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A urgência em reduzir as emissões de gases com efeito de estufa a fim de atenuar as 
alterações climáticas tem sido destacada com veemência nos recentes relatórios do Painel 
Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC). Além disso, Sir Nicholas Stern, o 
antigo economistachefe do Banco Mundial, sublinhou no relatório apresentado ao Governo 
britânico que "as nossas acções nas próximas décadas podem gerar riscos de ampla 
desarticulação da actividade económica e social, ainda neste século e no próximo, numa 
escala semelhante à que está associada com as grandes guerras e a depressão económica da 
primeira metade do século XX" (Relatório Stern, p. 572).

O Conselho Europeu, que teve lugar em 8 e 9 de Março de 2007, adoptou uma estratégia 
bastante ambiciosa neste domínio. No quadro de um acordo internacional, as emissões de 
gases com efeito de estufa da União Europeia e de outros países industrializados devem ser 
reduzidas em 30 %, até 2020, em comparação com os níveis de 1990.

Surpreendentemente, a proposta da Comissão sobre a inclusão da aviação no regime de 
comércio de licenças de emissão é a única proposta jurídica sobre a atenuação dos efeitos das 
alterações climáticas que está a ser discutida neste momento a nível das instituições europeias 
no âmbito do processo de codecisão.

A forma como o Parlamento Europeu e as outras instituições abordarem esta proposta será 
decisiva para a futura política neste domínio.

Até que ponto está a União Europeia verdadeiramente interessada em adoptar legislação 
específica?

Conseguiremos encontrar uma maneira inteligente de reduzir as emissões de gases com efeito 
de estufa sem prejudicar a competitividade da indústria europeia?

Que tipo de sinal vamos enviar a terceiros?

As emissões de gases com efeito de estufa no sector da aviação têm aumentado 
significativamente. O actual nível de emissões já representa um aumento de cerca de 100 % 
em comparação com 1990.1 Isto diverge grandemente da meta de Quioto, que prevê um 
redução de 8 %, ou da meta da UE, que prevê uma redução de 30 %, no período pós2012. Há 
quem sustente que a percentagem de emissões totais de gases com efeito de estufa pela qual o 
sector da aviação é responsável representa "apenas" cerca de 3 %2, mas a parcela do VAB que 
corresponde ao sector da aviação é de 0,6 %.3 Ninguém irá sustentar que não se trata de um 
valor significativo.

Todas as instituições da UE reconhecem que é necessário resolver este problema e que o 
comércio de direitos de emissão constitui um instrumento útil se for correctamente concebido 
e articulado com outras medidas.

  
1 Este valor resulta da percentagem bem conhecida e segura de 86 % (19902004) mais um valor que se baseia 
no aumento médio dos anos 2003/2004 (7,5 % por ano) (ver Relatório Técnico nº 6/2006 da AEA; Comunicado 
de Imprensa 11/2007 do Eurostat).
2 Ver COM(2005) 459.
3 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union.
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A proposta da Comissão em comparação com as posições anteriores da UE 

O relator sentese obrigado a basear a sua proposta nas posições anteriores do Parlamento 
Europeu neste domínio. O principal documento a considerar é, sem dúvida, a resolução do 
Parlamento Europeu de Julho de 2006 (Relatório Lucas), que contou com o apoio de uma 
maioria superior a 80 % (439 votos a favor, 74 contra). Por outro lado, há que considerar 
também outros documentos, tais como o Relatório Morgan, de Dezembro de 2006, e a 
resolução sobre as alterações climáticas de Fevereiro de 2007.

O parágrafo fundamental da resolução de Julho de 2006 é, na opinião do relator, o seguinte: 
"considera que estes instrumentos políticos devem ser escolhidos de modo a assegurar a maior 
redução possível das emissões de gases com efeito de estufa, garantindo ao mesmo tempo a 
minimização da distorção da concorrência entre transportadoras aéreas sedeadas no território 
da UE e transportadoras extracomunitárias e a redução da concorrência desleal entre o sector 
dos transportes aéreos e os outros sectores dos transportes dentro da UE" (ver ponto 2 da 
resolução do Parlamento).

