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Alteração 47
Matthias Groote

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 16

Posição comum do Conselho Alteração

(16) A aviação tem impacto no clima 
mundial através das emissões de dióxido 
de carbono, de óxidos de azoto, de vapor 
de água e de partículas de sulfato e de 
fuligem. O PIAC estimou que o impacto 
total da aviação é actualmente cerca de 
duas a quatro vezes superior ao 
anteriormente provocado apenas pelas suas 
emissões de dióxido de carbono. A 
investigação comunitária mais recente 
indica que o impacto total da aviação 
poderá ser cerca de duas vezes superior ao 
impacto isolado do dióxido de carbono. No 
entanto, nenhuma destas estimativas tem 
em conta os efeitos altamente incertos dos 
cirros. Nos termos do n.º 2 do artigo 174.º 
do Tratado, a política da Comunidade no 
domínio do ambiente deve basear-se no 
princípio da precaução. Na pendência de 
progressos científicos, todos os impactos 
da aviação deverão, na medida do 
possível, ser tidos em conta. As emissões 
de óxidos de azoto serão objecto de outras 
medidas legislativas a propor pela 
Comissão em 2008.

(16) A aviação tem impacto no clima 
mundial através das emissões de dióxido 
de carbono, de óxidos de azoto, de vapor 
de água e de partículas de sulfato e de 
fuligem. O PIAC estimou que o impacto 
total da aviação é actualmente cerca de 
duas a quatro vezes superior ao 
anteriormente provocado apenas pelas suas 
emissões de dióxido de carbono. A 
investigação comunitária mais recente 
indica que o impacto total da aviação 
poderá ser cerca de duas vezes superior ao 
impacto isolado do dióxido de carbono. No 
entanto, nenhuma destas estimativas tem 
em conta os efeitos altamente incertos dos 
cirros. Em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 174º do Tratado, a política 
comunitária do ambiente deve basear-se 
no princípio da precaução, pelo que todos 
os impactos da aviação devem, na medida 
do possível, ser tratados. As autoridades 
de Gestão do Tráfego Aéreo deverão 
aplicar medidas eficazes para impedir a 
formação de rastos de condensação e de 
cirros, mediante a introdução de 
mudanças nos padrões de voo, 
designadamente, a garantia de que os 
voos evitarão passar por zonas onde, 
devido a condições atmosféricas 
específicas, a formação desse tipo de 
nuvens seja previsível. Além disso, as 
referidas autoridades devem promover 
activamente a investigação sobre a 
formação de rastos de condensação e de 
cirros, incluindo medidas eficazes de 
atenuação (por exemplo, combustível, 
motores, GTA) que não prejudiquem 
outras metas ambientais. Enquanto se 
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aguarda que a Comissão proponha nova 
legislação concentrada especificamente 
nas emissões de óxidos de azoto pela 
aviação, deverá ser aplicado um factor de 
multiplicação a cada tonelada de CO2 
emitida.

Or. de

Justificação

A presente alteração foi aprovada pelo Parlamento em primeira leitura (alteração 10 e 65).

Alteração 48
Caroline Lucas, Jens Holm

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 17

Posição comum do Conselho Alteração

(17) A fim de evitar distorções da 
concorrência, deverá ser definida uma 
metodologia harmonizada para determinar 
a quantidade total de licenças de emissão a 
emitir e para as distribuir pelos operadores 
de aeronaves. Parte das licenças de emissão 
será atribuída por leilão, segundo regras a 
definir pela Comissão. Deverá ser 
constituída uma reserva especial de 
licenças de emissão a fim de garantir o 
acesso ao mercado de novos operadores de 
aeronaves e assistir os operadores de 
aeronaves que aumentem repentinamente o 
número de toneladas-quilómetro 
efectuadas. Os operadores de aeronaves 
que cessem as suas operações deverão 
continuar a receber licenças de emissão até 
ao final do período para o qual já tenham 
sido atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito.

(17) A fim de evitar distorções da 
concorrência, deverá ser definida uma 
metodologia harmonizada para determinar 
a quantidade total de licenças de emissão a 
emitir e para as distribuir pelos operadores 
de aeronaves. Parte das licenças de emissão 
será atribuída por leilão, segundo regras a 
definir pela Comissão. A partir de 2013, 
todas as licenças de emissão serão 
atribuídas por leilão. Deverá ser 
constituída uma reserva especial de 
licenças de emissão a fim de garantir o 
acesso ao mercado de novos operadores de 
aeronaves e assistir os operadores de 
aeronaves que aumentem repentinamente o 
número de toneladas-quilómetro 
efectuadas. Os operadores de aeronaves 
que cessem as suas operações deverão 
continuar a receber licenças de emissão até 
ao final do período para o qual já tenham 
sido atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito.

Or. en
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(Alterações 75 e 87 aprovadas na primeira leitura)

Justificação

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Alteração 49
Urszula Krupa

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 17

Posição comum do Conselho Alteração

(17) A fim de evitar distorções da 
concorrência, deverá ser definida uma 
metodologia harmonizada para determinar 
a quantidade total de licenças de emissão a 
emitir e para as distribuir pelos operadores 
de aeronaves. Parte das licenças de 
emissão será atribuída por leilão, segundo 
regras a definir pela Comissão. Deverá ser 
constituída uma reserva especial de 
licenças de emissão a fim de garantir o 
acesso ao mercado de novos operadores de 
aeronaves e assistir os operadores de 
aeronaves que aumentem repentinamente o 
número de toneladas-quilómetro 
efectuadas. Os operadores de aeronaves 
que cessem as suas operações deverão 
continuar a receber licenças de emissão até 
ao final do período para o qual já tenham 
sido atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito.

