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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2003/87/CE de modo a incluir as actividades da aviação no regime de comércio 
de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade 
(COM (2006)0818 – C6-0011/2007 –2006/0304 (COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2006)0818)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 175º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0011/2007),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão dos Transportes e do Turismo, bem como da 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A6-0000/2007),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 8 BIS (novo)

(8 bis) Para além dos utensílios de 
carácter económico, existe um enorme 
potencial de redução da emissão de gases 
com efeito de estufa nas melhorias 
tecnológicas e operacionais que, hoje 
mais do que nunca, deverão ser 
introduzidas.

  
1 Ainda não publicada em JO.
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Justificação

A fim de se alcançar o objectivo final de uma diminuição das emissões, o comércio de direitos 
de emissão para a aviação não pode ser senão parte de uma estratégia mais abrangente, que 
terá de incluir, designadamente, a aplicação de novas tecnologias, devendo coincidir com a 
criação das infra-estruturas apropriadas.

Alteração 2
CONSIDERANDO 8 TER (novo)

(8 ter) Uma Gestão do Tráfego Aéreo 
(GTA) mais eficaz pode diminuir o 
consumo de combustível até 12% e assim 
contribuir para a redução das emissões de 
CO2. Consequentemente, o Céu Único 
Europeu e o projecto SESAR deverão ser 
postos em prática o mais depressa 
possível. As instituições europeias e os 
Estados-Membros terão um importante 
papel a desempenhar na criação rápida e 
consistente de blocos funcionais de espaço 
aéreo, na definição do conceito de blocos 
flexíveis de espaço aéreo e na definição do 
conceito de utilização flexível do espaço 
aéreo, em estreita colaboração com os 
principais utilizadores do espaço aéreo.

Justificação

O Céu Único Europeu e a investigação sobre a GTA foram propostas introduzidas por razões 
de ordem económica e por motivos de política de transportes. Mas ambos poderão integrar 
igualmente um projecto visando a redução das emissões de gases com efeito de estufa. Eis o 
motivo por que os Estados-Membros e o Conselho deverão ser instados a apresentar a 
questão o mais depressa possível.

Alteração 3
CONSIDERANDO 8 QUATER (novo)

(8 quater) A investigação e a tecnologia 
são a chave da inovação. As instituições 
europeias continuarão a apoiar a 
iniciativa tecnológica "Céu Limpo" no
âmbito do Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação, que tem como objectivo 
melhorar radicalmente o impacto de 
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transporte aéreo no ambiente, a fim de 
eliminar a poluição ambiental através da 
redução dos gases com efeito de estufa.

Justificação

Através da introdução do novo instrumento chamado "Iniciativa Tecnológica Conjunta" 
(ITC) no Sétimo Programa-Quadro, a União Europeia tem como objectivo aumentar o 
investimento privado na investigação europeia, acelerando o desenvolvimento de tecnologias 
de ponta e a sua transferência para os produtos europeus. A ITC foi especificamente 
concebida para reduzir o impacto ambiental de transporte aéreo ("Céu Limpo") e deverá ser 
objecto de um apoio inequívoco.

Alteração 4
CONSIDERANDO 8 QUINQUIES (novo)

(8 quinquies) Os subsídios aos aeroportos, 
nomeadamente, aos aeroportos regionais, 
constituem incentivos errados em matéria 
de emissão de gases com efeito de estufa. 
Por conseguinte, a Comissão deverá 
aplicar de forma estrita o Direito da 
concorrência, a fim de proceder à 
eliminação progressiva destes subsídios.

Justificação

Muitas autoridades locais ou regionais subvencionam os aeroportos. Algumas ofertas das 
companhias aéreas de baixo custo só são possíveis devido a tais subsídios. Este facto 
constitui uma desvantagem para outras companhias aéreas e cria um tráfego artificial, que 
não existiria sem os referidos subsídios. A sua eliminação também se afigura, por isso, 
indispensável à redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 5
CONSIDERANDO 11

(11) A partir de 2011, as emissões dos voos 
entre aeroportos na Comunidade devem 
ser incluídas no regime comunitário. A 
partir de 2012, o regime comunitário deve 
cobrir as emissões de todos os voos com 
chegada ou partida de um aeroporto 
comunitário. O regime comunitário pode, 
por conseguinte, servir de modelo e ser 
reproduzido em todo o mundo. Se um país 

(11) A partir de 2010, as emissões dos voos 
com partida e chegada nos aeroportos da
Comunidade devem ser incluídas no 
regime comunitário. O regime comunitário 
pode, por conseguinte, servir de modelo e 
ser reproduzido em todo o mundo. As 
alterações climáticas são um fenómeno 
global, que exige soluções globais. A 
Comunidade concebe a presente Directiva 
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terceiro adoptar medidas pelo menos 
equivalentes às exigências da presente 
directiva com vista a reduzir o impacto no 
clima dos voos que partem do seu 
território e aterram na Comunidade, 
convém alterar o âmbito de aplicação do 
regime comunitário por forma a excluir 
os voos que chegam à Comunidade em 
proveniência do país em questão.

