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Alteração 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Proposta de decisão

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

A proposta cria um mau precedente, compromete a previsibilidade para os atores do setor da 
aviação no mercado e contraria os objetivos de uma melhor regulamentação. Do mesmo 
modo, a proposta põe em causa a credibilidade da regulamentação da UE aos olhos do 
mundo exterior.

Alteração 9
Matthias Groote

Projeto de resolução legislativa
Citação 7-A (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta o artigo 2º, n.º 2, do 
Protocolo de Quioto aprovado pela 
Decisão 2002/358/CE do Conselho, de 25 
de abril de 2002, relativa à aprovação, em 
nome da Comunidade Europeia, do 
Protocolo de Quioto da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as alterações climáticas e ao 
cumprimento conjunto dos respetivos 
compromissos,

Or. de

Alteração 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-A) O compromisso assumido pela 
União no sentido de proceder à redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
até 2020 inclui as emissões de CO2 de 
voos internacionais, pelo que se torna 
claro que a aviação tem de contribuir 
para os objetivos da União em matéria de 
clima. Se o impacto do setor da aviação 
nas alterações climáticas continuar a 
crescer ao ritmo atual, irá comprometer 
de forma significativa as reduções 
efetuadas por outros setores. É 
igualmente de salientar que o setor da 
aviação beneficia de diversos subsídios, 
não está sujeito ao imposto sobre o valor 
acrescentado, ao contrário de outros 
serviços aos consumidores na União, não 
existe imposto sobre o combustível para as 
atividades de aviação e o setor beneficia 
de regras generosas em matéria de 
auxílios estatais, como referido na 
Comunicação da Comissão, de 9 de 
dezembro de 2005, intitulada 
«Orientações comunitárias sobre o 
financiamento dos aeroportos e os 
auxílios estatais ao arranque das 
companhias aéreas que operam a partir 
de aeroportos regionais».

Or. en

Alteração 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A fim de facilitar esses progressos e 
imprimir uma nova dinâmica, é 
conveniente diferir a aplicação dos 
requisitos relativos aos voos com partida e 

(2) A fim de facilitar esses progressos e 
imprimir uma nova dinâmica ao 
compromisso comum dos países membros 
da ICAO no sentido de abordar as 
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chegada em aeródromos fora da União e
das áreas com estreitas ligações 
económicas com a União e com as quais 
existe um compromisso comum de luta 
contra as alterações climáticas, 
estabelecidos antes da Assembleia da 
ICAO de 2013. Não deveriam, pois, ser 
adotadas medidas contra os operadores de 
aeronaves no que respeita aos requisitos 
decorrentes da Diretiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de outubro de 2003, relativa à criação de 
um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade, estabelecidos antes de 1 de 
janeiro de 2014 para a comunicação de 
informações sobre as emissões verificadas 
e a correspondente devolução de licenças 
provenientes de voos com partida e 
chegada nesses aeródromos. Os operadores 
de aeronaves que queiram continuar a 
respeitar esses requisitos devem poder 
fazê-lo.

emissões da aviação a nível global, é 
conveniente diferir a aplicação dos 
requisitos relativos aos voos com partida e 
chegada em aeródromos fora da União e
fora dos estados da EFTA que integraram 
nas respetivas legislações a Diretiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, 
relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade. Não 
deveriam, pois, ser adotadas medidas 
contra os operadores de aeronaves no que 
respeita aos requisitos decorrentes da 
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade, 
estabelecidos antes de 1 de maio de 2014
para a comunicação de informações sobre 
as emissões verificadas e a correspondente 
devolução de licenças provenientes de voos 
com partida e chegada nesses aeródromos.
Os operadores de aeronaves que queiram 
continuar a respeitar esses requisitos 
devem poder fazê-lo.

Or. en

Justificação

A alteração proposta distingue claramente entre Estados que aplicam a diretiva e países 
terceiros, e recorda que o compromisso no sentido de abordar as emissões da aviação é um
compromisso comum dos países membros da ICAO e não apenas da UE.

Alteração 12
Martin Callanan

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A União Europeia encoraja a 
Assembleia da ICAO a chegar a acordo 
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sobre um quadro mundial de medidas 
baseado no mercado, com um calendário 
de execução realista e um enquadramento 
que facilite a aplicação total de medidas 
nacionais e regionais desta natureza à 
aviação internacional, enquanto se 
aguarda a aplicação do respetivo quadro 
mundial.