(17) A fim de evitar distorções da 
concorrência, deverá ser definida uma 
metodologia harmonizada para determinar 
a quantidade total de licenças de emissão a 
emitir e para as distribuir pelos operadores 
de aeronaves. Deverá ser constituída uma 
reserva especial de licenças de emissão a 
fim de garantir o acesso ao mercado de 
novos operadores de aeronaves e assistir os 
operadores de aeronaves que aumentem 
repentinamente o número de toneladas-
-quilómetro efectuadas. Os operadores de 
aeronaves que cessem as suas operações 
deverão continuar a receber licenças de 
emissão até ao final do período para o qual 
já tenham sido atribuídas licenças de 
emissão a título gratuito.

Or. en
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Alteração 50
Urszula Krupa

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 17-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

(17-A) A aviação é um sector de utilização 
intensiva de energia, na acepção da 
Directiva 2003/96/CE do Conselho. Na 
ausência de um combustível alternativo 
viável, a aviação está totalmente 
dependente do querosene para o seu 
abastecimento energético e é o sector 
industrial que apresenta os custos de 
redução mais elevados. Além disso, é 
muito limitada a capacidade das 
transportadoras aéreas de repercutir o 
custo das licenças nos seus clientes.
A aviação está exposta à concorrência 
internacional e, por isso, enquanto não 
forem adoptadas medidas globais para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa da aviação, existem sérios riscos de 
desvio do tráfego e de "fuga de carbono". 
Estes riscos seriam ainda agravados se, 
no âmbito do Regime de Comércio de 
Licenças de Emissão (RCLE) no sector da 
aviação da União Europeia, o recurso ao 
sistema de leilão fosse muito elevado. 
Assim, o sistema de leilão só deveria 
servir para cobrir os custos 
administrativos gerados pelo RCLE na 
aviação.

Or. en
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Alteração 51
Urszula Krupa

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 19

Posição comum do Conselho Alteração

(19) A aviação contribui para o impacto 
global das actividades humanas nas 
alterações climáticas, e o impacto 
ambiental das emissões de gases com 
efeito de estufa provenientes de aeronaves 
pode ser reduzido através de medidas 
destinadas a combater as alterações 
climáticas na UE e em países terceiros e a 
financiar a investigação e o 
desenvolvimento relacionados com a 
redução das emissões e a adaptação. As 
decisões sobre despesas públicas nacionais 
são da competência dos Estados-Membros, 
em consonância com o princípio da 
subsidiariedade. Sem prejuízo dessa 
posição, os proventos gerados pelos leilões 
de licenças de emissão, ou um montante 
equivalente, sempre que exigido por 
princípios orçamentais essenciais dos 
Estados-Membros tais como a unidade e a 
universalidade, deverão ser utilizados 
para a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, a adaptação aos impactos 
das alterações climáticas na UE e em 
países terceiros, o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento 
relacionados com a redução das emissões 
e a adaptação e a cobertura dos custos de 
gestão do regime. Tal poderá incluir 
medidas destinadas a incentivar os 
transportes ecológicos. Os proventos da 
venda em leilão deverão ser utilizados, em 
especial, no financiamento de 
contribuições para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, e de medidas destinadas a 
combater a desflorestação e a facilitar a 
adaptação nos países em desenvolvimento. 
As disposições da presente directiva sobre 
a utilização dos proventos não deverão 

(19) A aviação contribui para o impacto 
global das actividades humanas nas 
alterações climáticas, e o impacto 
ambiental das emissões de gases com 
efeito de estufa provenientes de aeronaves 
pode ser reduzido através de medidas 
destinadas a combater as alterações 
climáticas na UE e em países terceiros e a 
financiar a investigação e o 
desenvolvimento relacionados com a 
redução das emissões e a adaptação. As 
decisões sobre despesas públicas nacionais 
são da competência dos Estados-Membros, 
em consonância com o princípio da 
subsidiariedade.
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prejudicar qualquer decisão sobre a 
utilização dos proventos gerados pela 
venda em leilão de licenças de emissão no 
contexto mais vasto da revisão da 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Alteração 52
Caroline Lucas, Jens Holm

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 19

Posição comum do Conselho Alteração

(19) A aviação contribui para o impacto 
global das actividades humanas nas 
alterações climáticas, e o impacto 
ambiental das emissões de gases com 
efeito de estufa provenientes de aeronaves 
pode ser reduzido através de medidas 
destinadas a combater as alterações 
climáticas na UE e em países terceiros e a 
financiar a investigação e o 
desenvolvimento relacionados com a 
redução das emissões e a adaptação. As 
decisões sobre despesas públicas 
nacionais são da competência dos 
Estados-Membros, em consonância com o 
princípio da subsidiariedade. Sem 
prejuízo dessa posição, os proventos 
gerados pelos leilões de licenças de 
emissão, ou um montante equivalente, 
sempre que exigido por princípios 
orçamentais essenciais dos Estados-
-Membros tais como a unidade e a 
universalidade, deverão ser utilizados 
para a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, a adaptação aos impactos 
das alterações climáticas na UE e em 
países terceiros, o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento 
relacionados com a redução das emissões 
e a adaptação e a cobertura dos custos de 
gestão do regime. Tal poderá incluir 

