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DIRECTIVA 2008/…/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din

de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de aviaţie în sistemul de 

comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

                                               

1 JO C 175, 27.7.2007, p. 47.
2 JO C 305, 15.12.2007, p.15.
3 Avizul Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), 

Poziţia comună a Consiliului din… (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia
Parlamentului European din….(nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului 
din…
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întrucât:

(1) Prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 

2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de 

seră în cadrul Comunităţii1, a fost instituit un sistem de comercializare a cotelor de emisie 

de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii pentru a promova o metodă rentabilă şi 

eficientă din punct de vedere economic de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

(2) Obiectivul final al Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările 

climatice („UNFCCC”), care a fost aprobată în numele Comunităţii Europene prin Decizia 

94/69/CE a Consiliului2, constă în stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect de seră din 

atmosferă la un nivel care să prevină interferenţele antropice periculoase cu sistemul 

climatic.

                                               

1 JO L 275, 25.10.2003, p. 32. Directivă modificată prin Directiva 2004/101/CE (JO L 338, 
13.11.2004, p. 18).

2 JO L 33, 07.2.1994, p. 11.
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(3) Consiliul European a subliniat, în cadrul reuniunii sale din 8-9 martie 2007 de la Bruxelles, 

importanţa vitală a realizării obiectivului strategic de limitare a creşterii temperaturii medii 

globale cu cel mult 2°C peste nivelurile preindustriale. Cele mai recente descoperiri 

ştiinţifice raportate de Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) în 

cadrul celui de-al patrulea raport de evaluare dovedesc cu şi mai multă claritate faptul că 

efectele negative ale schimbărilor climatice reprezintă un risc tot mai serios pentru 

ecosisteme, producţia alimentară, atingerea dezvoltării durabile şi a Obiectivelor de 

Dezvoltare ale Mileniului, precum şi pentru sănătatea şi securitatea umană. Pentru ca 

obiectivul de 2°C să rămână realizabil, este necesară stabilizarea concentraţie de gaze cu 

efect de seră în atmosferă, la aproximativ 450 ppmv echivalent CO2, ceea ce necesită o 

stabilizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în următorii 10-15 ani şi reduceri 

substanţiale ale emisiilor cu cel puţin 50% sub nivelul anului 1990 până în 2050.

(4) Consiliul European a subliniat că Uniunea Europeană s-a angajat să transforme Europa 

într-o economie foarte eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de gaze cu 

efect de seră şi că, până la încheierea unui acord global şi cuprinzător pentru perioada de 

după 2012, Uniunea Europeană şi-a luat angajamentul ferm şi independent de a realiza o 

reducere cu cel puţin 20% faţă de nivelul anului 1990 a emisiilor de gaze cu efect de seră 

până în anul 2020 . Limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din aviaţie

reprezintă o contribuţie esenţială în conformitate cu acest angajament.
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(5) Consiliul European a subliniat faptul că UE s-a angajat să convină asupra unui acord global 

şi cuprinzător privind reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada de după 

2012, oferind un răspuns eficace, eficient şi echitabil, la scara necesară pentru a face faţă 

provocărilor determinate de schimbările climatice. Consiliul European a sprijinit un 

obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE cu 30% faţă de nivelul 

anului 1990 până în 2020, ca o contribuţie la încheierea unui acord global şi cuprinzător 

pentru perioada de după 2012, cu condiţia ca şi alte ţări dezvoltate să se angajeze să 

realizeze reduceri comparabile ale emisiilor, iar ca ţările în curs de dezvoltare cu o 

economie mai avansată să contribuie în mod adecvat, conform responsabilităţilor şi 

capacităţilor acestora. EU conduce în continuare negocierile privind un acord internaţional 

ambiţios care va realiza obiectivul de limitare a creşterii globale a temperaturii la 2°C şi 

este încurajată de progresele înregistrate în vederea atingerii acestui obiectiv în cadrul celei 

de-a treisprezecea sesiuni a Conferinţei părţilor la UNFCCC organizată la Bali în 

decembrie 2007. UE va lua măsuri pentru a garanta că un astfel de acord global cuprinde 

măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră provenind din aviaţie şi, în acest 

caz, Comisia ar trebui să analizeze care sunt modificările necesare la prezenta directivă 

întrucât se aplică operatorilor de aeronave.

(6) UNFCCC solicită tuturor părţilor să formuleze şi să pună în aplicare programe naţionale şi, 

după caz, regionale, care să conţină măsuri de atenuare a schimbărilor climatice.

(7) Protocolul de la Kyoto la UNFCCC, aprobat în numele Comunităţii Europene prin Decizia 

2002/358/CE a Consiliului 1, solicită ţărilor dezvoltate să continue limitarea sau reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră nereglementate de Protocolul de la Montreal şi care 

provin din aviaţie, prin intermediul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI).

