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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Contexto histórico 

Em 2003, a UE adotou o primeiro grande regime de comércio de licenças de emissão de gases 

com efeito de estufa (RCLE) do mundo, que foi lançado em 2005. Em 2008, a UE adotou 

uma diretiva de alteração cujo objetivo era alargar o âmbito de aplicação deste regime, a fim 

de incluir as emissões da aviação no RCLE-UE a partir de 2012.  

O referido alargamento do âmbito de aplicação foi extremamente controverso, dando azo a 

problemas significativos com parceiros estratégicos da UE, como os EUA, a China e a Índia, 

em matéria de comércio. Além disso, levantou uma série de desafios de ordem jurídica. 

Lamentavelmente, esta tentativa de alargar o RCLE-UE com vista a incluir a aviação 

prejudicou seriamente o setor europeu da aviação, designadamente o setor aeroespacial, bem 

como a reputação da UE e dos seus Estados-Membros.  

Em última análise, a Comissão não pôde senão adotar, em 2012, a decisão de «suspensão da 

contagem do prazo», que foi prorrogada em 2014, tendo esta decisão sido fundamental para 

facilitar o processo com vista a uma solução global a nível internacional. Com efeito, em 

outubro de 2013, a 38.ª Assembleia da Organização da Aviação Civil Internacional1 (OACI) 

acordou em desenvolver uma medida baseada no mercado global (MBMG), como base para 

um acordo global, a fim de o chamado «crescimento neutro em termos de carbono a partir de 

2020» poder ser alcançado (Resolução A38-18).  

O regime da MBMG 

Em maio de 2016, antes da 39.ª Assembleia da OACI, uma delegação da Comissão TRAN, 

incluindo a relatora, reuniu-se, em Montreal, com o Presidente do Conselho da OACI, 

Olumuyiwa Benard Aliu, bem como com o Secretário-Geral da OACI, Fang Liu, a fim de 

discutir a questão da MBMG. Em Otava, teve igualmente lugar um diálogo construtivo com 

antigos ministros da aviação canadianos e outros altos funcionários.  A relatora reuniu-se 

ainda com altos representantes da Administração Federal da Aviação dos EUA (FAA) e do 

Governo do Canadá, sempre com a mesma finalidade.  

Além disso, em outubro de 2016, uma delegação ad hoc das comissões TRAN e ENVI 

participou na 39.ª Assembleia da OACI, acompanhando de perto as negociações relativas à 

MBMG. Estabeleceu-se uma muito boa relação entre o Comissário responsável pelos 

transportes, a Presidência do Conselho da UE e a equipa da relatora. A atmosfera muito 

construtiva da 39.ª Assembleia contribuiu para chegar ao tão ansiado e duramente conquistado 

acordo a nível mundial. 

Daí resultou a Resolução MBMG (A39-3) da Assembleia da OACI, de outubro de 2016, que 

estabelece um regime MBMG sob a forma do CORSIA2.  Os principais elementos do 

CORSIA são:  

                                                 
1 Constituída por 191 países, a OACI é a agência das Nações Unidas responsável pela administração da aviação 

civil internacional. 

 
2 CORSIA: Regime de Compensação e Redução das Emissões de Carbono para a Aviação Internacional 
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 Todo e qualquer aumento anual das emissões totais de CO2 provenientes da aviação 

civil internacional que se situe acima dos níveis de 2020 será examinado. 

 A fase piloto decorrerá entre 2021 e 2023. 

 A primeira fase decorrerá de 2024 a 2026. Tal aplicar-se-á aos Estados que se tenham 

oferecido para participar neste regime.  

 Uma segunda fase terá lugar de 2027 a 2035, contando com a participação de todos os 

Estados que não estejam isentos desta obrigação.   

 A partir de 21 de abril de 2017, 67 Estados – representando mais de 87,5 % das 

atividades internacionais de aviação – participarão, desde o seu início no regime de 

MBMG, a título voluntário. É de notar que, a partir do momento em que um país 

concordou em participar no regime, é considerado como estando na obrigação de 

cumprir toda e qualquer decisão futura. 

 Por último, o acordo prevê que se proceda, de três em três anos, a uma revisão do 

regime, permitindo assim aperfeiçoar o CORSIA.  

Os peritos da Comissão Europeia e dos Estados-Membros da UE estão atualmente a trabalhar 

em conjunto com os peritos do Comité para a Proteção Ambiental na Aviação (CAEP) da 

OACI no que respeita às regras técnicas pormenorizadas do regime, a fim de assegurar o seu 

funcionamento eficaz e eficiente.   