(19) A aviação contribui para o impacto 
global das actividades humanas nas 
alterações climáticas. As receitas da venda 
em leilão de licenças de emissão deveria 
ser utilizada para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa e para apoiar a 
adaptação aos impactos das alterações 
climáticas na UE e em países terceiros, 
especialmente nos países em 
desenvolvimento, e a financiar a 
investigação e o desenvolvimento 
relacionados com a redução das emissões e 
a adaptação. Os proventos da venda em 
leilão deverão ser utilizados, em especial, 
no financiamento de contribuições para o 
Fundo Mundial para a Eficiência 
Energética e as Energias Renováveis, e de 
medidas destinadas a combater a 
desflorestação. A fim de reduzir 
parcialmente os encargos para os 
cidadãos, as receitas geradas pela venda 
das licenças em leilão deverão ser 
utilizadas para fazer baixar os impostos e 
os encargos que incidem sobre os meios 
de transporte respeitadores do ambiente, 
como o caminho de ferro e o autocarro. 
Também deverão ser utilizadas para 
cobrir os custos justificados dos 
Estados-Membros com a gestão da 
presente directiva. Os Estados Membros 
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medidas destinadas a incentivar os 
transportes ecológicos. Os proventos da 
venda em leilão deverão ser utilizados, em 
especial, no financiamento de 
contribuições para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, e de medidas destinadas a 
combater a desflorestação e a facilitar a 
adaptação nos países em desenvolvimento. 
As disposições da presente directiva sobre 
a utilização dos proventos não deverão 
prejudicar qualquer decisão sobre a 
utilização dos proventos gerados pela 
venda em leilão de licenças de emissão no 
contexto mais vasto da revisão da 
Directiva 2003/87/CE.

também podem usar as receitas para 
reduzir ou mesmo eliminar os problemas 
de acessibilidade e competitividade que 
possam surgir nas regiões ultraperiféricas 
e os problemas relativos a obrigações de 
serviço público associados à execução da 
presente directiva. Os Estados Membros 
deverão informar a Comissão das medidas 
tomadas neste contexto.

Or. en

(Alteração 14 adoptada na primeira leitura)

Justificação

A alteração baseia-se na alteração 11 do relator, mas volta a incluir uma referência explícita 
a medidas para combater a desflorestação e financiar o FMEEER. 

Alteração 53
Urszula Krupa

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 20

Posição comum do Conselho Alteração

(20) As disposições relativas à utilização 
de fundos provenientes das vendas em 
leilão deverão ser notificadas à Comissão. 
Esta notificação não dispensa os Estados-
-Membros da obrigação de comunicarem 
determinadas disposições nacionais, 
prevista no n.º 3 do artigo 88.º do Tratado. 
O disposto na presente directiva não 
deverá prejudicar os resultados de 
quaisquer processos relativos a auxílios 
estatais que possam ser intentados ao 

Suprimido.
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abrigo dos artigos 87.º e 88.º do Tratado.

Or. en

Alteração 54
Caroline Lucas, Jens Holm

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 33-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

(19-A) A presente directiva não deverá 
impedir os Estados-Membros de 
manterem ou introduzirem outras 
políticas ou medidas complementares e 
paralelas tendentes a atenuar o impacto 
do sector da aviação nas alterações
climáticas. 

Or. en

(Alteração 18 adoptada na primeira leitura)

Alteração 55
Richard Seeber

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-C – n.º 1 e 2

Posição comum do Conselho Alteração

1. Para o período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 
e 31 de Dezembro de 2012, a quantidade 
total de licenças de emissão a atribuir aos 
operadores de aeronaves é equivalente 
a 100% das emissões históricas da 
aviação.
2. Para o período referido no n.º 2 do 
artigo 11.º, com início em 
1 de Janeiro de 2013, e, à falta de 

2. Para o período referido no n.º 2 do 
artigo 11.º, com início em 
1 de Janeiro de 2013, e, à falta de 
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alterações introduzidas na sequência da 
revisão a que se refere o n.º 4 do 
artigo 30.º, para cada período seguinte, a 
quantidade total de licenças de emissão a 
atribuir aos operadores de aeronaves é 
equivalente a 100% das emissões históricas 
da aviação multiplicadas pelo número de 
anos do período.

alterações introduzidas na sequência da 
revisão a que se refere o n.º 4 do 
artigo 30.º, para cada período seguinte, a 
quantidade total de licenças de emissão a 
atribuir aos operadores de aeronaves é 
equivalente a 100% das emissões históricas 
da aviação multiplicadas pelo número de 
anos do período, mais um factor adicional 
de 5% pontos por ano.

Or. de

Justificação

O comércio de emissões com exclusão da aviação não deveria, logicamente, começar no 
último ano do segundo período do sistema de transacção de direitos de emissão, mas no novo 
período, a partir de 2013 - daí a proposta de supressão do n.º 1.

No n.º 2, para além da quantidade total de 100% de licenças de emissão, deve ter-se em 
consideração um crescimento anual da aviação comunitária de, em média, 5%. Dessa forma, 
em 2013 estaria disponível um suplemento de 105%, em 2014, de 110%, e assim por diante, 
para absorver o crescimento da indústria da aviação.

Alteração 56
Matthias Groote

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-C – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. Para o período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 
e 31 de Dezembro de 2012, a quantidade 
total de licenças de emissão a atribuir aos 
operadores de aeronaves é equivalente 
a 100% das emissões históricas da aviação.

1. Para o período entre 1 de Janeiro de 
2011 e 31 de Dezembro de 2012, a 
quantidade total de licenças de emissão a 
atribuir aos operadores de aeronaves será 
equivalente a 90% da soma total das 
emissões históricas da aviação por ano.

Or. de

(Alteração 61 da primeira leitura)



PE406.000v01-00 12/31 AM\722693PT.doc

PT

Justificação

A presente alteração foi aprovada pelo Parlamento em primeira leitura (alteração 61).

Alteração 57
Jens Holm

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-C – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Para o período referido no n.º 2 do 
artigo 11.º, com início em 
1 de Janeiro de 2013, e, à falta de 
alterações introduzidas na sequência da 
revisão a que se refere o n.º 4 do 
artigo 30.º, para cada período seguinte, a 
quantidade total de licenças de emissão a 
atribuir aos operadores de aeronaves é 
equivalente a 100% das emissões 
históricas da aviação multiplicadas pelo 
número de anos do período.