                                               

1 JO L 130, 15.5.2002, p. 1.
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(8) Deşi Comunitatea nu este parte contractantă la Convenţia de la Chicago privind aviaţia 

civilă internaţională (Convenţia de la Chicago) din 1994, toate statele membre sunt părţi 

contractante la convenţia în cauză şi membre ale OACI. Statele membre continuă să 

susţină, în colaborare cu alte state membre ale OACI, activitatea de dezvoltare a măsurilor 

de combatere a impactului sectorului aviaţiei asupra schimbărilor climatice, inclusiv a 

instrumentelor de piaţă. Cu ocazia celei de-a şasea reuniuni a Comitetului OACI privind 

protecţia mediului în aviaţie din 2004, s-a convenit că un sistem de comercializare a 

emisiilor specifice aviaţiei, bazat pe un nou instrument juridic sub auspiciile OACI, părea 

suficient de neatractiv pentru a nu fi pus în aplicare în continuare. În consecinţă, Rezoluţia 

A35-5 a celei de-a 35-a Adunări a OACI organizată în septembrie 2004 nu a propus un nou 

instrument juridic, dar, în schimb, a încurajat comercializarea deschisă a cotelor de emisie 

şi posibilitatea ca statele să introducă emisii generate de aviaţia internaţională în propriile 

sisteme de comercializare a emisiilor. Apendicele L la Rezoluţia A36-22 a celei de-a 36-a 

Adunări a OACI organizată în septembrie 2007 îndeamnă statele contractante să nu pună 

în aplicare un sistem de comercializare a emisiilor în cazul operatorilor de aeronave ai altor 

state contractante, cu excepţia situaţiei în care există un acord reciproc între statele 

respective. Reamintind recunoaşterea în mod expres de către Convenţia de la Chicago a 

dreptului fiecărei părţi contractante de a aplica în mod nediscriminatoriu actele cu putere 

de lege şi actele administrative proprii aeronavelor tuturor statelor, statele membre ale 

Comunităţii Europene şi cincisprezece alte state europene au exprimat o rezervă cu privire 

la această rezoluţie şi şi-au rezervat dreptul ca, în temeiul Convenţiei de la Chicago, să 

adopte şi să pună în aplicare măsuri bazate pe piaţă în mod nediscriminatoriu tuturor 

operatorilor de aeronave din toate statele care oferă servicii spre, din sau pe teritoriul lor.
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(9) Cel de-al şaselea Program de acţiune comunitară pentru mediu stabilit prin Decizia 

1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului1 prevedea determinarea şi 

realizarea de către Comunitate a unor acţiuni specifice de reducere a emisiilor de gaze cu 

efect de seră provenind din aviaţie, în cazul în care, până în 2002, nu s-ar fi convenit 

asupra unei astfel de acţiuni în cadrul OACI. În concluziile sale din octombrie 2002, 

decembrie 2003 şi octombrie 2004, Consiliul a invitat Comisia în repetate rânduri să 

propună măsuri de reducere a impactului transportului aerian internaţional asupra 

schimbărilor climatice.

(10) Pentru a obţine reducerile substanţiale necesare, politicile şi măsurile ar trebui puse în 

aplicare la nivel naţional şi comunitar, în toate sectoarele economiei comunitare. În cazul 

în care impactul sectorului aviaţiei asupra schimbărilor climatice continuă să crească în 

ritmul actual, acest lucru ar submina în mod semnificativ reducerile de emisii realizate în 

alte sectoare pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice.

                                               

1 JO L 242, 10.9.2002, p. 1.
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(11) În comunicarea sa adresată Consiliului, Parlamentulului European, Comitetului Economic 

şi Social European şi Comitetului Regiunilor intitulată „Reducerea impactului aviaţiei 

asupra schimbărilor climatice”din 27 septembrie 2005, Comisia a evidenţiat o strategie de 

reducere a impactului aviaţiei asupra climei. În cadrul unui pachet exhaustiv de măsuri, 

această strategie propunea includerea sectorului aviaţiei în sistemul comunitar de 

comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră şi prevedea crearea unui grup de 

lucru multilateral al părţilor interesate privind aviaţia, în cadrul celei de-a doua etape a 

Programului european privind schimbările climatice, care să ia în considerare moduri de 

includere a aviaţiei în sistemul comunitar. În cadrul concluziilor sale din 2 decembrie 

2005, Consiliul a admis că, din punct de vedere economic şi al mediului, includerea 

sectorului aviaţiei în sistemul comunitar pare cea mai bună soluţie pe viitor, şi a invitat 

Comisia să înainteze o propunere legislativă până la sfârşitul anului 2006. În rezoluţia sa 

din 4 iulie 2006 privind reducerea impactului aviaţiei asupra schimbărilor climatice1, 

Parlamentul European a admis că sistemul de comercializare a emisiilor ar putea face parte 

dintr-un pachet exhaustiv de măsuri privind combaterea impactului sectorului aviaţiei 

asupra climei, cu condiţia ca acesta să fie conceput într-un mod corespunzător.