O actual regime de comércio de licenças de emissão tem sido alvo de fortes críticas por parte 
de todos os interessados. É muito importante rever o regime e corrigir alguns erros graves 
quando o sector da aviação for incluído.

Método de atribuição

Uma das principais deficiências do actual regime de comércio de direitos de emissão reside 
no facto de não haver um método de atribuição harmonizado. O actual diferendo entre muitos 
EstadosMembros e a Comissão no que se refere aos planos nacionais de atribuição de 
licenças de emissão mostra que os critérios não são suficientemente claros. O facto de 
existirem métodos totalmente diferentes de atribuição de licenças entre os vários 
EstadosMembros conduz a distorções da concorrência, sendo que quase todos os Estados 
atribuíram direitos excessivos. A Comissão respondeu a esta crítica fundamental propondo 
um método de atribuição harmonizado para o sector da aviação. Esta medida também é 
necessária a fim de garantir o respeito pelas normas internacionais estabelecidas pela ICAO. 
A proposta da Comissão prevê uma combinação de um método de avaliações comparativas 
com um método de leilão, sendo a grande maioria dos certificados atribuídos com base em 
avaliações comparativas e apenas cerca de 3 % por leilão, no primeiro período (20112012). 
Na sua resolução de Julho de 2006, o Parlamento Europeu solicita a aplicação do método do 
leilão à integralidade da atribuição inicial. Por outro lado, o Parlamento já apresentou alguns 
elementos fundamentais de uma estratégia de recurso, de modo que parece ser possível 
conseguir um compromisso entre a posição do Parlamento de Julho de 2006 e a proposta da 
Comissão. Mas a comissão, bem como o Parlamento, terão de decidir, primeiro, qual o tipo de 
avaliação comparativa que será utilizado e, segundo, em que medida deve ser utilizado o 
método do leilão.
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Utilização das receitas geradas pelos leilões

Uma questão muito importante, especialmente para que o público apoie o regime, é a forma 
como devem ser utilizadas as receitas geradas pelos leilões. A proposta da Comissão prevê 
que as receitas sejam utilizadas exclusivamente para financiar medidas destinadas a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa ou a promover a adaptação às alterações climáticas. 
No relatório Lucas, a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
propôs que essas receitas fossem utilizadas para reduzir os custos de sistemas de transportes 
ecológicos. É de referir, por exemplo, que as empresas ferroviárias já estão incluídas no 
regime de comércio de direitos de emissão e pagam montantes avultados através das suas 
taxas de electricidade. A maioria dos EstadosMembros introduziu taxas, impostos e outras 
medidas que representam um encargo considerável para sistemas de transportes ecológicos 
como os autocarros. Na sua resolução sobre as alterações climáticas de Fevereiro de 2007, o 
Parlamento solicita que as receitas geradas pelos leilões sejam utilizadas para reduzir outros 
tipos de encargos, de modo a não aumentar as despesas gerais dos cidadãos. O relator 
tenciona apresentar uma proposta nestes moldes.

Âmbito e data de início

Após um debate longo e evidentemente controverso, a Comissão Europeia propôs que todos 
os voos internos da UE fossem incluídos a partir de 1 de Janeiro de 2011. Outros voos de e 
para aeroportos da UE  por exemplo, LondresNova Iorque ou ParisIstambul  seriam apenas 
incluídos em 2012. O Parlamento Europeu solicitou a inclusão de todos os voos com partida e 
destino logo desde o início, como primeira medida. Assim que possível, devemos trabalhar no 
sentido de um regime mundial, e devemos examinar se alguns países vizinhos, como a 
Noruega e a Suíça, poderão ser incluídos no regime logo desde o início.

