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Alteração 17
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão Europeia.

Or. fr

Justificação

É ainda demasiado cedo para emitir pareceres em 2014 sobre uma convenção internacional 
que ainda não foi concluída a nível da ICAO e impor encargos às companhias aéreas que 
operam na União Europeia relativamente aos quais não existe equivalência no resto do 
mundo.

Alteração 18
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União está a envidar esforços para 
assegurar a celebração de um futuro 
acordo internacional em matéria de 
controlo dos impactos dos gases com 
efeito de estufa provenientes da aviação e 
está entretanto a limitar, por meio de 
ações autónomas, os impactos nas 
alterações climáticas decorrentes das 
atividades da aviação com origem e 
destino em aeródromos na União. A fim 
de assegurar que estes objetivos se 
reforcem mutuamente e não entrem em 
conflito, é conveniente ter em conta a 
evolução da situação nas instâncias 
internacionais e as posições nelas 
tomadas e, em particular, tomar em 
consideração a resolução da qual consta 
uma declaração consolidada das políticas 
e práticas da ICAO em matéria de 
proteção do ambiente, adotada na 38.ª 

Suprimido
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sessão da Assembleia da Organização da 
Aviação Civil Internacional (ICAO).

Or. nl

Alteração 19
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União está a envidar esforços para 
assegurar a celebração de um futuro acordo 
internacional em matéria de controlo dos 
impactos dos gases com efeito de estufa 
provenientes da aviação e está entretanto a 
limitar, por meio de ações autónomas, os 
impactos nas alterações climáticas 
decorrentes das atividades da aviação com 
origem e destino em aeródromos na 
União. A fim de assegurar que estes 
objetivos se reforcem mutuamente e não 
entrem em conflito, é conveniente ter em 
conta a evolução da situação nas instâncias 
internacionais e as posições nelas tomadas 
e, em particular, tomar em consideração a 
resolução da qual consta uma declaração 
consolidada das políticas e práticas da 
ICAO em matéria de proteção do ambiente, 
adotada na 38.ª sessão da Assembleia da 
Organização da Aviação Civil 
Internacional (ICAO).

(1) A União está a envidar esforços para 
assegurar a celebração de um futuro acordo 
internacional em matéria de controlo dos 
impactos dos gases com efeito de estufa 
provenientes da aviação, tendo em conta a 
evolução da situação nas instâncias 
internacionais e as posições nelas tomadas 
e, em particular, tomando em consideração 
a resolução da qual consta uma declaração 
consolidada das políticas e práticas da 
ICAO em matéria de proteção do ambiente, 
adotada na 38.ª sessão da Assembleia da 
Organização da Aviação Civil 
Internacional (ICAO).

Or. de

Alteração 20
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União está a envidar esforços para 
assegurar a celebração de um futuro acordo 

(1) A União está a envidar esforços para 
assegurar a celebração de um futuro acordo 
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internacional em matéria de controlo dos 
impactos dos gases com efeito de estufa 
provenientes da aviação e está entretanto a 
limitar, por meio de ações autónomas, os 
impactos nas alterações climáticas 
decorrentes das atividades da aviação com 
origem e destino em aeródromos na 
União. A fim de assegurar que estes 
objetivos se reforcem mutuamente e não 
entrem em conflito, é conveniente ter em 
conta a evolução da situação nas instâncias 
internacionais e as posições nelas tomadas 
e, em particular, tomar em consideração a 
resolução da qual consta uma declaração 
consolidada das políticas e práticas da 
ICAO em matéria de proteção do ambiente, 
adotada na 38.ª sessão da Assembleia da 
Organização da Aviação Civil 
Internacional (ICAO).

internacional em matéria de controlo dos 
impactos dos gases com efeito de estufa 
provenientes da aviação internacional e 
está entretanto a limitar, por meio de ações 
autónomas, os impactos nas alterações 
climáticas decorrentes da aviação na União 
e no EEE. A fim de assegurar que estes 
objetivos se reforcem mutuamente e não 
entrem em conflito, é conveniente ter em 
conta a evolução da situação nas instâncias 
internacionais e as posições nelas tomadas 
e, em particular, tomar em consideração a 
resolução da qual consta uma declaração 
consolidada das políticas e práticas da 
ICAO em matéria de proteção do ambiente, 
adotada na 38.ª sessão da Assembleia da 
Organização da Aviação Civil 
Internacional (ICAO).

Or. en

Alteração 21
Satu Hassi

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) É evidente que, ao operar no 
território europeu, a indústria da aviação 
deve respeitar a legislação da União. É 
ainda de destacar que, ao contrário de 
outros serviços ao consumidor, o setor da 
aviação beneficia de uma série de 
subvenções europeias, tal como a isenção 
do imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA) e de impostos sobre os 
combustíveis. Este setor beneficia 
igualmente de regras extremamente 
generosas em matéria de auxílios estatais, 
à luz das orientações comunitárias sobre 
o financiamento dos aeroportos e os 
auxílios estatais ao arranque das 
companhias aéreas que operam a partir 
de aeroportos regionais. A Comissão deve, 
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pois, reapreciar tais isenções e incluir o 
IVA em todos os voos intracomunitários e 
nos voos com origem na UE, na medida 
em que sejam considerados consumo a 
nível da União. A Comissão deve ainda 
renegociar todos os acordos de serviços 
aéreos no sentido de assegurar que a 
tributação dos combustíveis não só é 
permitida como também é incentivada.