como um primeiro passo de grande 
importância. As partes interessadas que 
não integram a UE são exortadas a 
contribuir com as suas ideias para o 
debate, com o propósito de aprofundar 
este instrumento político. Para que a voz 
de terceiros também se faça ouvir, a 
Comissão deverá estar em contacto 
permanente com eles, antes e durante a 
aplicação da presente Directiva. Se a 
União Europeia chegar a acordo com 
terceiros sobre um esquema comum que 
produza, pelo menos, os mesmos efeitos 
positivos para o ambiente que a presente 
Directiva, a Comissão poderá propor uma 
alteração à Directiva. Em qualquer dos 
casos, a Comissão poderá propor que os 
voos de entrada de países terceiros não 
sejam abrangidos pelo esquema, se o país 
terceiro em causa dispuser de um sistema 
em vigor que comporte, pelo menos, os
mesmos benefícios para o ambiente que a 
presente Directiva.

Justificação

Só um esquema que abranja, tão depressa quanto possível, os voos intercontinentais 
produzirá efeitos significativos na redução das emissões de gases com efeito de estufa. E até 
mesmo este passo não constitui senão um primeiro esforço. A UE deveria entabular 
conversações com países terceiros, a fim de estabelecer um esquema global o mais depressa 
possível (vide alterações 12 e 21).

Alteração 6
CONSIDERANDO 12

(12) 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 Painel Intergovernamental 
sobre as Alterações Climáticas estimou que 
o impacto total da aviação é actualmente 
cerca de duas a quatro vezes superior ao 
efeito provocado exclusivamente pelas 
suas emissões de dióxido de carbono no 
passado. A investigação comunitária mais 

(12) 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 Painel Intergovernamental 
sobre as Alterações Climáticas estimou que 
o impacto total da aviação é actualmente 
cerca de duas a quatro vezes superior ao 
efeito provocado exclusivamente pelas 
suas emissões de dióxido de carbono no 
passado. A investigação comunitária mais 
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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. Enquanto se aguardam progressos 
científicos que permitam identificar 
métodos de medição adequados para 
comparar os diferentes impactos, é 
necessário adoptar uma abordagem 
pragmática e baseada na precaução. As 
emissões de óxidos de azoto serão objecto 
de outras medidas legislativas a apresentar 
pela Comissão.

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. Enquanto se aguardam progressos 
científicos que permitam identificar 
métodos de medição adequados para 
comparar os diferentes impactos, é 
necessário adoptar uma abordagem 
pragmática e baseada na precaução. As 
emissões de óxidos de azoto serão objecto 
de outras medidas legislativas a apresentar 
pela Comissão. As autoridades de Gestão 
do Tráfego Aéreo deverão aplicar medidas 
eficazes para evitar 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.

Justificação

Há um consenso científico, de acordo com o qual o impacto no clima desencadeado pelo 
sector da aviação vai muito para além das emissões de CO2 que produz. Os cirros que se 
podem formar a partir dos rastos de condensação produzidos pela aviação retêm o calor na 
atmosfera da Terra, contribuindo, assim, para o aquecimento global.

Alteração 7
CONSIDERANDO 13

(13) A fim de evitar as distorções da 
concorrência, deve ser definida uma 
metodologia harmonizada para a atribuição 
das licenças de emissão. Para garantir o 
acesso de novos operadores de aeronaves 
ao mercado, parte das licenças será 

(13) A fim de evitar as distorções da 
concorrência, deve ser definida uma 
metodologia harmonizada para a atribuição 
das licenças de emissão. Para garantir o 
acesso de novos operadores de aeronaves 
ao mercado, parte das licenças será 
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atribuída por leilão, em conformidade com 
regras a desenvolver pela Comissão. Os 
operadores de aeronaves que cessem as 
suas operações devem continuar a receber 
licenças de emissão até ao final do 
período para o qual já tenham sido 
atribuídas licenças a título gratuito.

atribuída por leilão.

Justificação

A legislação não deverá incentivar os operadores a pôr termo às suas actividades.

Alteração 8
CONSIDERANDO 14

(14) A aviação contribui para o impacto 
global das actividades humanas nas 
alterações climáticas. Os proventos da 
venda das licenças de emissão em leilão 
devem ser utilizados para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa, 
promover a adaptação aos impactos das 
alterações climáticas, financiar a 
investigação e desenvolvimento com vista 
a essa redução e adaptação e cobrir os 
custos de aplicação do regime. Os 
proventos da venda em leilão devem ser 
utilizados, em especial, no financiamento 
de contribuições para o Fundo Mundial 
para a Eficiência Energética e as 
Energias Renováveis, bem como de 
medidas para combater a desflorestação e 
facilitar a adaptação nos países em 
desenvolvimento. As disposições relativas 
à utilização dos proventos das vendas em 
leilão devem ser notificadas à Comissão. 
Esta notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação de comunicar 
determinadas disposições nacionais 
prevista no n.º 3 do artigo 88º do Tratado. 
A directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais ao abrigo dos artigos 87º 
e 88º do Tratado.

