a aplicação de uma medida 

baseada no mercado global a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-D (novo) 

Diretiva 2003/87/CE 

Artigo 3-D – n.º 4 – parágrafo1 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-1-D) No artigo 3.º-D, n.º 4, o primeiro 

parágrafo passa a ter a seguinte redação: 

Cabe aos Estados-Membros determinar a 

utilização a dar aos proventos gerados 

pelos leilões das licenças de emissão. Esses 

proventos deverão ser utilizados para 

combater as alterações climáticas na UE e 

nos países terceiros, nomeadamente para 

reduzir as emissões de gases com efeito de 

estufa, para promover a adaptação aos 

impactos das alterações climáticas na UE e 

nos países terceiros, em especial nos países 

em desenvolvimento, para financiar 

atividades de investigação e 

desenvolvimento para a mitigação e a 

adaptação, nomeadamente nas áreas da 

aeronáutica e do transporte aéreo, para 

reduzir as emissões através da utilização de 

transportes com baixo teor de emissões e 

para cobrir os custos de gestão do regime 

comunitário. Os proventos dos leilões 

deverão ser igualmente utilizados no 

financiamento de contribuições para o 

Fundo Mundial para a Eficiência 

Energética e as Energias Renováveis e de 

medidas para evitar a desflorestação. ' 

«Todos os proventos gerados pelos leilões 

das licenças de emissão deverão ser 

utilizados para combater as alterações 

climáticas na UE e nos países terceiros, 

nomeadamente para reduzir as emissões de 

gases com efeito de estufa, para promover 

a adaptação aos impactos das alterações 

climáticas na UE e nos países terceiros, em 

especial nos países em desenvolvimento, 

para financiar atividades de investigação e 

desenvolvimento para a mitigação e a 

adaptação, nomeadamente nas áreas da 

aeronáutica e do transporte aéreo, para 

reduzir as emissões através da utilização de 

transportes com baixo teor de emissões e 

para cobrir os custos de gestão do regime 

da União e para financiar projetos 

comuns tendo em vista reduzir as 

emissões de gases com efeito de estufa do 

setor da aviação, como a Empresa 

Comum SESAR e as Iniciativas 

Tecnológicas Conjuntas Clean Sky, e 

quaisquer iniciativas que viabilizem uma 

implantação generalizada do GNSS para 

a navegação por satélite e as capacidades 
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interoperáveis em todos os 

Estados-Membros, em particular as que 

se destinam a melhorar as infraestruturas 

de navegação aérea, a prestação de 

serviços de navegação aérea e a utilização 

do espaço aéreo. Os proventos dos leilões 

podem ser igualmente utilizados no 

financiamento de contribuições para o 

Fundo Mundial para a Eficiência 

Energética e as Energias Renováveis e de 

medidas para evitar a desflorestação. Há 

que conferir especial atenção aos 

Estados-Membros que utilizem esses 

proventos para cofinanciar programas de 

investigação e inovação ou iniciativas no 

contexto do Nono Programa-Quadro de 

Investigação (PQ9). Os Estados-Membros 

informam a Comissão das ações 

empreendidas em cumprimento do 

presente número. A transparência na 

utilização das receitas provenientes dos 

leilões das licenças de emissões nos 

termos da presente Diretiva é 

fundamental para apoiar os 

compromissos da União.» 

Or. en 

 

 

 