Posição da relatora 

A relatora concorda plenamente com a proposta da Comissão e tem vindo a apoiar a 

introdução de um regime baseado no mercado global. Está igualmente convicta de que só uma 

abordagem global e pragmática produzirá resultados concretos. Ao mesmo tempo, se o 

continente europeu desejar crescer a nível internacional, é do nosso interesse não 

regulamentar em demasia o nosso setor da aviação, uma vez que é evidente que tal seria muito 

prejudicial às companhias aéreas europeias e ao setor aeroespacial europeu e nos colocaria 

numa situação de desvantagem concorrencial em relação ao resto do mundo.  

Uma ação unilateral e isolada da UE fez-nos enveredar pelo caminho errado. Infelizmente, os 

progressos tecnológicos alcançados pelo setor aeroespacial europeu e as melhorias 

operacionais introduzidas pelos Estados-Membros, para além de não terem sido 

compreendidos, foram totalmente ignorados.  

Além disso, a relatora gostaria igualmente de salientar a falta de reconhecimento que a 

legislação adotada a nível da UE no intuito de combater o congestionamento no espaço aéreo 

europeu e de melhorar o fluxo de tráfego tem vindo a gozar. A Comissão TRAN apoiou 

plenamente o relatório Foster, de 2012, sobre a aplicação da legislação relativa ao Céu Único 

Europeu, em que foi solicitada a plena aplicação pelos Estados-Membros da legislação 

relativa ao Céu Único Europeu que promove a rota direta e, por conseguinte, reduz o 

consumo de combustível, as emissões e, em última análise, os preços dos bilhetes para o 

consumidor.  

Ademais, a utilização do Galileo para a navegação por satélite (GNSS1 e Copernicus) 

contribuiu igualmente para baixar as emissões, tal como as Iniciativas Tecnológicas 

Conjuntas (ITC) Clean Sky I (com um orçamento de 1,6 mil milhões de EUR) e Clean Sky II 

                                                 
1 Em 2012, a relatora foi também relatora de parecer da Comissão TRAN sobre o Regulamento (UE) n.º 

1285/2013 relativo à implantação e à exploração dos sistemas europeus de navegação por satélite. 
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(com um orçamento superior a 4 mil milhões de EUR). Estes projetos de investigação e de 

desenvolvimento estão a conceber a próxima geração de aeronaves e motores, tendo sido de 

tal forma bem sucedidos que a iniciativa Clean Sky III já se encontra numa fase adiantada de 

debate.  

É ainda de salientar que as companhias aéreas, os Estados-Membros e a indústria aeroespacial 

investiram milhares em combustíveis alternativos sustentáveis e estão empenhados em 

continuar a fazê-lo no futuro. Tal teve como consequência que, de acordo com a OACI, a 

aeronave é hoje aproximadamente 80 por cento mais eficiente em termos de consumo de 

combustível por passageiro e por quilómetro do que nos anos 1960.  

Conclusão 

Em conclusão, a relatora está firmemente convicta de que é necessário pôr em evidência os 

progressos tecnológicos registados no setor, mas sublinha que a proposta da Comissão se 

centra na necessidade imperiosa de, neste momento, permitir que a «suspensão da contagem 

do prazo» seja mantida. Por conseguinte, a relatora está firmemente convicta de que o 

Parlamento deveria apoiar a Comissária Violeta Bulc e a sua equipa, bem como dar tempo por 

forma a permitir o desenvolvimento de uma MBMG viável e construtiva, que possa vir a ser 

apoiada por todos os países que já tenham assinado e pelos países que, esperamos, venham a 

aderir no futuro. Caso não se proceda desta forma, poderá ser impossível alcançar uma 

solução internacional no futuro próximo. Por conseguinte, é do nosso interesse que o 

Parlamento apoie a proposta da Comissão de «suspensão da contagem do prazo». 
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ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 

da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 

alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Na 21.ª Conferência das Partes na 

Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Alterações Climáticas (CQNUAC), 

realizada em Paris de 30 de novembro a 12 

de dezembro de 2015, foi adotado um 

acordo internacional que visa reforçar a 

resposta mundial às alterações climáticas. 