(14) Os meios de transporte amigos do 
ambiente, como o autocarro e os 
caminhos-de-ferro, estão sujeitos a 
elevados impostos e encargos em alguns 
Estados-Membros, inclusive a impostos 
ambientais. O transporte ferroviário já faz 
parte do regime de comércio de licenças 
de emissão, atendendo ao facto de a 
electricidade ser a sua principal fonte de 
energia. Por conseguinte, as receitas das 
vendas em leilão deverão ser utilizadas
para reduzir os impostos e os encargos 
que incidem sobre os meios de transporte 
amigos do ambiente, como o
caminho-de-ferro e o autocarro. Os 
Estados-Membros deverão ter como 
objectivo não aumentar os encargos 
globais a suportar pelos seus cidadãos.
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Justificação

Deverá ficar claro que os encargos globais a suportar pelos cidadãos e pela economia não 
deverão aumentar. Os impostos e encargos que incidem sobre os sistemas de transporte 
amigos do ambiente são muito elevados e deveriam ser reduzidos, dando-se, assim, o 
incentivo que lhes é devido.

Alteração 9
CONSIDERANDO 15 BIS (novo)

(15 bis) Em consequência do actual 
regime de comércio de licenças de 
emissão, as indústrias com um consumo 
intensivo de energia já se encontram sob a 
pressão de preços de CO2
excepcionalmente elevados. Paira a 
ameaça real da ocorrência de uma fuga 
de carbono, caso um outro sector de 
importância seja incluído no esquema e 
tenha de comprar licenças de emissão. 
Para evitar a fuga de carbono das 
indústrias com um consumo intensivo de 
energia, como, por exemplo, os sectores 
do cimento, da cal ou do aço, a Comissão 
procederá à análise de outras opções, 
como a fixação de objectivos sectoriais ou 
um ajustamento fiscal transfronteiriço, e 
publicará um relatório até finais de 2008 
sobre o modo como a questão deverá ser 
abordada.

Justificação

O Parlamento Europeu solicitou um regime à parte para a aviação. Uma das razões reside 
no facto de as indústrias com um consumo intensivo de energia terem de ser protegidas da 
ameaça de a aviação comprar todas as licenças de que precisa, o que faria que indústrias 
como as do cimento, do aço e da cal deixassem de se poder desenvolver na União Europeia. 
A Comissão não seguiu o conselho do Parlamento Europeu. É por isso que devem ser 
ponderadas outras medidas de protecção das indústrias com um consumo intensivo de 
energia.

Alteração 10
CONSIDERANDO 15 TER (novo)

(15 ter) O limite no sector da aviação 
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deveria ser mais generoso do que nos 
outros sectores do comércio de licenças de 
emissão, de molde a ter em conta as 
situações em que os operadores 
aeronáuticos não podem mudar para 
recursos energéticos alternativos
(regeneradores).

Justificação

Por comparação com a situação que se verificava em 1990, há outros sectores que estão 
obrigados a reduzir as suas emissões. Uma vez que as emissões da aviação duplicaram desde 
essa data, poderia ser imposta a este sector uma redução de mais de 50%. Tecnicamente, 
porém, isso não é possível.

Alteração 11
CONSIDERANDO 21

(21) Em especial, devem ser atribuídos à 
Comissão poderes para adoptar medidas 
com vista à venda em leilão das licenças 
de emissão que não tenham de ser 
concedidas a título gratuito e para alterar 
a lista de actividades da aviação que 
consta do anexo I nos casos em que um 
país terceiro introduz medidas para 
reduzir o impacto da aviação nas 
alterações climáticas. Dado que se trata 
de medidas de âmbito geral concebidas 
para alterar elementos não-essenciais da 
presente directiva e para a complementar 
através do aditamento ou da alteração de 
elementos não-essenciais, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Suprimido

Justificação

O número de licenças vendidas em leilão deverá ser regulamentado no âmbito da presente 
Directiva. De igual modo, também uma eventual adaptação da Directiva na sequência de 
medidas tomadas por países terceiros, ou por grupos de países terceiros, deverá ser 
ponderada no âmbito do processo de co-decisão (vide alteração 14).
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Alteração 12
ARTIGO 1, PONTO 3

Artigo 3 ter (Directiva 2003/87/CE)

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 à soma total das emissões 
históricas da aviação em relação a cada 
ano.

1. Para o período entre 1 de Janeiro de 
2010 e 31 de Dezembro de 2012, a 
quantidade total de licenças de emissão a 
atribuir aos operadores de aeronaves será 
equivalente a 90% das emissões históricas 
da aviação em relação a cada ano.

2. Para o período referido no n.º 2 do 
artigo11º com início em 1 de Janeiro de 
2013, a quantidade total de licenças de 
emissão a atribuir aos operadores de 
aeronaves será equivalente ao total das 
emissões históricas da aviação 
multiplicado pelo número de anos do 
período.

2. Para o período referido no n.º 2 do 
artigo11º com início em 1 de Janeiro de 
2013, a quantidade total de licenças de 
emissão a atribuir aos operadores de 
aeronaves será equivalente a 90% das 
emissões históricas da aviação 
multiplicado pelo número de anos do 
período.

3. Para o terceiro período referido no n.º 2 
do artigo 11º e para cada período 
subsequente, a quantidade total de licenças 
de emissão a atribuir aos operadores de 
aeronaves será equivalente ao total das 
emissões históricas da aviação 
multiplicado pelo número de anos do 
período.