2. Para o período referido no n.º 2 do 
artigo 11.º, com início em 
1 de Janeiro de 2013, e para cada período 
seguinte, a quantidade de licenças de 
emissão emitidas anualmente para a 
aviação deve diminuir de uma forma 
linear correspondente à meta de redução 
global aplicável às emissões abrangidas 
pelo Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão relativamente ao valor anual 
estabelecido no n.º 1. 

Or. en

(Alterações 13 e 61 adoptadas na primeira leitura)

Justificação

Na primeira leitura, o Parlamento adoptou uma alteração tendente a fazer de 1990 o ano de 
referência para a meta de redução global no âmbito do RCLE. 

Alteração 58
Caroline Lucas

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-C – n.º 2
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Posição comum do Conselho Alteração

2. Para o período referido no n.º 2 do 
artigo 11.º, com início em 
1 de Janeiro de 2013, e, à falta de 
alterações introduzidas na sequência da 
revisão a que se refere o n.º 4 do 
artigo 30.º, para cada período seguinte, a 
quantidade total de licenças de emissão a 
atribuir aos operadores de aeronaves é 
equivalente a 100% das emissões 
históricas da aviação multiplicadas pelo 
número de anos do período.

2. Para o período referido no n.º 2 do 
artigo 11.º, com início em 
1 de Janeiro de 2013, e para cada período 
seguinte, a quantidade de licenças de 
emissão emitidas anualmente para a 
aviação deve diminuir de uma forma 
linear correspondente a uma meta de 
redução de 30% relativamente ao valor 
anual estabelecido no n.º 1. 

Or. en

(Alterações 13 e 61 adoptadas na primeira leitura)

Justificação

Na primeira leitura, o Parlamento adoptou uma alteração tendente a fazer de 1990 o ano de 
referência para a meta de redução global no âmbito do RCLE. A proposta de revisão do 
RCLE prevê uma redução automática até se atingir a meta de - 30%, que também deve ser 
estabelecida para o sector da aviação.

Alteração 59
Matthias Groote

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-C – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Para o período referido no n.º 2 do 
artigo 11.º, com início em 
1 de Janeiro de 2013, e, à falta de 
alterações introduzidas na sequência da 
revisão a que se refere o n.º 4 do 
artigo 30.º, para cada período seguinte, a 
quantidade total de licenças de emissão a 
atribuir aos operadores de aeronaves é 
equivalente a 100% das emissões 
históricas da aviação multiplicadas pelo 

2. A partir de 2013 a quantidade de 
licenças de emissão é reduzida de forma
linear tendo por base o valor referido no 
n.º 1. É reduzida do factor linear X% por 
ano, em conformidade com a revisão do 
sistema de transacção de direitos de 
emissão da UE.
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número de anos do período.

Or. de

Justificação

Na primeira leitura, o Parlamento aprovou uma alteração que introduz uma revisão da 
quantidade total de licenças de emissão após 2012 coincidente com uma redução de 20% ou 
30% até 2020. A aviação deve ser equiparada aos demais sectores e, portanto, concertada 
com a revisão do sistema de transacção de direitos de emissão.

Alteração 60
Chris Davies

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-D – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. No período referido no n.º 1 do 
artigo 3.º-C, são leiloadas 10% das licenças 
de emissão.

1. No período referido no n.º 1 do 
artigo 3.º-C, são leiloadas 100% das 
licenças de emissão.

Or. en

Justificação

A justificação para a adopção do sistema de leilões para a distribuição de licenças é clara: 
se o custo puder ser repercutido no consumidor e se não existir risco de perda de mercado 
para os concorrentes, o leilão é o método adequado. Neste caso, todos os custos do leilão 
serão repercutidos directamente nos passageiros cuja viagem está na origem das emissões de 
CO2 e as regras serão aplicadas de maneira igual a todos os operadores de transporte aéreo. 
Não existe por isso qualquer razão para não utilizar o sistema de leilão logo que seja 
possível.

Alteração 61
Matthias Groote

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-D – n.º 1
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Posição comum do Conselho Alteração

1. No período referido no n.º 1 do 
artigo 3.º-C, são leiloadas 10% das licenças 
de emissão.

1. No período referido no n.º 1 do 
artigo 3.º-C, são leiloadas 25% das licenças 
de emissão.

Or. de

(Alteração 74 da primeira leitura)

Justificação

A presente alteração foi aprovada pelo Parlamento em primeira leitura (alt. 74).

Alteração 62
Caroline Lucas, Jens Holm

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-D – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Para os períodos subsequentes, a 
percentagem a leiloar referida no n.º 1 
pode ser aumentada por ocasião da 
revisão geral da presente directiva.

2. Para os períodos subsequentes, todas as 
licenças serão leiloadas.

Or. en

(Alterações 75 e 87 adoptadas na primeira leitura)

Justificação

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.
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Alteração 63
Chris Davies

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-D – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Para os períodos subsequentes, a 
percentagem a leiloar referida no n.º 1 
pode ser aumentada por ocasião da revisão 
geral da presente directiva.

2. Para o período subsequente, a 
percentagem a leiloar será aumentada para 
100%.

Or. en

Justificação

A justificação para a adopção do sistema de leilões para a distribuição de licenças é clara: 
se o custo puder ser repercutido no consumidor e se não existir risco de perda de mercado 
para os concorrentes, o leilão é o método adequado. Neste caso, todos os custos do leilão 
serão repercutidos directamente nos passageiros cuja viagem está na origem das emissões de 
CO2 e as regras serão aplicadas de maneira igual a todos os operadores de transporte aéreo. 
Não existe por isso qualquer razão para não utilizar plenamente o sistema de leilão logo que 
seja possível.