O Acordo de Paris estabelece, 

nomeadamente, uma meta a longo prazo 

em consonância com o objetivo de manter 

o aumento da temperatura mundial bem 

abaixo de 2 °C em relação aos níveis pré-

industriais e de prosseguir os esforços para 

limitar o aumento da temperatura mundial 

a 1,5 °C acima desses níveis. O Acordo de 

Paris foi aprovado, em nome da União, 

pela Decisão n.º 2016/1841 do Conselho. O 

Acordo de Paris entrou em vigor em 4 de 

novembro de 2016. Com vista a atingir o 

objetivo fixado pelo Acordo de Paris, as 

Partes devem preparar, comunicar e manter 

os contributos sucessivos determinados a 

nível nacional. 

(1) Na 21.ª Conferência das Partes na 

Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Alterações Climáticas (CQNUAC), 

realizada em Paris de 30 de novembro a 12 

de dezembro de 2015, foi adotado um 

acordo internacional que visa reforçar a 

resposta mundial às alterações climáticas. 

O Acordo de Paris estabelece, 

nomeadamente, uma meta a longo prazo 

em consonância com o objetivo de manter 

o aumento da temperatura mundial bem 

abaixo de 2 °C em relação aos níveis pré-

industriais e de prosseguir os esforços para 

limitar o aumento da temperatura mundial 

a 1,5 °C acima desses níveis. O Acordo de 

Paris foi aprovado, em nome da União, 

pela Decisão n.º 2016/1841 do Conselho. O 

Acordo de Paris entrou em vigor em 4 de 

novembro de 2016. Com vista a atingir o 

objetivo fixado pelo Acordo de Paris, as 

Partes devem preparar, comunicar e manter 

os contributos sucessivos determinados a 

nível nacional e é necessária uma vontade 

política constante para tomar decisões em 

conformidade com o acordo, a fim de 

garantir a consecução dos seus objetivos. 

É de notar, todavia, que o Acordo de Paris 

da COP 21 excluiu tanto o setor da 

aviação como o setor dos transportes 

marítimos internacionais, tendo solicitado 

que, no caso da aviação, a Organização 

da Aviação Civil Internacional (OACI) 

fosse o órgão de maior relevo para 

apresentar um regime relativo a uma 

medida baseada no mercado global 
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(MBMG). 

 

Alteração  2 

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 aos Estados-Membros efetuar 

o intercâmbio de boas práticas e dos 

ensinamentos extraídos no setor da 

mobilidade com baixo nível de emissões. 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A União e os seus 

Estados-Membros têm, desde 1997, 

(4) A União e os seus 

Estados-Membros têm, desde 1997, 
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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 

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. 

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. 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 

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. Decidiu-se, por 

conseguinte, adotar derrogações das 
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. 
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Alteração  4 

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 

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. 

(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, o mais tardar, até 2021. 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, facilitar a 

operacionalização do sistema da OACI e 

evitar uma sobreposição com as 

obrigações do RCLE da UE. 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. 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 
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emissão em projetos como a empresa 

SESAR, a empresa «Clean Sky» e outros 

projetos inovadores. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Uma vez que as características-

chave da medida baseada no mercado 

global ainda não foram definidas e que a 

sua aplicação depende da legislação dos 

Estados e das regiões, afigura-se adequado 

proceder a uma revisão logo que estejam 

clarificados o teor e a natureza destes 

instrumentos jurídicos antes do início da 

aplicação da medida baseada no mercado 

global da OACI, bem como apresentar um 

relatório ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho. Este relatório deve ter em 

consideração as eventuais normas ou 

outros instrumentos adotados através da 

OACI, as medidas tomadas por países 

terceiros para a aplicação da medida 

baseada no mercado global às emissões a 

partir de 2021 e outras iniciativas 

internacionais relevantes (por exemplo, 

regras elaboradas no âmbito da CQNUAC 

e do Acordo de Paris relativas aos 

mercados do carbono e à contabilização do 

carbono). O referido relatório deve ter em 

consideração a forma como esses 

instrumentos podem ser transpostos para o 

direito da União mediante uma revisão do 

RCLE-UE. Deve ter igualmente em conta 
as regras aplicáveis aos voos intra-EEE, 

conforme adequado. O referido relatório 

deve ser acompanhado, se necessário, de 

uma proposta ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho que permita ao setor da aviação 

contribuir para o cumprimento do 

compromisso de redução das emissões de 

gases com efeito de estufa para 2030 a 

nível de toda a economia da União. 