3. Para o terceiro período referido no n.º 2 
do artigo 11º e para cada período 
subsequente, a quantidade total de licenças 
de emissão a atribuir aos operadores de 
aeronaves será equivalente a 90% das 
emissões históricas da aviação 
multiplicado pelo número de anos do 
período. Nos períodos subsequentes, o 
número de licenças poderá sofrer, sob 
proposta da Comissão, uma diminuição 
ainda maior, caso os objectivos 
internacionais ou comunitários em 
matéria de política climática exijam uma 
nova redução da emissão de gases com 
efeito de estufa.

4. No prazo de seis meses a contar da data 
de entrada em vigor da presente directiva, a 
Comissão tomará uma decisão relativa às 
emissões históricas da aviação, com base 
nos melhores dados disponíveis.

4. No prazo de seis meses a contar da data 
de entrada em vigor da presente directiva, a 
Comissão tomará uma decisão relativa às 
emissões históricas da aviação, com base 
nos melhores dados disponíveis.

Justificação

Se a proposta for adoptada, a data de 1 de Janeiro de 2010 aplica-se ao texto na sua 
totalidade (vide alterações 5 e 21).

A União Europeia empenhou-se numa redução de 8% das emissões de gases com efeito de 
estufa, tomando como termo de comparação os níveis atingidos entre 1990 e 2012. Até 2020,



PE 390.460v02-00 14/27 PR\671093PT.doc

PT

as emissões deverão ser reduzidas em cerca de 20%, ou até mesmo 30%, caso haja um 
acordo internacional nesse sentido. Se este nível de ambição for transmitido ao sector da 
aviação, que duplicou as suas emissões desde 1990, este sector ficará vinculado a uma 
redução de mais de 50% até 2012. Atendendo às medidas técnicas disponíveis, esta 
possibilidade é completamente irrealista. Mas, pelo menos, para demonstrar um pouco mais 
de equidade em relação aos outros sectores e aumentar o nível de ambição, deverá ser 
imposta ao sector da aviação uma pequena redução das emissões que produz.

Alteração 13
ARTIGO 1, PONTO 3

Artigo 3 quater, nº 1 (Directiva 2003/87/CE)

1. No período referido no n.º 1 do 
artigo 3º-B, será leiloada uma 
percentagem das licenças de emissão. Essa 
percentagem corresponderá à 
percentagem média proposta pelos 
Estados-Membros que prevejam a 
realização de leilões nos seus planos 
nacionais de atribuição nos termos do 
Capítulo III, para o período relevante.

1. No período referido no n.º 1 do 
artigo 3º-B, será leiloada metade das 
licenças de emissão.

Justificação

Apesar de o facto de a Comissão querer atribuir a maioria das licenças de emissão em 
função de parâmetros de referência — e não de cláusulas especiais de isenção ou de 
anterioridade (“grandfathering”) —, constituir um grande progresso, todos os tipos de 
atribuição livre comportam desvantagens. O modelo económico eleito dependerá sempre dos 
parâmetros de referência escolhidos. A proposta da Comissão não contempla uma suficiente 
margem de manobra para os recém-chegados ao sector da aviação, que são importantes para 
o fomento das inovações. A atribuição livre levou à ocorrência de lucros aleatórios 
(“windfall profits”) nas empresas já participantes no comércio de licenças de emissão de 
gases. Não pode excluir-se a eventualidade de ocorrerem lucros aleatórios no sector da 
aviação. Atribuir uma parte significativa das licenças de emissão às vendas em hasta pública 
permitirá evitar estes problemas.

Alteração 14
ARTIGO 1, PONTO 3

Artigo 3 quater, nº 2 (Directiva 2003/87/CE)

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 nos termos do nº 1 
poderá sofrer um acréscimo, tendo em 
conta a revisão geral da presente directiva.
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Justificação

A percentagem atribuída às vendas em leilão não deverá ser inferior a 50%.

Alteração 15
ARTIGO 1, PONTO 3

Artigo 3 quater, nº 3 (Directiva 2003/87/CE)

3. A Comissão adoptará um regulamento 
contendo disposições pormenorizadas 
para a venda em leilão, pelos 
Estados-Membros, das licenças de 
emissão que não devam ser atribuídas a 
título gratuito em conformidade com os 
n.os 1 e 2. O número de licenças de 
emissão a vender em leilão por cada 
Estado-Membro em cada período será 
proporcional à sua parte nas emissões 
totais atribuídas ao sector da aviação do 
conjunto dos Estados-Membros no ano de 
referência, comunicadas nos termos do 
n.º 3 do artigo 14º e verificadas nos 
termos do artigo 15º. Para o período 
referido no n.º 1 do artigo 3º-B, o ano de 
referência será 2010 e, para cada período 
subsequente referido no artigo 3º-B, o ano 
de referência será o ano civil que termina 
24 meses antes do início do período a que 
respeita o leilão.

Suprimido

Esse regulamento, concebido para 
complementar a presente directiva através 
da alteração de elementos não-essenciais 
da mesma, é adoptado em conformidade 
com o procedimento regulamentar com 
controlo referido no n.º 2-A do artigo 23º. 