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende evitar o recurso a uma linguagem complexa que pode 
prejudicar as negociações em curso e que poderá, inadvertidamente, criar receios nas outras 
partes envolvidas nas negociação no âmbito da ICAO.

Alteração 13
Peter Liese

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Para reforçar, a nível internacional, 
a confiança no regime de comércio de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa da União, as receitas dos leilões de 
licenças, ou qualquer outro montante 
equivalente, sempre que exigido por 
princípios orçamentais essenciais dos 
Estados-Membros, tais como a unidade e 
a universalidade, deverão ser consagradas 
à redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, à adaptação aos impactos 
das alterações climáticas na UE e nos 
países terceiros, ao financiamento da 
investigação e do desenvolvimento 
relacionados com a atenuação e a 
adaptação e à cobertura dos custos de
gestão do regime da União.  As receitas 
geradas pelos leilões deverão igualmente 
ser afetadas a transportes com baixo teor 
de emissões. Os proventos dos leilões 
deverão ser utilizados, em especial, no 
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financiamento de contribuições a favor do 
Fundo Mundial para a Eficiência 
Energética e as Energias Renováveis, do 
Fundo Verde para o Clima, no âmbito da 
CQNUAC, e de medidas para evitar a 
desflorestação e facilitar a adaptação nos 
países em desenvolvimento.

Or. en

Justificação

Durante as negociações sobre a atual diretiva, o Parlamento Europeu insistiu numa afetação 
dos recursos clara e juridicamente vinculativa. Nesse momento, os Estados-Membros não 
estavam prontos a aceitá-la, pelo que, na diretiva, apenas figura uma recomendação. Se os 
Estados-Membros aceitarem um empenhamento muito mais claro, a aceitação do regime da 
UE será facilitada. Poderiam ser criados projetos comuns de investigação com países 
terceiros sobre tecnologias para reduzir emissões na aviação. Seria muito útil uma 
contribuição para a adaptação e a atenuação, incluindo os dois fundos das Nações Unidas, 
de molde a facilitar o apoio aos países em desenvolvimento.

Alteração 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Para reforçar, a nível internacional, 
a confiança no regime de comércio de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa da União, as receitas provenientes 
da aplicação do regime da União ao setor 
da aviação devem ser utilizados para 
atenuar o impacto ambiental de tais 
emissões e contribuir para o 
financiamento internacional consagrado 
à luta contra as alterações climáticas, em 
conformidade com a CQNUAC. No 
contexto de um acordo sobre um quadro 
mundial eficaz de medidas baseado no 
mercado e nas rotas, com elevado 
potencial de redução do impacto da 
aviação no clima, a União deve, também, 
empenhar-se em afetar as receitas 
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decorrentes de uma tal medida ao Fundo 
Verde para o Clima no âmbito da 
CQNUAC, de modo a refletir o princípio 
de responsabilidades comuns embora 
diferenciadas e as respetivas capacidades, 
no âmbito de um acordo sobre um quadro 
mundial eficaz de medidas, baseado no 
mercado e nas rotas, com elevado 
potencial de redução do impacto da 
aviação no clima.

Or. en

Justificação

Uma decisão da UE no sentido de afetar as receitas ao financiamento da luta contra as 
alterações climáticas facilitaria a criação de medidas globais assentes no mercado 
destinadas à aviação.  A UE assumiu o compromisso, no Acordo de Copenhaga e nas 
subsequentes decisões da Conferência das Partes na CQNUAC, de aumentar para 100 mil 
milhões de dólares por ano, até 2020, o financiamento total consagrado à luta contra as 
alterações climáticas. O RCLE da UE deve continuar a abranger a aviação internacional até 
que seja introduzido um sistema mundial eficaz, com um impacto significativo na redução do 
impacto climático do setor.