Or. en

Justificação

Importa solucionar a distorção da concorrência no setor dos transportes devido às isenções 
concedidas ao setor da aviação.

Alteração 22
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Consequentemente, é desejável 
considerar temporariamente como 
preenchidos os requisitos estabelecidos na 
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho4 quando estão 
cumpridas as obrigações relativas a uma 
determinada percentagem das emissões 
dos voos com origem e destino em 
aeródromos em países terceiros. Ao fazê-
lo, a União salienta que os requisitos 
podem ser aplicados a determinadas 
percentagens de emissões dos voos com 
origem e destino em aeródromos em 
países do Espaço Económico Europeu 
(EEE), da mesma forma que podem ser 
aplicados requisitos jurídicos a uma 
maior percentagem de emissões dos voos 
com origem e destino nesses aeródromos.

Suprimido

__________________
4 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 



AM\1013223PT.doc 7/31 PE526.060v01-00

PT

de 2003, relativa à criação de um regime 
de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 
96/61/CE do Conselho (Jornal Oficial L 
275 de 25.10.2003, p. 32).

Or. de

Alteração 23
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Consequentemente, é desejável 
considerar temporariamente como 
preenchidos os requisitos estabelecidos na 
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho4 quando estão 
cumpridas as obrigações relativas a uma 
determinada percentagem das emissões 
dos voos com origem e destino em 
aeródromos em países terceiros. Ao 
fazê-lo, a União salienta que os requisitos 
podem ser aplicados a determinadas 
percentagens de emissões dos voos com 
origem e destino em aeródromos em países
do Espaço Económico Europeu (EEE), da 
mesma forma que podem ser aplicados 
requisitos jurídicos a uma maior 
percentagem de emissões dos voos com 
origem e destino nesses aeródromos.

(2) A adoção da Decisão n.º 377/2013/UE 
que derroga temporariamente a 
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho4 facilitou os 
progressos a nível da ICAO. A fim de 
manter a dinâmica e facilitar o 
entendimento quanto a um regime de
medidas baseadas no mercado global para 
a aviação internacional na próxima 
Assembleia da ICAO, é conveniente 
suspender a aplicação de requisitos 
relativos aos voos com origem e destino 
em aeródromos fora da União e do Espaço 
Económico Europeu (EEE).

__________________ __________________
4 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 e que altera a 
Diretiva 96/61/CE do Conselho 
(Jornal Oficial L 275 de 25.10.2003, 
p. 32).

4 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 e que altera a 
Diretiva 96/61/CE do Conselho 
(JO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
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Or. en

Alteração 24
Judith A. Merkies

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Consequentemente, é desejável 
considerar temporariamente como 
preenchidos os requisitos estabelecidos na 
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho4 quando estão 
cumpridas as obrigações relativas a uma 
determinada percentagem das emissões dos 
voos com origem e destino em aeródromos 
em países terceiros. Ao fazê-lo, a União 
salienta que os requisitos podem ser 
aplicados a determinadas percentagens de 
emissões dos voos com origem e destino 
em aeródromos em países do Espaço 
Económico Europeu (EEE), da mesma 
forma que podem ser aplicados requisitos 
jurídicos a uma maior percentagem de 
emissões dos voos com origem e destino 
nesses aeródromos.

(2) Consequentemente, a fim de apoiar a 
realização de debates abrangentes e a 
criação de um mecanismo baseado no 
mercado global até 2016, é desejável 
considerar temporariamente como 
preenchidos para o período até 2016 os 
requisitos estabelecidos na Diretiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho4 quando estão cumpridas as 
obrigações relativas a uma determinada 
percentagem das emissões dos voos com 
origem e destino em aeródromos em países 
terceiros. Ao fazê-lo, a União salienta que 
os requisitos podem ser aplicados a 
determinadas percentagens de emissões 
dos voos com origem e destino em 
aeródromos em países do Espaço 
Económico Europeu (EEE), da mesma 
forma que podem ser aplicados requisitos 
jurídicos a uma maior percentagem de 
emissões dos voos com origem e destino 
nesses aeródromos.

__________________ __________________
4 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 e que altera a 
Diretiva 96/61/CE do Conselho (Jornal 
Oficial L 275 de 25.10.2003, p. 32).