Justificação

A percentagem das licenças de emissão atribuídas nas vendas em leilão não deveria ser 
fixada em sede de comitologia, mas no âmbito de um processo de co-decisão, pelo Conselho e 
Comissão Europeia. Vide alteração 12.

Alteração 16
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ARTIGO 1, PONTO 3
Artigo 3 quater, nº 4 (Directiva 2003/87/CE)

4. Os proventos gerados pela venda em 
leilão das licenças de emissão em 
conformidade com o n.º 3 devem ser 
utilizados para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa, promover a 
adaptação aos impactos das alterações 
climáticas, financiar a investigação e 
desenvolvimento com vista a essa redução 
e adaptação e cobrir os custos incorridos 
pelo Estado-Membro responsável em 
relação com a presente directiva. Os 
Estados-Membros informarão a Comissão 
das medidas tomadas em cumprimento do 
presente número.

4. Os proventos gerados pela venda em 
leilão das licenças de emissão devem ser 
utilizados para fazer baixar os impostos e 
os encargos que incidem sobre os meios 
de transporte amigos do ambiente, como o 
caminho-de-ferro e o autocarro. Os
Estados-Membros tentarão não aumentar 
os encargos globais a suportar pelos seus 
cidadãos.

Justificação

Deverá ficar claro que os encargos globais a suportar pelos cidadãos e pela economia não 
deverão aumentar. Os impostos e encargos que incidem sobre os sistemas de transporte 
amigos do ambiente são muito elevados e deveriam ser reduzidos, dando se, assim, o 
incentivo que lhes é devido.

Alteração 17
ARTIGO 1, PONTO 3

Artigo 3 quinquies, nº 3, alínea b) (nova) (Directiva 2003/87/CE)

b) Ao número total de licenças de emissão 
a atribuir a título gratuito para esse 
período, em conformidade com o artigo 
3º-C;

Suprimido

Justificação

A percentagem das licenças de emissão atribuídas nas vendas em leilão não deveria ser 
fixada em sede de comitologia, mas no âmbito de um processo de co-decisão, pelo Conselho e 
Comissão Europeia. Vide alteração 12.

Alteração 18
ARTIGO 1, PONTO 8, ALÍNEA B BIS) (nova)

Artigo 12, nº 2 ter (novo) (Directiva 2003/87/CE)

b bis) É aditado o seguinte parágrafo 
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2 ter:
“2b. No caso de 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 não 
entrarem em vigor até 1 de Janeiro de 
2010, para os efeitos previstos no nº 2 bis 
e mediante a derrogação da 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 
impacto de 1,5.”

Justificação

A crer nas as últimas investigações levadas a cabo pelos cientistas, ficou a conhecer-se com 
uma certa segurança o papel das emissões de óxidos de azoto (NOx) nas alterações 
climáticas. Dessas investigações, pode concluir-se que a quota-parte dos óxidos de azoto 
(NOx) da aviação responsáveis pelas alterações climáticas corresponde a, aproximadamente, 
uma vez e meia a quota-parte do CO2 considerada “de per si”. O contributo dos óxidos de 
azoto (NOx) para o aquecimento deveria ser considerado na presente Directiva, uma vez que 
não existem outras medidas específicas em vigor.

Alteração 19
ARTIGO 1, PONTO 16

Artigo 25 bis, parágrafo 1 (novo) (Directiva 2003/87/CE)

Se um país terceiro adoptar medidas pelo 
menos equivalentes às exigências da 
presente directiva com vista a reduzir o 
impacto nas alterações climáticas dos voos 
que partem do seu território e aterram na 
Comunidade, a Comissão alterará a 
presente directiva de modo a excluir os 
voos provenientes desse país das 
actividades de aviação enumeradas no 
anexo I, com efeitos a contar do período 
subsequente referido no artigo 3º-B. 

Se um país terceiro adoptar medidas pelo 
menos equivalentes às exigências da 
presente directiva com vista a reduzir o 
impacto nas alterações climáticas dos voos 
que partem do seu território e aterram na 
Comunidade, a Comissão alterará a 
presente directiva, a fim de evitar a 
duplicação da contagem e garantir a 
igualdade de tratamento. 
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Justificação

Em caso de estabelecimento de um tal regime por um país terceiro, há que garantir que o 
sistema europeu não o negligencie. A exclusão dos voos que chegam à Europa refere-se 
apenas ao regime europeu. A mudança da formulação permite uma melhor adaptação, 
evitando ao mesmo tempo a duplicação da contagem.

Alteração 20
ARTIGO 2, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. Se algum Estado, ou grupo de 
Estados, que integre a UE chegar a 
acordo com a União Europeia sobre um 
regime comum de comércio de licenças de 
emissão, que comporte, pelo menos, os 
mesmos benefícios ambientais que o 
regime instituído ao abrigo da presente 
Directiva, a Comissão poderá propor uma 
alteração à Directiva em apreço para 
melhor a adaptar às normas do regime 
comum.

Justificação

Deve ficar claro na proposta que a União Europeia insistirá, não no seu próprio regime, mas 
nos efeitos ambientais da protecção do clima.