Alteração 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Proposta de decisão
Considerando 2 – nota de rodapé 1

Texto da Comissão Alteração

1. Incluindo os Estados da EFTA, os 
países que tenham assinado um Tratado de 
Adesão com a União e as dependências e 
territórios dos Estados-Membros do EEE

1. Incluindo os Estados do EEE, os países 
que tenham assinado um Tratado de 
Adesão com a União e as dependências e 
territórios dos Estados-Membros do EEE

Or. en

Justificação

Nem todos os Estados da EFTA aceitaram transpor a Diretiva 2003/87/CE para as respetivas 
legislações nacionais, apenas os Estados da EFTA que também são membros do EEE o 
fizeram (.i.e. Islândia, Lichtenstein e Noruega, mas não a Suíça). O texto deve, por isso, 
referir-se aos Estados do EEE e não aos Estados da EFTA.
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Alteração 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A fim de evitar distorções de 
concorrência, esta derrogação só deveria 
ser aplicável no que respeita aos 
operadores de aeronaves que não tenham 
recebido, ou que tenham devolvido, todas 
as licenças de emissão que lhes foram 
atribuídas a título gratuito para essas 
atividades em 2012. Pela mesma razão, 
essas licenças não deveriam ser tidas em 
conta para efeitos do cálculo dos direitos 
de utilização de créditos internacionais ao 
abrigo da Diretiva 2003/87/CE.

(3) A fim de evitar distorções de 
concorrência, esta derrogação só deveria 
ser aplicável no que respeita aos 
operadores de aeronaves que não tenham 
recebido, ou que tenham devolvido, todas 
as licenças de emissão que lhes foram 
atribuídas a título gratuito para essas 
atividades em 2012. Pela mesma razão, 
essas licenças não deveriam ser tidas em 
conta para efeitos do cálculo dos direitos 
de utilização de créditos internacionais ao 
abrigo da Diretiva 2003/87/CE, à exceção 
dos créditos adquiridos antes da entrada 
em vigor da presente decisão.

Or. fr

Justificação

Afigura-se importante assegurar a certeza jurídica e não penalizar as empresas cumpridoras 
que se prepararam para a aplicação da diretiva relativa à aviação ao longo do ano de 2012. 
Esta disposição permite, também, assegurar a igualdade de tratamento entre os operadores, 
quer beneficiem, ou não, da presente derrogação.

Alteração 17
Matthias Groote

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A suspensão, até setembro de 2013, 
da inclusão dos voos intercontinentais no 
regime comunitário de comércio de 
licenças de emissão (RCE UE) constitui 
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uma derrogação que visa o progresso e a 
conclusão das negociações no âmbito da 
ICAO. Caso não se chegue a acordo sobre 
um calendário específico, objetivos 
vinculativos e medidas baseadas no 
mercado para reduzir as emissões da 
aviação, o RCE UE voltará a aplicar-se a 
todos os voos internacionais.

Or. de

Justificação

Deve ficar absolutamente claro que o prazo dado à ICAO visa contribuir para que sejam 
feitos progressos na via de uma solução concreta. Caso tal não aconteça, não há outra 
possibilidade que não a de voltar a aplicar o RCE UE a todos os voos.

Alteração 18
Martin Callanan

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de evitar uma distorção da 
concorrência e o enfraquecimento da 
integridade ambiental do regime da 
União, a presente derrogação deve 
aplicar-se durante um ano. Medidas 
legislativas suplementares a nível da 
União só se justificam se forem feitos 
progressos claros e suficientes em matéria 
de luta contra as emissões da aviação 
internacional na Assembleia da ICAO.

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende evitar, uma vez mais, o recurso a uma linguagem complexa 
que pode prejudicar as negociações em curso e que poderá, inadvertidamente, criar receios 
nas outras partes envolvidas nas negociação no âmbito da ICAO.

Alteração 19
Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A União está empenhada em reduzir 
as suas emissões de CO2, incluindo as 
emissões da aviação. A fim de gerar 
reduções significativas de emissões, 
nenhum setor particular da economia da 
União pode beneficiar de derrogações. A 
este respeito, é de salientar que o setor da 
aviação beneficia de vários subsídios, não 
estando sujeito ao imposto sobre o valor 
acrescentado nem a qualquer imposto 
sobre o combustível aplicável às 
atividades da aviação. O setor da aviação 
beneficia também de regras generosas em 
matéria de auxílios estatais, como referido 
na comunicação da Comissão, de 9 de 
dezembro de 2005, intitulada 
«Orientações comunitárias sobre o 
financiamento dos aeroportos e os 
auxílios estatais ao arranque das 
companhias aéreas que operam a partir 
de aeroportos regionais».