4 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 e que altera a 
Diretiva 96/61/CE do Conselho 
(JO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

Or. en
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Alteração 25
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Embora a aplicação da 
Diretiva 2003/87/CE continue a basear-se 
na chegada ou partida de aeródromos na 
União, a fim de constituir um meio 
simples e viável para limitar a aplicação 
de medidas baseadas no mercado 
regionais no período de 7 anos até à 
entrada em vigor de uma medida baseada 
no mercado global, as percentagens 
foram calculadas pelo Eurocontrol com 
base na proporção da distância 
ortodrómica entre os aeroportos 
principais no EEE e em países terceiros 
que não seja superior a 12 milhas para 
além do ponto mais afastado da linha de 
costa do EEE. Uma vez que a União não 
considera que uma medida baseada no 
mercado global deva assentar nas atuais 
considerações relativas ao espaço aéreo, 
em comparação com a chegada ou partida 
de aeródromos, a relevância das 
percentagens é limitada ao período 
até 2020.

Suprimido

Or. en

Alteração 26
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Embora a aplicação da Diretiva 
2003/87/CE continue a basear-se na 
chegada ou partida de aeródromos na 
União, a fim de constituir um meio 
simples e viável para limitar a aplicação 

Suprimido
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de medidas baseadas no mercado 
regionais no período de 7 anos até à 
entrada em vigor de uma medida baseada 
no mercado global, as percentagens 
foram calculadas pelo Eurocontrol com 
base na proporção da distância 
ortodrómica entre os aeroportos 
principais no EEE e em países terceiros 
que não seja superior a 12 milhas para 
além do ponto mais afastado da linha de 
costa do EEE. Uma vez que a União não 
considera que uma medida baseada no 
mercado global deva assentar nas atuais 
considerações relativas ao espaço aéreo, 
em comparação com a chegada ou partida 
de aeródromos, a relevância das 
percentagens é limitada ao período até 
2020.

Or. de

Alteração 27
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Embora a aplicação da Diretiva 
2003/87/CE continue a basear-se na 
chegada ou partida de aeródromos na 
União, a fim de constituir um meio simples 
e viável para limitar a aplicação de 
medidas baseadas no mercado regionais no 
período de 7 anos até à entrada em vigor 
de uma medida baseada no mercado global, 
as percentagens foram calculadas pelo 
Eurocontrol com base na proporção da 
distância ortodrómica entre os aeroportos 
principais no EEE e em países terceiros 
que não seja superior a 12 milhas para 
além do ponto mais afastado da linha de 
costa do EEE. Uma vez que a União não 
considera que uma medida baseada no 
mercado global deva assentar nas atuais 
considerações relativas ao espaço aéreo, 

(3) Embora a aplicação da Diretiva 
2003/87/CE continue a basear-se na 
chegada ou partida de aeródromos na 
União, a fim de constituir um meio simples 
e viável para limitar a aplicação de 
medidas baseadas no mercado regionais no 
período de três anos até que seja acordada
uma medida baseada no mercado global na 
39.ª Assembleia da ICAO em 2016, as 
percentagens foram calculadas pelo 
Eurocontrol com base na proporção da 
distância ortodrómica entre os aeroportos 
principais no EEE e em países terceiros 
que não seja superior a 200 milhas para 
além do ponto mais afastado da linha de 
costa do EEE. Uma vez que a União não 
considera que uma medida baseada no 
mercado global deva assentar nas atuais 
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em comparação com a chegada ou partida 
de aeródromos, a relevância das 
percentagens é limitada ao período 
até 2020.

considerações relativas ao espaço aéreo, 
em comparação com a chegada ou partida 
de aeródromos, a relevância das 
percentagens é limitada ao período 
até 2016. Tal limitação expira em 31 de 
dezembro de 2016. Se na 39.ª Assembleia 
da ICAO se chegar a acordo quanto a 
uma medida baseada no mercado global 
com integridade ambiental equivalente à 
atual legislação, a Comissão proporá as 
alterações necessárias à presente
legislação logo que possível após a 
39.ª Assembleia.

Or. en

Alteração 28
Satu Hassi

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Embora a aplicação da Diretiva 
2003/87/CE continue a basear-se na 
chegada ou partida de aeródromos na 
União, a fim de constituir um meio simples 
e viável para limitar a aplicação de 
medidas baseadas no mercado regionais no 
período de 7 anos até à entrada em vigor 
de uma medida baseada no mercado global, 
as percentagens foram calculadas pelo 
Eurocontrol com base na proporção da 
distância ortodrómica entre os aeroportos 
principais no EEE e em países terceiros
que não seja superior a 12 milhas para 
além do ponto mais afastado da linha de 
costa do EEE. Uma vez que a União não 
considera que uma medida baseada no 
mercado global deva assentar nas atuais 
considerações relativas ao espaço aéreo, 
em comparação com a chegada ou partida 
de aeródromos, a relevância das 
percentagens é limitada ao período 
até 2020.