Alteração 21
ANEXO, PONTO 1, ALÍNEA B)

Anexo I, nº 2 (Directiva 2003/87/CE)

Em 2001, apenas os voos com partida e 
chegada a um aeroporto situado no 
território de um Estado-Membro ao qual se 
aplica o Tratado serão incluídos nas 
actividades de aviação. A partir de 1 de 
Janeiro de 2012, estas actividades passam 
a incluir todos os voos com partida ou 
com chegada a um aeroporto situado no 
território de um Estado-Membro ao qual 
se aplica Tratado.

A partir de 2010, os voos com partida e 
chegada a um aeroporto situado no 
território de um Estado-Membro ao qual se 
aplica o Tratado, bem como os voos que 
chegam a – ou partem de – um aeroporto 
situado no território de um 
Estado-Membro ao qual se aplica o 
Tratado, serão incluídos nas actividades de 
aviação.

Justificação

Só um esquema que abranja, tão depressa quanto possível, os voos intercontinentais 
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produzirá efeitos significativos na redução das emissões de gases com efeito de estufa. E até 
mesmo este passo não constitui senão um primeiro esforço. A UE deveria entabular 
conversações com países terceiros, a fim de estabelecer um esquema global o mais depressa 
possível (vide alterações 5 e 12).

Alteração 22
ANEXO, PONTO 1, ALÍNEA C)

Anexo I, nº 2, quadro, nova categoria, alínea a) (Directiva 2003/87/CE)

a) Os voos realizados exclusivamente para 
o transporte, em missão oficial, de 
monarcas reinantes e sua família 
próxima, de Chefes de Estado, de Chefes 
de Governo e de Ministros de Estado, 
devendo esta situação ser 
sistematicamente fundamentada pelo 
indicador de estatuto adequado no plano 
de voo;

Suprimido

Justificação

O sector público e, nomeadamente, os Governos deverão dar o exemplo. Alguns Governos já 
introduziram uma contribuição voluntária para compensar a emissão de gases com efeito de 
estufa causada pelos voos oficiais. A exclusão proposta seria completamente contrária à 
política da maioria dos Governos e às expectativas da opinião pública.

Alteração 23
ANEXO, PONTO 2, ALÍNEA B)

Anexo IV, Parte B, “Monitorização dos dados relativos às toneladas-quilómetro para efeitos 
do artigo 3º-D”, nº 2, travessão 2 (Directiva 2003/87/CE)

- um operador de aeronave pode escolher 
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.

- um operador de aeronave pode escolher 
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 160 kg por cada passageiro e 
respectiva bagagem registada.

Justificação

Para o cálculo do parâmetro de referência, a Comissão propôs que um passageiro equivalha 
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a 100kg. Contudo, este tipo de definição daria às operações de transporte de carga uma 
vantagem sobre o transporte de passageiros, uma vez que transportar uma tonelada de 
mercadorias consome menos energia e, como tal, gera menos emissões, do que transportar 
dez passageiros para um determinado destino. O transporte de passageiros exige assentos, 
cozinhas, casas-de-banho e produtos de serviço, ao contrário do que acontece com o 
transporte de mercadorias. O relator propõe, por conseguinte, um valor mais elevado.

Alteração 24
ANEXO, PONTO 3, ALÍNEA B)

Anexo V, Parte B, ponto 14, parágrafo 1 bis (novo) (Directiva 2003/87/CE)

– As instituições europeias e os 
Estados-Membros certificar-se-ão de que 
os métodos de trabalho a utilizar pelos 
responsáveis pela verificação estejam 
harmonizados antes da aplicação da 
presente Directiva e que as respectivas 
disposições sejam aplicadas com base em 
critérios uniformes.

Justificação

O desejado tratamento uniforme do sector da aviação torna indispensável um exame à 
uniformidade dos métodos, dos procedimentos e do modo como eles são aplicados. A 
existência nos Estados Membros de regulamentações diversamente aplicadas e interpretadas 
conduz a distorções da concorrência.

Alteração 25
ANEXO, PONTO 3, ALÍNEA B)

Anexo V, Parte B, ponto 16, parágrafo 1 bis (novo) (Directiva 2003/87/CE)

– As instituições europeias e os 
Estados-Membros certificar-se-ão de que 
os métodos de trabalho a utilizar pelos 
responsáveis pela verificação estejam 
harmonizados antes da aplicação da 
presente Directiva e que as respectivas 
disposições sejam aplicadas com base em 
critérios uniformes.

Justificação

O desejado tratamento uniforme do sector da aviação torna indispensável um exame à 
uniformidade dos métodos, dos procedimentos e do modo como eles são aplicados. A 
existência nos Estados Membros de regulamentações diversamente aplicadas e interpretadas 
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conduz a distorções da concorrência.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

A urgência em reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, a fim de combater as 
alterações climáticas, tem sido destacada de forma eloquente nos recentes relatórios do Painel 
Internacional para as Alterações Climáticas (IPCC).1

O antigo economista-chefe do Banco Mundial, Sir Nicholas Stern, 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.

O Parlamento Europeu salientou, em várias resoluções, a urgência de medidas contra as 
alterações climáticas e demonstrou o seu empenhamento através da criação de uma comissão 
temporária sobre as alterações climáticas.

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 co-decisão.