Or. en

Alteração 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao artigo 16.° da Diretiva 
2003/87/CE, os Estados-Membros não 
devem adotar nenhuma medida contra os 
operadores de aeronaves no que respeita 
aos requisitos previstos no artigo 12.º, n.º 
2, alínea a), e no artigo 14.º, n.º 3, da 
Diretiva 2003/87/CE, estabelecidos antes 

Em derrogação ao artigo 16.° da Diretiva 
2003/87/CE, os Estados-Membros não 
devem adotar nenhuma medida contra os 
operadores de aeronaves no que respeita 
aos requisitos previstos no artigo 12.º, n.º 
2, alínea a), e no artigo 14.º, n.º 3, da 
Diretiva 2003/87/CE, estabelecidos antes 
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de 1 de janeiro de 2014, para uma 
atividade com partida ou chegada em 
aeródromos situados em países fora da 
União Europeia que não são membros da 
EFTA, dependências e territórios dos 
Estados-Membros do EEE ou países que 
tenham assinado um Tratado de Adesão 
com a União, se não tiverem sido 
atribuídas a esses operadores de aeronaves 
licenças de emissão a título gratuito em
2012 ou, caso lhes tenham sido atribuídas 
tais licenças, se os ditos operadores as 
tiverem devolvido em número 
correspondente para efeitos de anulação.

de 1 de maio de 2014, para uma atividade
na União Europeia e com partida em 
aeródromos situados em países fora da 
União Europeia, se não tiverem sido 
atribuídas a esses operadores de aeronaves 
licenças de emissão a título gratuito no ano
em causa ou, caso lhes tenham sido 
atribuídas tais licenças, se os ditos 
operadores as tiverem devolvido em 
número correspondente para efeitos de 
anulação.

Or. en

Justificação

A suspensão deve abranger os voos intra-UE, para evitar distorções de concorrência, e os 
anos 2012 e 2013. Trará certeza jurídica às transportadoras da UE relativamente às 
respetivas obrigações para 2013. Caso a ICAO adote um quadro de medidas no final de 
2013, a medida de suspensão «da contagem do tempo» terá de abranger 2013. A proposta 
deve alargar o âmbito de aplicação da Diretiva RCLE da UE, nomeadamente incluir 
unilateralmente os Estados membros da EFTA.

Alteração 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Em derrogação ao artigo 16.° da Diretiva 
2003/87/CE, os Estados-Membros não 
devem adotar nenhuma medida contra os 
operadores de aeronaves no que respeita 
aos requisitos previstos no artigo 12.º, n.º 
2, alínea a), e no artigo 14.º, n.º 3, da 
Diretiva 2003/87/CE, estabelecidos antes 
de 1 de janeiro de 2014, para uma atividade 
com partida ou chegada em aeródromos 
situados em países fora da União Europeia 
que não são membros da EFTA, 
dependências e territórios dos 

Em derrogação ao artigo 16.° da Diretiva 
2003/87/CE, os Estados-Membros não 
devem adotar nenhuma medida contra os 
operadores de aeronaves no que respeita 
aos requisitos previstos no artigo 12.º, n.º 
2, alínea a), e no artigo 14.º, n.º 3, da 
Diretiva 2003/87/CE, estabelecidos antes 
de 1 de janeiro de 2014, para uma atividade 
com partida ou chegada em aeródromos 
situados em países fora da União Europeia 
que não são membros do EEE, 
dependências e territórios dos 
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Estados-Membros do EEE ou países que 
tenham assinado um Tratado de Adesão 
com a União, se não tiverem sido 
atribuídas a esses operadores de aeronaves 
licenças de emissão a título gratuito em 
2012 ou, caso lhes tenham sido atribuídas 
tais licenças, se os ditos operadores as 
tiverem devolvido em número 
correspondente para efeitos de anulação.

Estados-Membros do EEE ou países que 
tenham assinado um Tratado de Adesão 
com a União, se não tiverem sido 
atribuídas a esses operadores de aeronaves 
licenças de emissão a título gratuito em 
2012 ou, caso lhes tenham sido atribuídas 
tais licenças, se os ditos operadores as 
tiverem devolvido em número 
correspondente para efeitos de anulação.

Or. en

Justificação

Nem todos os Estados da EFTA aceitaram transpor a Diretiva 2003/87/CE para as respetivas 
legislações nacionais, apenas os Estados da EFTA que também são membros do EEE o 
fizeram (.i.e. Islândia, Lichtenstein e Noruega, mas não a Suíça). O texto deve, por isso, 
referir-se aos Estados do EEE e não aos Estados da EFTA.

