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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Antecedentes

As alterações climáticas são um problema mundial e, por conseguinte, precisam de ser 
combatidas a nível mundial. A inclusão da aviação no RCLE-UE foi uma decisão tomada 
devido ao lento progresso do processo ICAO, tendo parecido uma boa ideia na altura. Foi 
pensada para ser um exemplo que outros seguiriam e que poderia incentivar a comunidade 
internacional a desenvolver uma solução verdadeiramente global. Na altura, muitos países 
estavam já a planear MBM (medidas baseadas no mercado), contudo, um acordo a nível 
global parecia ainda estar longe. No entanto, após a adoção do RCLE para a aviação, a 
imposição das suas disposições a transportadoras de países terceiro tornou-se imediatamente 
um tópico de grande preocupação que teve, pouco depois, repercussões claras. Ao longo da 
implementação do RCLE para a aviação, desde o início de 2012, os Estados-Membros e as 
suas companhias aéreas depararam-se com medidas de represália por parte de países terceiros, 
que enfraqueceram muito a competitividade e o potencial de crescimento das companhias 
aéreas. Devido a este facto, e à falta de vontade clara dos países terceiro em cooperar e 
cumprir o RCLE-UE, a UE teve de tomar uma decisão de derrogação temporária, que acabou 
por se revelar correta e sensata. 

Situação atual

Na opinião da relatora, existem várias razões pelas quais o processo ICAO tem agora de ser 
desenvolvido de forma pacífica, sem se continuar a tentar impor legislação interna da UE a 
países terceiros, o que não só põe em risco o próprio processo ICAO, mas expõe também os 
Estados-Membros e as companhias aéreas da UE a mais medidas de represália e guerras 
comerciais. Em primeiro lugar, as decisões para uma MBM global foram tomadas e o 
processo está em curso; a ICAO é o único organismo em que é possível alcançar uma solução 
a nível global. Em segundo lugar, pela primeira vez na história, um mecanismo global está a 
ser clara e ativamente apoiado também fora da UE e os principais intervenientes estão 
literalmente a bordo. Em terceiro lugar, todas as partes interessadas, incluindo as companhias 
aéreas e as indústrias da aviação, apoiam esta solução global, que está agora mais perto do 
que nunca. Os países estão mais do que nunca envolvidos e dispostos a chegar a acordo. Além 
disso, a proposta do espaço aéreo da UE foi especificamente rejeitada pela ICAO.

Conclusão

A relatora entende que, devido a este facto, a UE precisa de ser um interveniente ativo na 
promoção de um acordo global e não continuar a agir de forma unilateral, o que só fará recuar 
o processo. A UE deve evitar quaisquer ações que sejam vistas como desconstrutivas pelos 
nossos parceiros internacionais e que coloquem obstáculos às negociações da ICAO. Todos os 
relatórios de países terceiros relativos à presente proposta são desfavoráveis, por conseguinte, 
a relatora sugere manter a derrogação temporária intra-EEE até ao ano de 2016. Além disso, 
com este âmbito do RCLE-UE, a UE continuaria a mostrar liderança numa ação imediata para 
reduzir as emissões da aviação. Embora a UE tenha o direito exclusivo de legislar sobre o seu 
próprio território, a relatora considera que este não é o caminho certo a seguir se realmente 
queremos uma verdadeira solução a nível global. Diplomacia climática significa que todas as 
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partes envolvidas precisam de trabalhar em equipa para um objetivo comum com meios 
mútuos. Além disso, para chegar a uma solução global, as prioridades da UE têm de ser 
assegurar a prosperidade, a competitividade e possibilidades operacionais para as nossas 
indústrias da aviação neste domínio altamente competitivo. 

Pelas razões supramencionadas, a relatora sugere continuar as disposições da derrogação 
temporária intra-EEE até à Assembleia Geral da ICAO em 2016, a fim de obter uma 
verdadeira solução a nível global que seja efetivamente benéfica para o clima e para todos os 
intervenientes.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

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 
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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. en

Justificação

Considerando redundante, devido à limitação do âmbito da diretiva apenas a voos 
intra-EEE.

Alteração 2

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
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Justificação

Considerando redundante, devido à limitação do âmbito da diretiva apenas a voos 
intra-EEE.

Alteração 3

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

Justificação

Considerando redundante, devido à limitação do âmbito da diretiva apenas a voos 
intra-EEE.

Alteração 4

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
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Justificação

Considerando redundante, devido à limitação do âmbito da diretiva apenas a voos 
intra-EEE.

Alteração 5

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

Justificação

Considerando redundante, devido à limitação do âmbito da diretiva apenas a voos 
intra-EEE.