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 representa já um aumento de cerca de 100% 
em comparação com 1990.2 Isto diverge grandemente da meta de Quioto, que prevê uma 

  
1 IPCC 2007: "Climate Change 2007, Part I: The Physical Science Basis"; IPCC 2007: "Climate Change, Part II: 
Impacts, Adaptation and Vulnerability"; IPCC 2007: "Climate Change 2007, Part III: Mitigation of Climate 
Change".
2 Este valor resulta da percentagem bem conhecida e segura de 86% (1990-2004) 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 
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redução de 8%, ou da meta da UE, que prevê uma redução de 30%, no período pós-2012. 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%1, mas a parcela do VAB que 
corresponde ao sector da aviação é de 0,6%.2 Ninguém irá sustentar que não se trata de um 
valor significativo.

Do ponto de vista das emissões de gases com efeito de estufa, a aviação é o pior meio de 
transporte. Um passageiro que viaja de avião dá origem a uma quantidade mais significativa 
de gases com efeito de estufa do que um passageiro que viaja de comboio ou autocarro. Até 
mesmo o automóvel é consideravelmente mais amigo do ambiente do que o avião.

    
Imprensa 11/2007 do Eurostat).
1 Ver COM(2005) 459.
2 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union.
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Todas as instituições da UE reconhecem que é necessário resolver este problema e que o 
comércio de licenças de emissão constitui um instrumento útil se for correctamente concebido 
e articulado com outras medidas.

A proposta da Comissão

A proposta da Comissão visa alterar a Directiva 2003/87/CE por forma a incluir as emissões 
de CO2 provenientes da aviação no regime de comércio de licenças de emissão da 
Comunidade.

Além disso, propõe que se incluam os voos entre aeroportos da UE, a partir de 2011, e os 
voos da ou para a UE, a partir de 2012, mas exclui não só os voos destinados a testar 
equipamentos, os voos de busca e salvamento e os voos para efeitos de formação, como 
também os voos governamentais. As licenças de emissão serão atribuídas de maneira 
harmonizada pelos Estados-Membros encarregados do acompanhamento administrativo dos 
operadores de aeronaves. O número total de licenças basear-se-á nas emissões médias da 
aviação durante o período 2004-2006.

Uma percentagem fixa das licenças será atribuída a título gratuito, com base numa avaliação 
comparativa. Para o período 2011-2012, propõe-se que essa percentagem corresponda à 
percentagem média proposta pelos Estados-Membros que prevêem a realização de leilões nos 
seus planos nacionais de atribuição.

Após este período, deverá ter lugar uma revisão geral, e as percentagens da atribuição a título 
gratuito e dos leilões, bem como os procedimentos, poderão ser reavaliados. Os pormenores 
relativos ao funcionamento dos leilões serão estabelecidos num regulamento da Comissão.

Os operadores de aeronaves poderão adquirir licenças de emissão dos outros 6 sectores já 
incluídos no regime comunitário e utilizar os chamados créditos de projectos (Unidades de 
Redução de Emissões e Reduções Certificadas de Emissões) até certos limites harmonizados.

Avaliação da proposta da Comissão

A proposta da Comissão representa um passo significativo no sentido de solucionar o 
problema das emissões de gases com efeito de estufa provenientes da aviação. Porém, em 
termos ambientais e de competitividade entre as diferentes companhias aéreas e os diferentes 
sectores de transporte, pode e deve ser consideravelmente melhorada.

As alterações propostas

Âmbito e data de início

A alteração mais importante proposta pelo relator é a introdução de uma data de início única 
para os voos internos e os outros voos de e para aeroportos da UE. A Comissão sustenta não 
haver um argumento jurídico contra a aplicação do regime a todos os voos em partida e em 
chegada. Por razões políticas, a Comissão propôs duas datas diferentes. A distinção entre voos 
internos e voos intercontinentais daria origem a sérios problemas. O impacto ambiental do 
regime será relativamente reduzido se os voos intercontinentais não forem incluídos. 
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Provocará uma distorção da concorrência entre as companhias aéreas e também uma distorção 
da concorrência entre as regiões turísticas. É difícil explicar por que motivo um voo do Reino 
Unido para Marrocos, por exemplo, não é abrangido pelo regime, enquanto um voo do Reino 
Unido para as ilhas Canárias já é. É por isso que o relator propõe uma data de início única. 
Visto que a atenuação dos efeitos das alterações climáticas se torna cada vez mais urgente, a 
data de início deve ser o mais cedo possível. O regime será provavelmente adoptado em 2008. 
A hipótese de um período transitório de um a dois anos parece ser realista. Por isso o relator 
propõe 2010 como data de início.

Relações com terceiros

As alterações climáticas são um desafio global. É por isso que um plano da UE, seja qual for 
o seu âmbito, só poderá ser um primeiro passo. Por conseguinte, a Comissão Europeia deve 
negociar com terceiros a fim de avançar, passo a passo, no sentido de um plano global. Caso 
as instituições europeias acordem com terceiros um plano comum que tenha, pelo menos, os 
mesmos benefícios ambientais que o plano da UE, a Comissão poderá propor uma 
modificação do plano para o adaptar ao acordo. Convém esclarecer que a União Europeia não 
insiste num plano específico, mas sim nos efeitos positivos para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa.