(3) Embora a aplicação da Diretiva 
2003/87/CE continue a basear-se na 
chegada ou partida de aeródromos na 
União, a fim de constituir um meio simples 
e viável para limitar a aplicação de 
medidas regionais baseadas no mercado no 
período de três anos até que seja acordada 
na 39.ª Assembleia da ICAO uma medida 
baseada no mercado global ratificável, 
aplicável à maioria das emissões 
provenientes da aviação internacional, as 
percentagens foram calculadas pelo 
Eurocontrol com base na proporção da 
distância ortodrómica entre os aeroportos 
principais no EEE e em países terceiros 
que não seja superior a 200 milhas para 
além do ponto mais afastado da linha de 
costa do EEE. Uma vez que a União não 
considera que uma medida baseada no 
mercado global deva assentar nas atuais 
considerações relativas ao espaço aéreo, 
em comparação com a chegada ou partida 
de aeródromos, a relevância das 



PE526.060v01-00 12/31 AM\1013223PT.doc

PT

percentagens é limitada ao período 
até 2016. A partir de 1 de janeiro de 2017, 
todas as percentagens serão de 50 %, até à 
entrada em vigor de um mecanismo 
baseado no mercado global com 
integridade ambiental equivalente, e os 
outros países serão responsáveis pelos 
restantes 50 %.

Or. en

Justificação

O perímetro proposto de 12 milhas náuticas é artificialmente baixo para as atividades de 
aviação. 200 milhas representa a distância da Zona Económica Exclusiva do EEE. A partir 
de 2017 e até à aplicação de uma medida baseada no mercado global com integridade 
ambiental equivalente, o RCLE para a aviação na UE deve abranger 50 % dos voos de ida e 
volta; o regulamento da outra metade deve ser da responsabilidade do outro país.

Alteração 29
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de estabelecer uma percentagem 
de emissões verificadas para voos com 
origem e destino em aeródromos de países 
terceiros, é necessário conhecer as 
emissões de todo o voo. No entanto, não 
estão a ser tidas em consideração as 
emissões não abrangidas por essa 
percentagem.

Suprimido

Or. en

Alteração 30
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de diretiva
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de estabelecer uma percentagem 
de emissões verificadas para voos com 
origem e destino em aeródromos de países 
terceiros, é necessário conhecer as 
emissões de todo o voo. No entanto, não 
estão a ser tidas em consideração as 
emissões não abrangidas por essa 
percentagem.

Suprimido

Or. de

Alteração 31
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Além disso, no caso de voos com 
origem e destino em países terceiros, os 
operadores de aeronaves devem ter a 
possibilidade de optar por não comunicar 
emissões verificadas desses voos, mas 
antes basear-se numa determinação das 
emissões estimadas desses voos ocorridas 
não para além dos países membros do 
EEE que seja tão precisa quanto possível.

Suprimido

Or. de

Alteração 32
Judith A. Merkies

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Além disso, no caso de voos com 
origem e destino em países terceiros, os 
operadores de aeronaves devem ter a 

Suprimido



PE526.060v01-00 14/31 AM\1013223PT.doc

PT

possibilidade de optar por não comunicar 
emissões verificadas desses voos, mas 
antes basear-se numa determinação das 
emissões estimadas desses voos ocorridas 
não para além dos países membros do 
EEE que seja tão precisa quanto possível.

Or. en

Alteração 33
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Além disso, no caso de voos com 
origem e destino em países terceiros, os 
operadores de aeronaves devem ter a 
possibilidade de optar por não comunicar 
emissões verificadas desses voos, mas 
antes basear-se numa determinação das 
emissões estimadas desses voos ocorridas 
não para além dos países membros do 
EEE que seja tão precisa quanto possível.

Suprimido

Or. en

Alteração 34
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A aplicação de uma percentagem às 
emissões verificadas para voos com 
origem e destino em aeródromos de países 
terceiros, ou a utilização de uma 
abordagem alternativa pelos operadores, 
deve referir-se às emissões a partir de 
2014 a fim de dar tempo aos operadores 
para compreenderem estas abordagens 

Suprimido
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quando do planeamento das respetivas 
atividades de voo.

Or. de

Alteração 35
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A aplicação de uma percentagem às 
emissões verificadas para voos com 
origem e destino em aeródromos de países 
terceiros, ou a utilização de uma 
abordagem alternativa pelos operadores, 
deve referir-se às emissões a partir de 
2014 a fim de dar tempo aos operadores 
para compreenderem estas abordagens 
quando do planeamento das respetivas 
atividades de voo.

Suprimido

Or. en

Alteração 36
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A aplicação de uma percentagem às 
emissões verificadas para voos com origem 
e destino em aeródromos de países 
terceiros, ou a utilização de uma 
abordagem alternativa pelos operadores, 
deve referir-se às emissões a partir
de 2014 a fim de dar tempo aos operadores 
para compreenderem estas abordagens 
quando do planeamento das respetivas 
atividades de voo.