Alteração 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As licenças anuladas em conformidade 
com o artigo 2.º não devem ser tidas em 
conta para efeitos do cálculo dos direitos 
de utilização de créditos internacionais ao 
abrigo da Diretiva 2003/87/CE.

As licenças anuladas em conformidade 
com o artigo 2.º não devem ser tidas em 
conta para efeitos do cálculo dos direitos 
de utilização de créditos internacionais ao 
abrigo da Diretiva 2003/87/CE. Os créditos 
internacionais adquiridos pelos 
operadores aéreos antes da entrada em 
vigor da presente decisão, em 
conformidade com a Diretiva 
2008/101/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 19 de novembro de 2008, 
que altera a Diretiva 2003/87/CE de modo 
a incluir as atividades da aviação no 
regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade1

, podem ser utilizados em 
2013, dentro do limite de 15 % das suas 
quotas anuladas ou devolvidas.
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____________
1 JO L 8 de 13.1.2009, p. 3.

Or. fr

Justificação

Afigura-se importante assegurar a certeza jurídica e não penalizar as empresas cumpridoras 
que se prepararam para a aplicação da diretiva relativa à aviação ao longo do ano de 2012. 
Esta disposição permite, também, assegurar a igualdade de tratamento entre os operadores, 
quer beneficiem, ou não, da presente derrogação.

Alteração 23
Peter Liese

Proposta de decisão
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Os Estados-Membros devem consagrar as 
receitas provenientes dos leilões de 
licenças aos esforços internacionais de 
luta contra as alterações climáticas 
visando, nomeadamente, a redução das 
emissões de gases com efeitos de estufa, a 
adaptação aos impactos das alterações 
climáticas nos países em desenvolvimento, 
assim como o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento da 
atenuação e da adaptação, inclusive, entre 
outros, nos setores da aeronáutica e dos 
transportes aéreos. As receitas 
provenientes dos leilões deverão 
igualmente ser afetadas a transportes com 
baixo teor de emissões. Os proventos dos 
leilões deverão ser também utilizados no 
financiamento de contribuições para o 
Fundo Mundial para a Eficiência 
Energética e as Energias Renováveis, 
para o Fundo Verde para o Clima, no 
âmbito da CQNUAC, e de medidas para 
evitar a desflorestação.

Or. en
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Justificação

Durante as negociações sobre a atual diretiva, o Parlamento Europeu insistiu numa afetação 
dos recursos clara e juridicamente vinculativa. Nesse momento, os Estados-Membros não 
estavam prontos a aceitá-la, pelo que, na diretiva, apenas figura uma recomendação. Se os 
Estados-Membros aceitarem um empenhamento muito mais claro, a aceitação do regime da 
UE será facilitada. Poderiam ser criados projetos comuns de investigação com países 
terceiros sobre tecnologias para reduzir emissões na aviação. Seria muito útil uma 
contribuição para a adaptação e a atenuação, incluindo os dois fundos das Nações Unidas, 
de molde a facilitar o apoio aos países em desenvolvimento.

Alteração 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Proposta de decisão
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
O artigo 3-D, n.°4, da Diretiva 
2003/87/CE, passa a ter a seguinte 
redação:
«Os Estados-Membros devem consagrar 
as receitas provenientes dos leilões de 
licenças aos esforços internacionais de 
luta contra as alterações climáticas 
visando, nomeadamente, a redução das 
emissões de gases com efeitos de estufa, a 
adaptação aos impactos das alterações 
climáticas nos países em desenvolvimento, 
assim como o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento da 
atenuação e da adaptação, inclusive, entre 
outros, nos setores da aeronáutica e dos 
transportes aéreos. 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.
Os Estados-Membros informam 
regularmente a Comissão acerca das 
ações empreendidas em cumprimento do 
presente número.»
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Justificação

A Diretiva RCLE da UE deve continuar a abranger a aviação internacional até à introdução 
de um sistema mundial eficaz que contribua significativamente para a diminuição do impacto 
climático do setor.  A fim de reforçar a confiança no regime da UE, as receitas devem ser 
afetadas claramente ao financiamento internacional do combate às alterações climáticas, 
incluindo o financiamento da I&D para reduzir o impacto climático do setor.