Método de atribuição

O facto de a Comissão propor um método de atribuição harmonizado constitui um avanço 
muito significativo. A crítica mais importante ao actual ETS é a distorção da concorrência 
devido à existência de planos nacionais de atribuição totalmente diferentes e à atribuição de 
direitos excessivos. A Comissão propõe que a maior parte das licenças de emissão seja 
atribuída com base numa avaliação comparativa, francamente preferível ao actual sistema de 
direitos adquiridos. Porém, um sistema de aferição também pode provocar distorções da 
concorrência, pois o sistema escolhido tem uma influência decisiva para as companhias aéreas 
com diferentes modelos empresariais. A referência proposta pela Comissão poderá favorecer 
o transporte de mercadorias, em detrimento do transporte de passageiros. É por isso que deve 
ser adaptada.

Mesmo a referência adaptada poderá dar origem a distorções da concorrência. Este é um dos 
motivos pelos quais a percentagem mais significativa das licenças deve ser atribuída por 
leilão. Outro argumento a favor do leilão é a possibilidade de satisfazer as necessidades dos 
recém-chegados, que trazem inovação ao sector. É igualmente importante evitar o mais 
possível benefícios excepcionais. No actual ETS, as licenças de emissão são atribuídas 
gratuitamente e, mesmo assim, os preços têm aumentado. Se um número significativo de 
licenças fosse leiloado, os Estados-Membros teriam a possibilidade de gerar receitas e reduzir 
outros impostos e taxas no sector dos transportes.

Utilização das receitas geradas pelos leilões

A opinião pública em geral considera que os cidadãos e as empresas não devem ser 
sobrecarregados com mais impostos, taxas e outros encargos. É por este motivo que a 
proposta deve clarificar que as receitas geradas pelos leilões são restituídas aos cidadãos e à 
economia. Em termos de emissões de gases com efeito de estufa, a aviação é o pior meio de 
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transporte. Um passageiro que viaja de avião é responsável por uma emissão 
significativamente maior de gases com efeito de estufa do que um passageiro que percorre a 
mesma distância de autocarro ou comboio. Até mesmo o automóvel, em circunstâncias 
normais, é consideravelmente mais amigo do ambiente do que o avião. Neste contexto, é 
contraditório que os automóveis, e especialmente os autocarros e o comboio, que são mais 
amigos do ambiente, sejam penalizados por uma quantidade de impostos e taxas, inclusive 
taxas ambientais. O comboio já está coberto pelo comércio de licenças de emissão, visto 
utilizar a electricidade. Por conseguinte, o relator propõe a redução dos impostos e taxas 
aplicados aos meios de transporte amigos do ambiente.

Limite global

A União Europeia comprometeu-se a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 
8%, em comparação com o nível de 1990, até 2012. Até 2020 deverão sofrer uma redução de 
20% e, se for obtido um acordo internacional, talvez mesmo de 30%. Se este grau de ambição 
for transmitido ao sector da aviação, cujas emissões duplicaram desde 1990, o sector ver-se-á 
obrigado a efectuar uma redução superior a 50% até 2012. Tendo em conta os meios técnicos 
disponíveis, isto é completamente irrealista. Todavia, por razões de equidade em relação aos 
outros sectores e para aumentar o grau de ambição, o sector da aviação deveria ser obrigado a 
efectuar uma pequena redução das emissões. O relator propõe uma redução de 10%, em 
comparação com o nível de 2004-2006. Isto não exclui o crescimento do sector, ainda que as 
actuais emissões das aeronaves não possam ser reduzidas a curto prazo, pois as companhias 
aéreas estão autorizadas a comprar créditos a outros sectores ou ao abrigo do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) e da Implementação Conjunta (IC).

Efeitos da aviação não ligados ao CO2

Estudos científicos provam que existem muitos outros factores a influir sobre as alterações 
climáticas para além das emissões de CO2. Uma parte importante são as emissões de NOX e 
os cirros. No que diz respeito aos cirros, há ainda muitas dúvidas entre os cientistas, mas o 
princípio da precaução deve, pelo menos, encorajar-nos a evitar os cirros, se possível. Por este 
motivo, o relator propõe um considerando destinado a encorajar as autoridades de gestão do 
tráfego aéreo. Quanto ao NOX, a Comissão anunciou que vai propor legislação em separado. 
Por conseguinte, o relator propõe um multiplicador para reflectir os efeitos das emissões de 
NOX da aviação. O multiplicador deverá ser suprimido quando a nova proposta da Comissão 
sobre NOX for adoptada pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu.
.

Excepções para voos governamentais

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

Gestão do tráfego aéreo
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O Parlamento vem solicitando, há anos, uma gestão melhorada do tráfego aéreo. Infelizmente, 
os Estados-Membros e o Conselho têm-se mostrado muito reticentes em introduzir este 
regime, que só deverá entrar em vigor em 2020.

O Programa Céu Único Europeu - Investigação ATM  foi iniciado por razões económicas e 
relacionadas com a política dos transportes. Porém, o projecto Céu Único Europeu/ATM 
destina-se igualmente a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Por este motivo, os 
Estados-Membros e o Conselho devem ser instados a lançar este projecto o mais brevemente 
possível.