(9) A aplicação de uma percentagem às 
emissões verificadas para voos com origem 
e destino em aeródromos de países 
terceiros, ou a utilização de uma 
abordagem alternativa pelos operadores, 
deve referir-se às emissões de 2014 a 2016
a fim de dar tempo aos operadores para 
compreenderem estas abordagens quando 
do planeamento das respetivas atividades 
de voo.
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Or. en

Alteração 37
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Sem prejuízo da medida baseada no 
mercado global a aplicar a partir de 2020, 
as emissões dos voos com origem e destino 
em países que sejam países em 
desenvolvimento e cuja parte das receitas 
totais em toneladas-quilómetros das 
atividades da aviação civil internacional 
seja inferior a 1 % devem estar isentas no 
período de 2014 a 2020. Os países 
considerados em desenvolvimento para 
efeitos da presente proposta são os que 
beneficiam, no momento da adoção da 
presente proposta, de um acesso 
preferencial ao mercado da União ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.º 978/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
ou seja os que não estejam classificados 
em 2013 pelo Banco Mundial como países 
de rendimento elevado ou de rendimento 
intermédio, escalão superior.]

Suprimido

Or. de

Alteração 38
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Sem prejuízo da medida baseada no 
mercado global a aplicar a partir de 2020, 
as emissões dos voos com origem e destino 
em países que sejam países em 

(10) Sem prejuízo da medida baseada no 
mercado global a aplicar a partir de 2020, 
as emissões dos voos com origem e destino 
em países que sejam países em 
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desenvolvimento e cuja parte das receitas 
totais em toneladas-quilómetros das 
atividades da aviação civil internacional 
seja inferior a 1% devem estar isentas no 
período de 2014 a 2020. Os países 
considerados em desenvolvimento para 
efeitos da presente proposta devem ser os 
que beneficiam, no momento da adoção da 
presente proposta, de um acesso 
preferencial ao mercado da União ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.º 978/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho, ou 
seja os que não estejam classificados 
em 2013 pelo Banco Mundial como países 
de rendimento elevado ou de rendimento 
intermédio, escalão superior.

desenvolvimento e cuja parte das receitas 
totais em toneladas-quilómetros das
atividades da aviação civil internacional 
seja inferior a 1 % devem estar isentas no 
período de 2014 a 2016. Os países 
considerados em desenvolvimento para 
efeitos da presente proposta devem ser os 
que beneficiam, no momento da adoção da 
presente proposta, de um acesso 
preferencial ao mercado da União ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.º 978/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho, ou 
seja os que não estejam classificados 
em 2013 pelo Banco Mundial como países 
de rendimento elevado ou de rendimento 
intermédio, escalão superior.

Or. en

Alteração 39
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Após a Assembleia da ICAO de 2016, 
a Comissão deve apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho a 
fim de assegurar que a evolução da
situação internacional possa ser tomada 
em consideração e que sejam tratadas 
quaisquer questões que surjam sobre a 
aplicação da derrogação.

(12) Após a Assembleia da ICAO de 2016, 
a Comissão deve apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre os progressos registados no sentido 
da aplicação de uma medida baseada no 
mercado global até 2020 e, se for 
adequado à luz do presente relatório, deve 
apresentar uma proposta de alteração da
presente diretiva.

Or. en

Alteração 40
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
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Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Todas as emissões de voos com origem ou 
destino em países fora do Espaço 
Económico Europeu em 2013;

Todas as emissões de voos com origem ou 
destino em países fora do Espaço 
Económico Europeu em cada ano civil 
entre 2013 e 2020, inclusive;

Or. en

Alteração 41
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Todas as emissões de voos com origem ou 
destino em países fora do Espaço 
Económico Europeu em 2013;

Todas as emissões de voos com origem ou 
destino em países fora do Espaço 
Económico Europeu em cada ano civil 
entre 2013 e 2020;

Or. de

Alteração 42
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Todas as emissões de voos com 
origem ou destino dentro do Espaço 
Económico Europeu em cada ano civil 
entre 2013 e 2020;
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Or. de

Alteração 43
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Emissões dos voos com origem e destino 
em países fora do Espaço Económico 
Europeu (EEE) em cada ano civil entre 
2014 e 2020 quando o operador desses 
voos procedeu à devolução de licenças de 
emissão relativas às percentagens das 
suas emissões verificadas desses voos 
inscritas na lista em conformidade com o 
disposto no anexo II-C, ou calculadas em 
conformidade com o n.º 6;

Suprimido

Or. en

Alteração 44
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Emissões dos voos com origem e destino 
em países fora do Espaço Económico 
Europeu (EEE) em cada ano civil entre 
2014 e 2020 quando o operador desses 
voos procedeu à devolução de licenças de 
emissão relativas às percentagens das 
suas emissões verificadas desses voos 
inscritas na lista em conformidade com o 

Suprimido
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disposto no anexo II-C, ou calculadas em 
conformidade com o n.º 6;

Or. de

Alteração 45
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Emissões dos voos com origem e destino 
em países fora do Espaço Económico 
Europeu (EEE) em cada ano civil entre 
2014 e 2020 quando o operador desses 
voos procedeu à devolução de licenças de 
emissão relativas às percentagens das suas 
emissões verificadas desses voos inscritas 
na lista em conformidade com o disposto 
no anexo II-C, ou calculadas em 
conformidade com o n.º 6;