Alteração 6

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 

Suprimido
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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

Justificação

Considerando redundante, devido à limitação do âmbito da diretiva apenas a voos 
intra-EEE.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 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 entre os anos civis de 
2013 e 2016;

Or. en

Justificação

A «decisão suspensiva» foi acertada e decisiva para se chegar a um acordo global, motivo 
por que a presente diretiva se aplica até ao final de 2016, ano em que se realiza a Assembleia 
da ICAO.

Alteração 8

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

Justificação

A alínea b) é redundante devido à limitação do âmbito da diretiva apenas a voos intra-EEE. 
A derrogação temporária foi acertada e decisiva para se chegar a um acordo global, motivo 
por que a presente diretiva se aplica até ao final de 2016, ano em que se realiza a Assembleia 
da ICAO.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 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;

(b) Emissões dos voos operados por um 
operador de aeronaves não comercial em 
cada ano civil entre 2013 e 2016, quando 
as emissões pelas quais esse operador de 
aeronaves é responsável nesse ano civil são 
inferiores a 1 000 toneladas;

Or. en

Justificação

A derrogação temporária foi acertada e decisiva para se chegar a um acordo global, motivo 
por que a presente diretiva se aplica até ao final de 2016, ano em que se realiza a Assembleia 
da ICAO.
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Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 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. en

Justificação

Redundante, devido à limitação do âmbito da diretiva apenas a voos intra-EEE, quando se 
aplica a comunicação normal de emissões efetivas.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao artigo 3.º-E, n.º 5, e ao 
artigo 3.º-F, deve ser emitido a um 
operador de aeronave que beneficie das 
derrogações previstas no n.º 1, alíneas a) a 
c), um número de licenças de emissão a 
título gratuito reduzido proporcionalmente 
em função da redução da obrigação de 
devolução prevista nos referidos números.

Em derrogação ao artigo 3.º-E, n.º 5, e ao 
artigo 3.º-F, deve ser emitido a um 
operador de aeronave que beneficie das 
derrogações previstas no n.º 1, alíneas a) a 
b), um número de licenças de emissão a 
título gratuito reduzido proporcionalmente 
em função da redução da obrigação de 
devolução prevista nos referidos números.

Or. en



PA\1011457PT.doc 11/14 PE524.643v01-00

PT

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 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 nos anos 
civis 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 x meses após a entrada em vigor 
da diretiva].

Or. en

Justificação

A derrogação temporária foi acertada e decisiva para se chegar a um acordo global, motivo 
por que a presente diretiva se aplica até ao final de 2016, ano em que se realiza a Assembleia 
da ICAO.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 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 dos anos civis 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).

Or. en
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Justificação

A derrogação temporária foi acertada e decisiva para se chegar a um acordo global, motivo 
por que a presente diretiva se aplica até ao final de 2016, ano em que se realiza a Assembleia 
da ICAO.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 28-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação aos artigos 3.º-G, 12.º, 15.º 
e 18.º-A, quando as emissões totais anuais 
de um operador de aeronaves não 
comerciais são inferiores a 
25 000 toneladas, essas emissões devem 
ser consideradas emissões verificadas se 
tiverem sido determinadas utilizando um 
instrumento aplicável aos pequenos 
emissores aprovado pela Comissão e 
alimentado pelo Eurocontrol com dados 
do seu serviço de assistência do RCLE, e 
os Estados-Membros podem aplicar 
procedimentos simplificados aos 
operadores de aeronaves não comerciais 
desde que a precisão não seja inferior à 
oferecida pelo referido instrumento.

Em derrogação aos artigos 3.º-G, 12.º, 15.º 
e 18.º-A, quando as emissões totais anuais 
de um operador de aeronaves não 
comerciais são inferiores a 
25 000 toneladas, essas emissões devem 
ser consideradas emissões verificadas, se 
tiverem sido determinadas utilizando dados 
do serviço de assistência do RCLE do 
Eurocontrol, e os Estados-Membros 
podem aplicar procedimentos simplificados 
aos operadores de aeronaves não 
comerciais desde que a precisão não seja 
inferior à oferecida pelo referido 
instrumento.

Or. en

Justificação

O papel do instrumento dos pequenos emissores não é evidente neste contexto, uma vez que a 
comunicação das emissões pode ser feita através do serviço de assistência do RCLE, se a 
transportadora tiver uma licença para utilizar esse programa.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 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

Justificação

Número redundante, devido à limitação do âmbito da diretiva apenas a voos intra-EEE, 
quando se aplica a obrigação de comunicação normal.

Alteração 16

Proposta de diretiva
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. en



PE524.643v01-00 14/14 PA\1011457PT.doc

PT

Justificação

O presente ponto torna-se desnecessário, devido à limitação do âmbito da diretiva apenas a 
voos intra-EEE.