(6) Uma vez que as características-

chave da medida baseada no mercado 

global ainda não foram definidas e que a 

sua aplicação depende da legislação dos 

Estados e das regiões, afigura-se adequado 

proceder a uma revisão logo que estejam 

clarificados o teor e a natureza destes 

instrumentos jurídicos antes do início da 

aplicação da medida baseada no mercado 

global da OACI, bem como apresentar um 

relatório ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho. Para que o regime seja um 

êxito, a UE deve continuar a apoiar os 

seus Estados-Membros e a manter uma 

estreita cooperação com a OACI no seu 

papel de observador, para efeitos de 

transparência das informações e de 

progressão do acordo OACI. Este relatório 

deve ter em consideração as eventuais 

normas ou outros instrumentos adotados 

através da OACI, as medidas tomadas por 

países terceiros para a aplicação da medida 

baseada no mercado global às emissões a 

partir de 2021 e outras iniciativas 

internacionais relevantes (por exemplo, 

regras elaboradas no âmbito da CQNUAC 

e do Acordo de Paris relativas aos 

mercados do carbono e à contabilização do 

carbono). O referido relatório deve ter em 

consideração a forma como esses 

instrumentos podem ser transpostos para o 

direito da União, bem como as regras 

aplicáveis aos voos intra-EEE. O referido 

relatório deve ser acompanhado, se 

necessário, de uma proposta ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho que permita ao 

setor da aviação contribuir para o 
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cumprimento do compromisso de redução 

das emissões de gases com efeito de estufa 

para 2030 a nível de toda a economia da 

União. O relatório deve ter igualmente em 

conta a ambição e a integridade 

ambiental geral da medida baseada no 

mercado global, incluindo os objetivos e 

requisitos do acordo de Paris. 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) É igualmente necessário ter em 

conta que o êxito do Regime de 

Compensação das Emissões de Carbono 

para a Aviação Internacional (CORSIA), 

quando acordado na OACI, dependerá 

dos esforços envidados para evitar o 

estabelecimento de regimes a nível 

nacional e regional que sejam contrários 

ou que representem uma duplicação, para 

não criar distorções da concorrência nem 

encargos administrativos inaceitáveis. 

Além disso, a aplicação integral do Céu 

Único Europeu, que visa desfragmentar o 

espaço aéreo europeu e, assim, reduzir a 

pegada ambiental da aviação, contribuirá 

também para o seu êxito. Além disso, a 

aplicação do CORSIA na União deve ter 

em conta a revisão que se realizará de três 

em três anos e permitirá melhorar o 

regime. 

Alteração  7 

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 
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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 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. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) Como medida de simplificação e a (8) Como medida de simplificação e a 



 

AD\1128333PT.docx 13/18 PE604.687v02-00 

 PT 

fim de aliviar as tarefas administrativas a 

que estão sujeitos os pequenos operadores 

de aeronaves, os operadores de aeronaves 

não comerciais que emitam menos de 1 

000 toneladas de CO2 por ano devem 

continuar a ser considerados como 

conformes com os requisitos da Diretiva 

2003/87/CE durante um período adicional 

de dez anos, durante o qual devem ser 

adotadas medidas para que, no futuro, 

todos os operadores contribuam para a 

redução das emissões. 

fim de aliviar as tarefas administrativas a 

que estão sujeitos os pequenos operadores 

de aeronaves e as regiões ultraperiféricas, 

os operadores de aeronaves não comerciais 

que emitam menos de 1 000 toneladas de 

CO2 por ano, bem como as regiões 

ultraperiféricas, devem continuar a ser 

considerados como conformes com os 

requisitos da Diretiva 2003/87/CE. 

Importa também reafirmar que, no 

quadro das atividades da aviação 

incluídas no Anexo I da Diretiva 

2003/87/CE, as alíneas a) a k) preveem 

derrogações às categorias de atividade a 

que a diretiva se aplica. No âmbito da 

proposta de revisão delineada no 

artigo 28.º-B, é necessário reiterar que 

esses voos continuarão a estar excluídos.  