Emissões dos voos com origem e destino 
em países fora do Espaço Económico 
Europeu (EEE) em cada ano civil entre 
2014 e 2017 quando o operador desses 
voos procedeu à devolução de licenças de 
emissão relativas às percentagens das suas 
emissões verificadas desses voos inscritas 
na lista em conformidade com o disposto 
no anexo II-C, ou calculadas em 
conformidade com o n.º 6;

Or. en

Alteração 46
Satu Hassi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Emissões dos voos com origem e 
destino em países fora do Espaço 
Económico Europeu a partir de 2017, 
quando o operador desses voos procedeu 
à devolução de licenças de emissão 
relativas a 50 % das suas emissões 
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verificadas desses voos;

Or. en

Justificação

A partir de 2017 e até à aplicação de uma medida baseada no mercado global, o RCLE para 
a aviação deve abranger 50 % dos voos de ida e volta; o regulamento da outra metade deve 
ser da responsabilidade do outro país.

Alteração 47
Satu Hassi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

Emissões dos voos operados por um 
operador de aeronaves não comercial em 
cada ano civil até 2020 quando as emissões 
pelas quais esse operador de aeronaves é 
responsável no ano civil anterior são 
inferiores a 1 000 toneladas;

Emissões dos voos operados por um 
operador de aeronaves não comercial em 
cada ano civil até 2020 quando as emissões 
pelas quais esse operador de aeronaves é 
responsável no ano civil anterior são 
inferiores a 1 000 toneladas e o operador 
fez uma contribuição para o Fundo Verde 
para o Clima, criado no âmbito da 
CQNUAC, correspondente a 
10 EUR/tonelada de CO2 em 2014, com 
um aumento anual de 3 EUR;

Or. en

Justificação

A isenção aplicável às aeronaves não comerciais (isto é, os jatos privados) só é aceitável se 
estiverem sujeitas a uma contribuição equivalente para o Fundo Verde para o Clima da 
CQNUAC. O valor proposto tem por base um dos cenários de preços da Comissão na 
avaliação de impacto para a proposta de monitorização, comunicação e verificação (MCV) 
no setor dos transportes.

Alteração 48
Judith A. Merkies
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

Emissões dos voos operados por um 
operador de aeronaves não comercial em 
cada ano civil até 2020 quando as emissões 
pelas quais esse operador de aeronaves é 
responsável no ano civil anterior são 
inferiores a 1 000 toneladas;

Emissões dos voos operados por um 
operador de aeronaves não comercial em 
cada ano civil até 2016 quando as emissões 
pelas quais esse operador de aeronaves é 
responsável no ano civil anterior são 
inferiores a 100 toneladas;

Or. en

Alteração 49
Romana Jordan

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

Emissões dos voos operados por um 
operador de aeronaves não comercial em 
cada ano civil até 2020 quando as emissões 
pelas quais esse operador de aeronaves é 
responsável no ano civil anterior são 
inferiores a 1 000 toneladas;

Emissões dos voos operados por um 
operador de aeronaves não comercial em 
cada ano civil até 2016 quando as emissões 
pelas quais esse operador de aeronaves é 
responsável no ano civil anterior são 
inferiores a 1 000 toneladas;

Or. en

Alteração 50
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

As emissões verificadas referidas no n.º 1, 
alínea b), calculadas em conformidade 
com o anexo II-C, devem ser consideradas 
emissões verificadas do operador de 
aeronave para efeitos dos artigos 11.º-A, 
12.º e 14.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 51
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As emissões verificadas referidas no n.º 1, 
alínea b), calculadas em conformidade 
com o anexo II-C, devem ser consideradas 
emissões verificadas do operador de 
aeronave para efeitos dos artigos 11.º-A, 
12.º e 14.º.

Suprimido

Or. de

Alteração 52
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito às atividades de 2013 a 
2020, os Estados-Membros devem publicar 
o número de licenças a título gratuito do 

No que diz respeito às atividades de 2013 a 
2020, os Estados-Membros devem publicar 
o número de licenças a título gratuito do 
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setor da aviação concedidas a cada 
operador até [OP: inserir uma data 4 meses 
após a entrada em vigor da diretiva].

setor da aviação concedidas a cada 
operador até [OP: inserir uma data 3 meses 
após a entrada em vigor da diretiva].

Or. ro

Alteração 53
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito às atividades de 2013 a 
2020, os Estados-Membros devem publicar 
o número de licenças a título gratuito do 
setor da aviação concedidas a cada 
operador até [OP: inserir uma data 4 meses 
após a entrada em vigor da diretiva].

No que diz respeito às atividades de 2013 a 
2016, os Estados-Membros devem publicar 
o número de licenças a título gratuito do 
setor da aviação concedidas a cada 
operador até [OP: inserir uma data 4 meses 
após a entrada em vigor da diretiva].

Or. en

Alteração 54
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao artigo 3.º-D, n.º 3, o 
número de licenças de emissão a leiloar por 
cada Estado-Membro em relação ao 
período de 2013 a 2020 deve ser reduzido 
de modo a corresponder à sua quota de 
emissões de licenças da aviação atribuídas 
resultante da aplicação das percentagens 
estabelecidas no artigo 28.º, alíneas a) a c).