Alteração 64
Françoise Grossetête

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-D – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Para os períodos subsequentes, a 
percentagem a leiloar referida no n.º 1 pode 
ser aumentada por ocasião da revisão 
geral da presente directiva.

2. Para os períodos subsequentes, a 
percentagem a leiloar referida no n.º 1 deve 
cobrir, pelo menos, os custos 
administrativos e não pode exceder 10% 
das quotas.



AM\722693PT.doc 17/31 PE406.000v01-00

PT

Or. fr

Justificação

A reformulação da directiva geral incide sobre o quadro global do RCLE mas não trata a 
especificidade de cada sector. Seria pouco coerente legislar actualmente sobre um tipo de 
leilão cuja definição e qualificação ainda não são conhecidas. Seria conveniente aguardar a 
orientação da directiva geral antes de prever qualquer adaptação do sistema específico em 
função dos sistemas de outros sectores.

Alteração 65
Matthias Groote

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-D – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Para os períodos subsequentes, a 
percentagem de licenças de emissão a 
vender em leilão será estabelecida tendo 
em conta a revisão geral da presente 
directiva.

2. Para os períodos subsequentes, a 
percentagem de licenças de emissão a 
vender em leilão referida no nº 1 será 
aumentada, em conformidade com o nível 
máximo de venda em leilão nos outros 
sectores.

Or. de

(Alterações 75 e 87 da primeira leitura)

Justificação

A presente alteração foi aprovada pelo Parlamento em primeira leitura (alterações 75 e 87).

Alteração 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-D – n.º 2
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Posição comum do Conselho Alteração

2. Para os períodos subsequentes, a 
percentagem a leiloar referida no n.º 1 pode 
ser aumentada por ocasião da revisão 
geral da presente directiva.

2. Para os períodos subsequentes, a 
percentagem a leiloar referida no n.º 1 pode 
ser aumentada até ao nível máximo de 
venda em leilão acordado a nível 
internacional.

Or. de

Justificação

A quota de leilão só deve ser elevada até ao nível máximo, acordado a nível internacional, a 
fim de impedir distorções da concorrência à escala global. 

Alteração 67
Caroline Lucas, Jens Holm

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-E – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. Para cada um dos períodos referidos no 
artigo 3.º-C, cada operador de aeronaves 
pode pedir que lhe sejam atribuídas 
licenças de emissão que devam ser 
atribuídas a título gratuito. Os pedidos 
podem ser feitos mediante apresentação, à 
autoridade competente do Estado-Membro 
responsável, dos dados relativos às 
toneladas-quilómetro verificadas para as 
actividades de aviação enumeradas no 
Anexo I efectuadas por esse operador de 
aeronaves no ano de monitorização. Para 
efeitos do presente artigo, o ano de 
monitorização é o ano civil que 
termina 24 meses antes do início do 
período a que dizem respeito, nos termos 
dos Anexos IV e V, ou, relativamente ao 
período a que se refere o n.º 1 do 
artigo 3.º-C, o ano de 2010. Qualquer 
pedido deve ser apresentado pelo 

1. Para o período referido no n.º 1 do 
artigo 3.º-C, cada operador de aeronaves 
pode pedir que lhe sejam atribuídas 
licenças de emissão que devam ser 
atribuídas a título gratuito. Os pedidos 
podem ser feitos mediante apresentação, à 
autoridade competente do Estado-Membro 
responsável, dos dados relativos às 
toneladas-quilómetro verificadas para as 
actividades de aviação enumeradas no 
Anexo I efectuadas por esse operador de 
aeronaves no ano de monitorização. Para 
efeitos do presente artigo, o ano de 
monitorização é, relativamente ao período 
a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º-C, o ano 
de 2010. Qualquer pedido deve ser 
apresentado até 30 de Março de 2011.
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menos 21 meses antes do início do período 
a que diz respeito ou, relativamente ao 
período a que se refere o n.º 1 do 
artigo 3.º-C, até 30 de Março de 2011.

Or. en

(Alterações 75 e 87 adoptadas na primeira leitura)

Justificação

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Alteração 68
Caroline Lucas, Jens Holm

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-E – n.º 3, alínea d)

Posição comum do Conselho Alteração

d) O número de licenças de emissão a 
atribuir a título gratuito durante esse
período, subtraindo o número de licenças 
de emissão a que se referem as alíneas b) e 
c) da quantidade total de licenças de 
emissão decididas ao abrigo da alínea a); e

d) O número de licenças de emissão a 
atribuir a título gratuito durante o período a 
que se refere o n.º 1 do Artigo 3-C, 
subtraindo o número de licenças de 
emissão a que se referem as alíneas b) e c) 
da quantidade total de licenças de emissão 
decididas ao abrigo da alínea a); e

Or. en

(Alterações 75 e 87 adoptadas na primeira leitura)



PE406.000v01-00 20/31 AM\722693PT.doc

PT

Justificação

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Alteração 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-F – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. Em cada um dos períodos referidos no 
n.º 2 do artigo 3.º-C, devem ser 
reservados 3% da quantidade total de 
licenças de emissão a atribuir numa reserva 
especial destinada aos operadores de 
aeronaves:

1. Em cada um dos períodos referidos no 
n.º 2 do artigo 3.º-C, devem ser 
reservados 3% da quantidade total de 
licenças de emissão a atribuir numa reserva 
especial destinada aos operadores de 
aeronaves que iniciem uma actividade de 
aviação abrangida pelo Anexo I depois do 
ano de monitorização para o qual tenham 
sido apresentados dados referentes às 
toneladas-quilómetro ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 3.º-E relativamente a um dos 
períodos a que se refere o n.º 2 do 
artigo 3.º-C e cuja actividade ao abrigo da 
alínea a), ou actividade adicional ao abrigo 
da alínea b), não seja, no todo ou em parte, 
uma continuação da actividade de aviação 
previamente realizada por outro operador 
de aeronaves.

a) Que iniciem uma actividade de aviação 
abrangida pelo Anexo I depois do ano de 
monitorização para o qual tenham sido 
apresentados dados referentes às toneladas-
-quilómetro ao abrigo do n.º 1 do 
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artigo 3.º-E relativamente a um dos 
períodos a que se refere o n.º 2 do 
artigo 3.º-C; ou
b) Cujos dados relativos às toneladas-
-quilómetro registem um aumento anual 
superior a 18% entre o ano de 
monitorização para o qual tenham sido 
apresentados dados referentes às 
toneladas-quilómetro ao abrigo do n.º 1 
do artigo 3.º-E relativamente a um dos 
períodos a que se refere o n.º 2 do 
artigo 3.º-C e o segundo ano civil desse 
período; 
e cuja actividade ao abrigo da alínea a), ou 
actividade adicional ao abrigo da alínea b), 
não seja, no todo ou em parte, uma 
continuação da actividade de aviação 
previamente realizada por outro operador 
de aeronaves.

Or. en

Justificação

A disposição incluída pelo Conselho na sua posição comum é contraproducente do ponto de 
vista ambiental. Não é claro qual o operador que irá beneficiar dela. Por isso, propomos a 
sua supressão. 

Alteração 70
Peter Liese

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 1-A

Posição comum do Conselho Alteração

"1-A. Sob reserva do n.º 3, durante cada 
período a que se refere o artigo 3.º-C, os 
Estados-Membros permitem que cada 
operador de aeronaves utilize as RCE e 
URE das actividades de projecto. Durante 
o período a que se refere o n.º 1 do 
artigo 3.º-C, os operadores de aeronaves 

"1-A. Sob reserva do n.º 3, durante cada 
período a que se refere o n.º 2 do 
artigo 11.º, os Estados-Membros permitem 
que cada operador de aeronaves utilize 
licenças emitidas ao abrigo do Capítulo 
III, as RCE e URE das actividades de 
projecto até uma percentagem do número 
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podem utilizar as RCE e URE, até ao 
limite de 15% do número de licenças de 
emissão que devem devolver nos termos do 
n.º 2-A do artigo 12.º.

de licenças de emissão que deve devolver 
nos termos do n.º 2-A do artigo 12.º; esta 
percentagem corresponde a 50% do 
número de licenças que serão leiloadas no 
período em causa.

Para os períodos subsequentes, a 
percentagem é decidida segundo o 
procedimento destinado a determinar a 
utilização de RCE e URE das actividades 
de projecto, no âmbito da revisão da 
presente directiva e tendo em consideração 
o desenvolvimento do regime internacional 
para as alterações climáticas.

Para os períodos subsequentes, a 
percentagem é decidida segundo o 
procedimento destinado a determinar a 
utilização de RCE e URE das actividades 
de projecto, no âmbito da revisão da 
presente directiva e tendo em consideração 
o desenvolvimento do regime internacional 
para as alterações climáticas.

A Comissão publica a referida 
percentagem pelo menos seis meses antes 
do início de cada um dos períodos a que se 
refere o artigo 3.º C.".

A Comissão publica a referida 
percentagem pelo menos seis meses antes 
do início de cada um dos períodos a que se 
refere o n.º 2 do artigo 11.º.".

Or. en

Justificação

The advantage of CDM is to use the costs for the operators to comply with the scheme and to 
give incentives for technology transfer in third countries. On the other hand, the Parliament 
has always defended the principle of supplementarity which means that the main efforts 
should be made in Europe. It is important to underline the leading role of Europe and to 
really be a good example for other countries.
In complying with all of the stated principles, that means complementarity and cost-efficiency 
and technology transfer. It seems to be wise to link the use of CDM to the amount of 
allowances that are auctioned. When auctioning is replaced with CDM the actual 
environmental performance of air operations (in this case airlines inside Europe) is not 
affected. Only the way of getting the allowances is different. It has an added value without 
losing the principle of complementarity.

Alteração 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º1-A – parágrafo 1

Posição comum do Conselho Alteração

"(1-A) Sob reserva do n.º 3, durante cada "(1-A) Sob reserva do n.º 3, durante cada 
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período a que se refere o artigo 3.º-C, os 
Estados-Membros permitem que cada 
operador de aeronaves utilize as RCE e 
URE das actividades de projecto. Durante 
o período a que se refere o n.º 1 do 
artigo 3.º-C, os operadores de aeronaves 
podem utilizar as RCE e URE, até ao limite 
de 15% do número de licenças de emissão 
que devem devolver nos termos do n.º 2-A 
do artigo 12.º.

período a que se refere o artigo 3.º-C, os 
Estados-Membros permitem que cada 
operador de aeronaves utilize as RCE e 
URE das actividades de projecto. Durante 
o período a que se refere o n.º 1 do 
artigo 3.º-C, os operadores de aeronaves 
podem utilizar as RCE e URE, até ao limite 
de 50 % do número de licenças de emissão 
que devem devolver nos termos do n.º 2-A 
do artigo 12.º.

Or. de

Justificação

Para equilibrar o impacto do clima no tráfego aéreo, a percentagem de utilização das RCE e 
URE pode ser consideravelmente aumentada para melhorar as condições climáticas em todo 
o mundo. 