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

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

Diretiva 2003/87/CE 

Artigo 3-D – n.º 4 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1) O artigo 3.º-D, n.º 4, 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 

Cabe aos Estados-Membros determinar a 

utilização a dar aos proventos gerados 

pelos leilões das licenças, desde que esses 

proventos sejam reservados para financiar 

atividades de investigação e 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 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. Para apoiar os 
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regime comunitário. As receitas dos 

leilões devem ser igualmente utilizadas 

para financiar contribuições para o 

Fundo Mundial para a Eficiência 

Energética e as Energias Renováveis, bem 

como medidas para evitar a 

desflorestação. 

compromissos assumidos pela União, é 

fundamental garantir a utilização 

transparente dos proventos gerados pelos 

leilões de licenças de emissões, nos termos 

da Diretiva 2003/87/CE. 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) – subalínea i-A) (nova) 

Diretiva 2003/87/CE 

Artigo 28-A – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i-A. É aditado a alínea b-A): 

 b-A) Todas as emissões provenientes de 

voos entre aeródromos localizados no 

EEE que se devam ao facto de um voo ter, 

nos termos das alíneas a) ou b), sido 

desviado para um aeródromo localizado 

no EEE, em cada ano civil a partir de 1 de 

janeiro de 2017, sob reserva da revisão a 

que se refere o artigo 28.º-B. 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea i) 

Diretiva 2003/87/CE 

Artigo 28-A – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A partir de 1 de janeiro de 2017, em 

derrogação do disposto nos artigos 3.º- D a 

3.º- F e até à entrada em vigor de alterações 

subsequentes à revisão referida no artigo 

28.º- B, é concedido, todos os anos, aos 

operadores de aeronaves o número de 

licenças de emissão correspondente ao 

número concedido em 2016. A partir de 

2021, o número de licenças de emissão 

está sujeito à aplicação do fator linear a 

que se refere o artigo 9.º. 

A partir de 1 de janeiro de 2017, em 

derrogação do disposto nos artigos 3.º- D a 

3.º- F e até à entrada em vigor de alterações 

subsequentes à revisão referida no artigo 

28.º- B, é concedido, todos os anos, aos 

operadores de aeronaves o número de 

licenças de emissão correspondente ao 

número concedido em 2016. 
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Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d-A) (nova) 

Diretiva 2003/87/CE 

Artigo 28-A – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) É suprimido o nº 8 do artigo 28º-A. 

8. A Comissão informa 

periodicamente, pelo menos uma vez por 

ano, o Parlamento Europeu e o Conselho 

sobre a evolução das negociações da 

Organização da Aviação Civil 

Internacional (OACI), bem como sobre as 

medidas que tomou para promover a 

aceitação internacional dos mecanismos 

de mercado entre os países terceiros. Na 

sequência da Assembleia da OACI de 

2016, a Comissão apresenta um relatório 

ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

sobre as ações para executar, a partir de 

2020, um acordo internacional sobre uma 

medida baseada no mercado global que 

permitirá reduzir as emissões de gases 

com efeito de estufa provenientes do setor 

da aviação, de forma não discriminatória, 

incluindo em matéria de informação no 

tocante à utilização das receitas 

comunicadas pelos Estados-Membros nos 

termos do artigo 17.º do Regulamento 

(UE) n.o 525/2013. 

 

No seu relatório, a Comissão analisa, e, se 

for caso disso, apresenta propostas para 

responder a esta evolução sobre o âmbito 

adequado da cobertura de emissões 

decorrentes de atividades com origem ou 

destino em aeródromos situados em países 

fora do EEE a partir de 1 de janeiro de 

2017. No seu relatório, a Comissão 

também analisa soluções para outras 

questões que possam surgir na aplicação 

dos n.ºs 1 a 4 do presente artigo, 

preservando simultaneamente a igualdade 

de tratamento de todos os operadores de 

aeronaves na mesma rota. 
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Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2003/87/CE 

Artigo 28-B – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão apresenta ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório sobre as normas ou outros 

instrumentos jurídicos relevantes da OACI, 

bem como sobre as medidas nacionais 

adotadas por países terceiros para aplicar a 

medida baseada no mercado global que 

será aplicável às emissões a partir de 2021, 

bem sobre outros desenvolvimentos 

internacionais relevantes. 

1. A Comissão apresenta 

periodicamente, pelo menos uma vez por 

ano, ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

um relatório sobre as normas e práticas 

recomendadas da OACI, as 

recomendações aprovadas pelo Conselho 

da OACI e relevantes para a medida 

baseada no mercado global, ou outros 

instrumentos jurídicos relevantes da OACI, 

bem como sobre as medidas nacionais 

adotadas por países terceiros para aplicar a 

medida baseada no mercado global que 

será aplicável às emissões a partir de 2021, 

bem sobre outros desenvolvimentos 

internacionais relevantes. A Comissão deve 

também apresentar um relatório sobre os 

esforços desenvolvidos pela OACI para 

estabelecer um objetivo a longo prazo 

credível para o setor. 
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