Em derrogação ao artigo 3.º-D, n.º 3, o 
número de licenças de emissão a leiloar por 
cada Estado-Membro em relação ao 
período de 2013 a 2016 deve ser reduzido 
de modo a corresponder à sua quota de 
emissões de licenças da aviação atribuídas 
resultante da aplicação das percentagens 
estabelecidas no artigo 28.º, alíneas a) a c).
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Or. en

Alteração 55
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao artigo 12.º, n.º 2, 
alínea a), e artigo n.º 14, n.º 3, para voos 
com origem e destino em países fora do 
EEE, um operador de aeronave pode 
optar por não comunicar dados de 
emissões com base nas percentagens 
constantes no anexo II-C, a fim de que 
essas emissões sejam calculadas pela 
autoridade competente. Este cálculo deve 
ter em conta os valores do instrumento 
aplicável aos pequenos emissores 
aprovado pela Comissão e alimentado 
pelo Eurocontrol com os dados do seu 
serviço de assistência do RCLE. A 
autoridade competente deve comunicar 
todos esses cálculos à Comissão. Os 
cálculos das emissões efetuados nestas 
circunstâncias devem ser considerados 
como emissões verificadas do operador de 
aeronave para efeitos dos artigos 11.º-A, 
12.º, 14.º e 28.º-A.

Suprimido

Or. en

Alteração 56
Judith A. Merkies

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao artigo 12.º, n.º 2, 
alínea a), e artigo n.º 14, n.º 3, para voos 
com origem e destino em países fora do 
EEE, um operador de aeronave pode 
optar por não comunicar dados de 
emissões com base nas percentagens 
constantes no anexo II-C, a fim de que 
essas emissões sejam calculadas pela 
autoridade competente. Este cálculo deve 
ter em conta os valores do instrumento 
aplicável aos pequenos emissores 
aprovado pela Comissão e alimentado 
pelo Eurocontrol com os dados do seu 
serviço de assistência do RCLE. A 
autoridade competente deve comunicar 
todos esses cálculos à Comissão. Os 
cálculos das emissões efetuados nestas 
circunstâncias devem ser considerados 
como emissões verificadas do operador de 
aeronave para efeitos dos artigos 11.º-A, 
12.º, 14.º e 28.º-A.

Suprimido

Or. en

Alteração 57
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao artigo 12.º, n.º 2, alínea 
a), e artigo n.º 14, n.º 3, para voos com 
origem e destino em países fora do EEE, 
um operador de aeronave pode optar por 
não comunicar dados de emissões com 
base nas percentagens constantes no 
anexo II-C, a fim de que essas emissões 
sejam calculadas pela autoridade 
competente. Este cálculo deve ter em conta 
os valores do instrumento aplicável aos 

Em derrogação ao artigo 12.º, n.º 2, alínea 
a), e artigo n.º 14, n.º 3, para voos com 
origem e destino em países fora do EEE, 
um operador de aeronave pode optar por 
não comunicar dados de emissões com 
base nas percentagens constantes no 
anexo II-C, a fim de que essas emissões 
sejam calculadas pela autoridade 
competente. Este cálculo deve ter em conta 
os valores do instrumento aplicável aos 
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pequenos emissores aprovado pela 
Comissão e alimentado pelo Eurocontrol 
com os dados do seu serviço de assistência 
do RCLE. A autoridade competente deve 
comunicar todos esses cálculos à 
Comissão. Os cálculos das emissões 
efetuados nestas circunstâncias devem ser 
considerados como emissões verificadas do 
operador de aeronave para efeitos dos 
artigos 11.º-A, 12.º, 14.º e 28.º-A.

pequenos emissores aprovado pela 
Comissão e alimentado pelo Eurocontrol 
com os dados do seu serviço de assistência 
do RCLE. A autoridade competente deve 
comunicar todos esses cálculos à 
Comissão. O operador deve ser informado 
e chamado a aprovar os resultados 
calculados pelas autoridades competentes. 
Os cálculos das emissões efetuados nestas 
circunstâncias devem ser considerados 
como emissões verificadas do operador de 
aeronave para efeitos dos artigos 11.º-A, 
12.º, 14.º e 28.º-A.

Or. ro

Alteração 58
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Na sequência da Assembleia da ICAO de 
2016, a Comissão apresenta um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre as ações de implementação da 
medida baseada no mercado global 
aplicável às emissões a partir de 2020, 
juntamente com as propostas adequadas.

Na sequência da Assembleia da ICAO de 
2016, a Comissão apresenta um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre os resultados. Caso seja acordada 
uma medida baseada no mercado global 
com a integridade ambiental necessária, o 
relatório deve incluir propostas, consoante 
pertinente, em reação a esses 
desenvolvimentos.