A comissão e o Parlamento têm de responder à questão que se coloca sobre a data de entrada 
em vigor do regime. Algumas partes interessadas sustentam que o regime apenas deve entrar 
em vigor em 2013, ano em que se inicia o segundo período de cumprimento do Protocolo de 
Quioto. Por razões de ordem prática, a primeira data de entrada em vigor possível é 2010.

Limite global

A Comissão Europeia propõe um limite global baseado em 100 % das emissões médias entre 
2004 e 2006. Na sua resolução, o Parlamento solicita um "limite rigoroso" e refere que este 
deve ser estabelecido em conformidade com a meta de Quioto. Algumas partes interessadas 
interpretam a posição do Parlamento como a preconização de uma redução de 8 % baseada 
nas emissões de 1990. Isto significaria, efectivamente, uma redução superior a 50 % em 
comparação com as emissões médias entre 2004 e 2006, porque as emissões aumentaram 
cerca de 100 % entre 1990 e 20042006. O relator não crê que um limite tão ambicioso seja 
realista; no entanto, há quem sustente que é necessário um limite mais rigoroso do que um 
aumento de 100% desde 1990 para garantir a credibilidade do regime e a imparcialidade em 
relação a outros sectores.

Será necessário realizar um debate aprofundado sobre o limite apropriado.
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Regime aberto ou fechado

A Comissão propôs que não fosse criado um regime separado para o sector da aviação e que 
este fosse inteiramente incluído no regime de comércio de direitos de emissão da UE 
existente, sem restrições significativas. Isto é contrário à posição do Parlamento de Julho de 
2006, que propunha a introdução de um regime separado votado às emissões da aviação. Por 
outro lado, o Parlamento já apresentou uma posição de recurso. Propôs que "caso a aviação 
venha a ser incorporada num UEETS mais vasto, sejam aplicadas condições especiais para 
assegurar que não distorce o mercado, em detrimento dos sectores menos protegidos: um 
limite do número de direitos de emissão que é permitido comprar no mercado e o requisito de 
que, antes de ser permitido comprar licenças, uma parte das reduções necessárias das 
emissões seja efectuada sem recurso ao comércio destas" (ver ponto 28 da resolução do 
Parlamento).

Um multiplicador ou não

A Comissão, obviamente depois de ter realizado um debate interno, propôs que não fosse 
introduzido um multiplicador das emissões do sector da aviação. Houve muitas partes 
interessadas que solicitaram um multiplicador com vista a ter em conta o facto de as emissões 
de gases com efeito de estufa da aviação serem muito superiores ao efeito isolado do CO2. Na 
sua resolução, o Parlamento solicita que o impacto total da aviação no clima seja tido em 
conta no âmbito do regime de comércio de direitos de emissão.

Há que considerar se o estado actual da ciência nos dá indicações claras sobre este impacto 
total no clima e se é apropriado fazer face a estes impactos no âmbito do regime de comércio 
de direitos de emissão, ou se deverão ser tomadas outras medidas mais apropriadas.

Medidas suplementares

A resolução do Parlamento de Julho de 2006 mostra claramente que o comércio de direitos de 
emissão não é a única solução para o desafio que enfrentamos. Uma medida suplementar 
importante, que não substitui o comércio de direitos de emissão mas o complementa, é uma 
melhor gestão do tráfego aéreo. A Comissão e o Parlamento já solicitaram isto em diversas 
ocasiões. Haverá que examinar agora como se poderá levar os EstadosMembros a adoptar 
uma solução rápida.

Excepções para voos governamentais

Um aspecto muito importante do ponto de vista político é a exclusão dos voos 
governamentais proposta pela Comissão. Dada a posição de que o sector público e, 
especialmente, os políticos necessitam de ser precursores e dar um bom exemplo, a exclusão 
dos voos governamentais deu a origem a protestos justificados por parte do público. O relator 
considera que é apropriado suprimir esta derrogação.