Alteração 72
Matthias Groote

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2003/87/CE
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2-A. Enquanto as medidas comunitárias 
de incentivo à redução das emissões de 
óxidos de azoto das aeronaves que 
desenvolvem uma das actividades de 
aviação constantes no Anexo I e que 
asseguram o mesmo nível que a presente 
directiva no que se refere à protecção do 
ambiente, para os efeitos previstos no nº 
2-A e mediante a derrogação à alínea a) 
do artigo 3º, a quantidade de dióxido de 
carbono que uma licença de emissão, 
excepto uma licença de emissão para o 
sector da aviação, uma RCE (redução 
certificada de emissões) ou uma URE 
(unidade de redução de emissões), 
autoriza um operador aeronáutico a 
emitir será dividida por um factor de 
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impacto igual a 2.”

Or. de

(Alteração 41 da primeira leitura)

Justificação

A presente alteração foi aprovada pelo Parlamento em primeira leitura (alteração 41).

Alteração 73
Urszula Krupa

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14 – alínea b)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

(2-A) Caso a publicação dessa lista de 
operadores de aeronaves não cumpridores 
revelar uma situação flagrante de 
discriminação de operadores de aeronaves 
cumpridores, os Estados-Membros e a 
Comissão tomarão medidas correctivas 
para remediar esta discriminação antes de 
aplicar o disposto no n.º 5 do artigo.

Or. en

Alteração 74
Urszula Krupa

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16 – alínea b)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 19 – n.º 3

Posição comum do Conselho Alteração

"O regulamento relativo a um sistema de 
registos normalizado e seguro deve 
assegurar que as licenças de emissão, as 

“O regulamento permitirá que os 
operadores de aeronaves solicitem ao 
administrador do seu registo a troca de 
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RCE e as URE devolvidas pelos 
operadores de aeronaves sejam 
transferidas para as contas de retiradas 
dos Estados-Membros a título do primeiro 
período de compromissos ao abrigo do 
Protocolo de Quioto apenas na medida em 
que essas licenças de emissão, RCE e 
URE correspondam a emissões incluídas 
nos totais dos inventários nacionais para 
o mesmo período.".

uma licença de emissão concedida ao 
abrigo do Capítulo II por uma licença de 
emissão equivalente às concedidas ao 
abrigo do Capítulo III. Os 
administradores procederão a esta troca 
mediante pedido.”

Or. en

Alteração 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18
Directiva 2003/87/CE
Artigo 25-A – n.º 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2-A. Se os operadores de aeronaves de 
países terceiros que efectuem serviços de 
transporte aéreo numa dada região 
geográfica não estiverem incluídos no 
sistema europeu, tão-pouco os operadores 
de aeronaves da União Europeia serão 
incluídos neste sistema, por razões que se 
prendem com a igualdade de tratamento e 
para apoiar uma solução global para o 
combate às emissões".

Or. de

Justificação

De acordo com a posição comum do Parlamento e do Conselho, para impedir o surgimento 
de distorções de concorrência entre as companhias aéreas europeias e as de países terceiros, 
é necessária esta regulamentação clara das relações com países terceiros.
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Alteração 76
Peter Liese

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – parágrafo 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva até …*, e informar 
imediatamente a Comissão desse facto. 

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva o mais tardar 6 meses 
após a data de entrada em vigor da 
presente directiva e informar 
imediatamente a Comissão desse facto. 

* JO: inserir data correspondente a 18 meses após 
a data de entrada em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

Torna-se cada vez mais evidente a urgência de encontrar soluções para a mudança do clima, 
como referem, por exemplo, os relatórios do GIEEC. Por isso, o período de transição deve 
ser o mais curto possível.

Alteração 77
Richard Seeber

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Anexo I – ponto 1 – alínea b)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – n.º 2 – novo parágrafo

Posição comum do Conselho Alteração

"Em 2012, estão incluídos todos os voos 
com chegada ou partida num aeródromo 
situado no território de um Estado-Membro 
ao qual se aplica o Tratado.";

"Em 2013, estão incluídos todos os voos 
com chegada ou partida num aeródromo 
situado no território de um Estado-Membro 
ao qual se aplica o Tratado.";

Or. de



AM\722693PT.doc 27/31 PE406.000v01-00

PT

Justificação

O comércio de emissões com exclusão da aviação não deveria, logicamente, começar no 
último ano do segundo período do sistema de transacção de direitos de emissão, mas no novo 
período, a partir de 2013.

Alteração 78
Matthias Groote

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Anexo I – ponto 1 – alínea b)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – ponto 2 – novo parágrafo

Posição comum do Conselho Alteração

"Em 2012, estão incluídos todos os voos 
com chegada ou partida num aeródromo 
situado no território de um Estado-Membro 
ao qual se aplica o Tratado.";

A partir de 1 de Janeiro de 2011, estão 
incluídos todos os voos com chegada ou 
partida num aeroporto situado no território 
de um Estado-Membro ao qual se aplica o 
Tratado, devendo ter-se em conta a 
situação especial dos voos entre as regiões 
ultraperiféricas e a zona europeia 
continental.

Or. de

(Alteração 78 da primeira leitura)

Justificação

A presente alteração foi aprovada pelo Parlamento em primeira leitura (alteração 78).

Alteração 79
John Bowis

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Anexo – ponto 1 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – n.º 2 – quadro – nova categoria – alínea a)

Posição comum do Conselho Alteração

a) Os voos efectuados exclusivamente para 
o transporte, em missão oficial, de 

a) Os voos efectuados exclusivamente para 
o transporte, em missão oficial, de 
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monarcas reinantes e respectiva família 
próxima, de Chefes de Estado, de Chefes 
de Governo e de Ministros de Estado de 
um país que não seja um Estado-Membro, 
desde que tal seja devidamente 
comprovado por um indicador do estatuto 
no plano de voo;

monarcas reinantes e respectiva família 
próxima e de Chefes de Estado de um país 
que não seja um Estado-Membro, desde 
que tal seja devidamente comprovado por 
um indicador do estatuto no plano de voo;

Or. en

Justificação

O sector público, especialmente os governos, devem dar o exemplo. A exclusão proposta 
contraria a política da maior parte dos governos e as expectativas do público.