Or. en

Alteração 59
Satu Hassi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 7 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Caso não venha a ser aplicável uma medida 
global a partir de 2020, o relatório deve 
analisar o âmbito adequado da cobertura 
de emissões decorrentes de atividades com
origem e destino em países fora do EEE a 
partir de 2020 se continuar a não ser 
adotada uma tal medida global. No seu 
relatório, a Comissão deve também 
analisar soluções para outras questões 
que possam surgir na aplicação dos n.ºs 1 
a 4, preservando simultaneamente a 
igualdade de tratamento de todos os 
operadores na mesma rota.

Caso não venha a ser aplicável uma medida 
global com integridade ambiental 
equivalente a partir de 2020, permanecerá 
em vigor a possibilidade de aplicação da 
derrogação ao n.º 1, alínea b-A) (nova).

Or. en

Justificação

Caso não seja aplicada uma medida baseada no mercado global com integridade ambiental 
equivalente a partir de 2020, o RCLE para a aviação na UE deve abranger 50 % dos voos de 
ida e volta; o regulamento da outra metade deve ser da responsabilidade do outro país.

Alteração 60
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso não venha a ser aplicável uma medida 
global a partir de 2020, o relatório deve 
analisar o âmbito adequado da cobertura de 
emissões decorrentes de atividades com 
origem e destino em países fora do EEE a 
partir de 2020 se continuar a não ser 
adotada uma tal medida global. No seu 
relatório, a Comissão deve também 
analisar soluções para outras questões que 
possam surgir na aplicação dos n.ºs 1 a 4, 
preservando simultaneamente a igualdade 
de tratamento de todos os operadores na 

Caso não venha a ser aplicável uma medida 
global a partir de 2020, o relatório deve
analisar o âmbito adequado da cobertura de 
emissões decorrentes de atividades com 
origem e destino em países fora do EEE a 
partir de 2016 se continuar a não ser 
adotada uma tal medida global. No seu 
relatório, a Comissão deve também 
analisar soluções para outras questões que 
possam surgir na aplicação dos n.os 1 a 4, 
preservando simultaneamente a igualdade 
de tratamento de todos os operadores na 
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mesma rota. mesma rota.

Or. en

Alteração 61
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2003/87/CE 
Artigo 28-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os anexos são alterados em 
conformidade com o anexo da presente 
diretiva.

Suprimido

Or. en

Alteração 62
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os anexos são alterados em 
conformidade com o anexo da presente 
diretiva.

Suprimido

Or. de

Alteração 63
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Anexo 
Diretiva 2003/87/CE
Anexo II-C
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Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 64
Satu Hassi

Proposta de diretiva
Anexo
Diretiva 2003/87/CE
Anexo II-C – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Y = a proporção da distância ortodrómica 
do voo definida em Z entre o aeródromo de 
referência dos países membros do EEE e o 
primeiro ponto nessa rota a 12 milhas 
marítimas do último ponto nos países 
membros do EEE, excluindo zonas de 
países terceiros e excluindo zonas 
marítimas com mais de 400 milhas 
marítimas entre países membros do EEE.

Y = a proporção da distância ortodrómica 
do voo definida em Z entre o aeródromo de 
referência dos países membros do EEE e o 
primeiro ponto nessa rota a 200 milhas 
marítimas do último ponto nos países 
membros do EEE, excluindo zonas de 
países terceiros e excluindo zonas 
marítimas com mais de 400 milhas 
marítimas entre países membros do EEE.

Or. en

Justificação

O perímetro proposto de 12 milhas náuticas é artificialmente baixo para as atividades de 
aviação. 200 milhas representa a distância da Zona Económica Exclusiva do EEE.

Alteração 65
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Proposta de diretiva
Anexo 1
Diretiva 2003/87/CE
Anexo II-C – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Relativamente ao período de 2014 a 2020, Relativamente ao período de 2014 a 2016, 
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e sem prejuízo da medida baseada no 
mercado global a aplicar a partir de 2020, 
será igual a zero a percentagem aplicável 
aos voos entre países membros do EEE e 
países que são países em desenvolvimento 
e cuja parte das receitas totais de 
toneladas-quilómetros das atividades da 
aviação civil internacional é inferior a 1%. 
Os países considerados em 
desenvolvimento para efeitos da presente 
proposta são os que beneficiam, no 
momento da adoção da presente proposta, 
de um acesso preferencial ao mercado da 
União ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º 978/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ou seja os que não estejam 
classificados em 2013 pelo Banco Mundial 
como países de rendimento elevado ou de 
rendimento intermédio, escalão superior.]

e sem prejuízo da medida baseada no 
mercado global a aplicar a partir de 2020, 
será igual a zero a percentagem aplicável 
aos voos entre países membros do EEE e 
países que são países em desenvolvimento 
e cuja parte das receitas totais de 
toneladas-quilómetros das atividades da 
aviação civil internacional é inferior a 1 %. 
Os países considerados em 
desenvolvimento para efeitos da presente 
proposta são os que beneficiam, no 
momento da adoção da presente proposta, 
de um acesso preferencial ao mercado da 
União ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º 978/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ou seja os que não estejam 
classificados em 2013 pelo Banco Mundial 
como países de rendimento elevado ou de 
rendimento intermédio, escalão superior.]

Or. en