Alteração 80
Holger Krahmer

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Anexo I – ponto 1 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – n.º 2 – quadro – nova categoria – alínea h-A) (nova)

Posição comum do Conselho Alteração

h-A) Os voos realizados em aeronaves 
com uma massa máxima à descolagem 
certificada inferior a 20 000 kg ou com 
uma configuração máxima aprovada de 
lugares de passageiros inferior a vinte, na 
condição de os operadores destas 
aeronaves estarem sujeitos a medidas que 
permitirão obter uma contribuição 
equivalente para as reduções de emissões 
(ou metas de redução globais aplicáveis às 
emissões).

Or. en

(Alteração 63 da primeira leitura)
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Justificação

A alteração visa restabelecer o conteúdo da alteração 63 adoptada pelo Parlamento na 
primeira leitura, em 13.11.2007, garantindo ao mesmo tempo a coerência com a principal 
revisão do RCLE para que sejam aplicadas às pequenas aeronaves medidas alternativas 
simplificadas de efeito ambiental pelo menos equivalente no âmbito do RCLE.

Alteração 81
Edite Estrela

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Anexo I – ponto 1 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – n.º 2 – quadro – nova categoria – alínea i-A) (nova)

Posição comum do Conselho Alteração

(i-A) voos entre territórios que não fazem 
parte da UE que façam escala em regiões 
ultraperiféricas, na acepção do n.º 2 do 
artigo 299.º do Tratado.

Or. en

Justificação

Os aeroportos de regiões ultraperiféricas como os Açores apresentam um tráfego real e 
potencial significativo entre territórios que não fazem parte da União Europeia. 

Este tráfego pode ter enorme importância para a economia local, nomeadamente em rotas 
existentes, como a de Amã/Barbados, com escala em Santa Maria, nos Açores, ou em rotas 
potenciais, como a que se prevê venha a ligar o Sal (Cabo Verde) a Boston (EUA) com escala 
nos Açores. 

Esta alteração melhora uma parte do texto da posição comum que não estava incluída na 
proposta apresentada na primeira leitura, pois a avaliação de impacto da Comissão 
(SEC(2006)1684) não teve em conta o tráfego das régios ultraperiféricas para países 
terceiros.
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Alteração 82
John Bowis

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Anexo I – ponto 1 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – n.º 2 – quadro – nova categoria – alínea j)

Posição comum do Conselho Alteração

j) Os voos, com excepção dos voos 
efectuados exclusivamente para o 
transporte, em missão oficial, de monarcas 
reinantes e respectiva família próxima, de 
Chefes de Estado, de Chefes de Governo e 
de Ministros de Estado de um 
Estado--Membro da UE, efectuados por 
operadores de transportes aéreos 
comerciais que efectuem menos de 243 
voos por período ao longo de três períodos 
consecutivos de quatro meses, e que, caso 
contrário, seriam abrangidos por esta 
actividade.

j) Os voos, com excepção dos voos 
efectuados exclusivamente para o 
transporte, em missão oficial, de monarcas 
reinantes e respectiva família próxima e de 
Chefes de Estado, efectuados por 
operadores de transportes aéreos 
comerciais que efectuem menos de 243 
voos por período ao longo de três períodos 
consecutivos de quatro meses, e que, caso 
contrário, seriam abrangidos por esta 
actividade.

Or. en

Justificação

O sector público, especialmente os governos, devem dar o exemplo. A exclusão proposta 
contraria a política da maior parte dos governos e as expectativas do público.

Alteração 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Anexo I – ponto 1 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I - ponto 2 - quadro - nova categoria - alínea j-A) (nova)

Posição comum do Conselho Alteração

j-A) Voos de países terceiros para a UE 
ou da UE para países terceiros, caso os 
países terceiros não estejam sujeitos às 
disposições do sistema comunitário de 
transacção de direitos de emissão ou de 
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um sistema equivalente, nos termos do 
artigo 25.º-A.

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 25.º-A, n.º 3 (novo).

Alteração 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Anexo I – ponto 2 – alínea b)
Directiva 2003/87/CE
Anexo IV – parte B – ponto B – parágrafo 4

Posição comum do Conselho Alteração

Para efeitos do cálculo da carga: Para efeitos do cálculo da carga:
– o número de passageiros é o número de 
pessoas a bordo, com exclusão dos 
membros da tripulação;

– o número de passageiros é o número de 
pessoas a bordo, com exclusão dos 
membros da tripulação;

– um operador de aeronaves pode optar 
entre aplicar a massa real ou a massa 
normalizada para os passageiros e a 
bagagem registada que constam da sua 
documentação sobre massa e centragem 
para os voos relevantes, ou ainda um valor 
por defeito de 110 kg por cada passageiro e 
respectiva bagagem registada.

– um operador de aeronaves pode optar 
entre aplicar a massa real ou a massa 
normalizada para os passageiros e a 
bagagem registada que constam da sua 
documentação sobre massa e centragem 
para os voos relevantes, ou ainda um valor 
por defeito de 100 kg por cada passageiro e 
respectiva bagagem registada.

Or. en

Justificação

A alteração visa restabelecer a proposta da Comissão e a posição do PE na primeira leitura, 
que foi alterada pelo Conselho.
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