(12) Obiectivul modificărilor aduse Directivei 2003/87/CE prin prezenta directivă este de a 

reduce impactul asupra schimbărilor climatice atribuit aviaţiei, prin includerea emisiilor 

care provin din activităţile de aviaţie în sistemul comunitar.

                                               

1 JO C 303 E, 13.12.2006, p. 119.
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(13) Operatorii de aeronave au controlul în modul cel mai direct asupra tipului de aeronavă

folosit şi asupra modului de operare a acesteia şi, prin urmare, ar trebui să fie responsabili 

de respectarea obligaţiilor impuse prin prezenta directivă, inclusiv obligaţia de a pregăti un 

plan de monitorizare şi de a monitoriza şi a raporta emisiile în conformitate cu acel plan. 

Un operator de aeronave poate fi identificat cu ajutorul unui cod de identificare al OACI 

sau al oricărui alt cod de identificare recunoscut, folosit pentru identificarea zborului. În 

cazul în care identitatea operatorului aeronavei nu este cunoscută, proprietarul aeronavei ar 

trebui să fie considerat operatorul acesteia, cu excepţia cazului în care dovedeşte care altă 

persoană a fost operatorul aeronavei.

(14) Începând cu 2012, ar trebui să fie incluse emisiile provenite de la toate zborurile care 

aterizează şi decolează de pe aerodromurile comunitare. Astfel, sistemul comunitar poate

servi drept model pentru aplicarea comercializării emisiilor la nivel mondial . În cazul în 

care o ţară terţă adoptă măsuri în vederea reducerii impactul climatic al zborurilor către 

Comunitate, Comisia ar trebui să ia în considerare opţiunile disponibile pentru a asigura o 

interacţiune optimă între sistemul comunitar şi măsurile din ţara în cauză, după consultarea 

prealabilă a ţării respective.

(15) În conformitate cu principiul unei mai bune legiferări, anumite zboruri ar trebui excluse din 

acest sistem. Pentru a evita sarcini administrative disproporţionate, operatorii de transport 

aerian comercial care efectuează în decursul a trei perioade consecutive de patru luni 

fiecare mai puţin de 243 de zboruri pe perioadă ar trebui excluşi din sistem. Acest lucru ar 

fi în beneficiul companiilor aeriene care operează servicii cu frecvenţa scăzută care se 

încadrează în domeniul de aplicare al sistemului comunitar, inclusiv al companiilor aeriene 

din ţări în curs de dezvoltare.
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(16) Aviaţia are un impact asupra climei la nivel global, datorită emisiilor de dioxid de carbon, 

de oxizi de azot, de vapori de apă şi de particule de sulfat şi de funingine. IPCC a estimat 

că impactul total al aviaţiei este, în prezent, de două până la patru ori mai mare decât 

efectul exclusiv al emisiilor de dioxid de carbon din trecut. Studii de cercetare comunitare 

recente arată că impactul total al sectorului aviaţiei ar putea fi de două ori mai mare decât 

impactul exclusiv al dioxidului de carbon. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste estimări 

nu ia în considerare efectele foarte puţin cunoscute ale norilor cirrus. În conformitate cu 

articolul 174 alineatul (2) din tratat, politica de mediu comunitară se bazează pe principiul 

precauţiei. Până la atingerea unor progrese viitoare ale ştiinţei, toate efectele negative ale 

sectorului aviaţiei ar trebui abordate într-un mod cât mai cuprinzător cu putinţă. Emisiile 

de oxizi de azot vor fi abordate în cadrul unei alte legislaţii, care urmează să fie propusă de 

Comisie în 2008.

(17) Pentru a evita denaturarea concurenţei, ar trebui specificată o metodologie de alocare 

armonizată pentru determinarea cantităţii totale de cote care urmează să fie emise şi pentru 

distribuirea cotelor către operatorii de aeronave. În conformitate cu normele care urmează 

să fie formulate de Comisie, o parte din cote va fi alocată prin licitaţie. Ar trebui să se 

prevadă o rezervă specială de cote pentru a asigura noilor operatori de aeronave accesul la 

piaţă şi pentru a acorda asistenţă operatorilor de aeronave care înregistrează o creştere 

bruscă a numărului de tone-kilometru efectuate. Operatorii de aeronave care îşi încetează 

activitatea ar trebui să primească în continuare cote până la încheierea perioadei pentru 

care li s-au alocat deja cote cu titlu gratuit.
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(18) Armonizarea deplină a părţii de cote eliberate în mod gratuit tuturor operatorilor de 

aeronave care participă la sistem este adecvată pentru a le asigura acestora un mediu 

concurenţial echitabil, întrucât toate operaţiunile fiecărui operator de aeronave spre, din şi 

pe teritoriul UE vor fi reglementate de un singur stat membru şi de dispoziţiile privind 

nediscriminarea din acordurile bilaterale cu ţările terţe privind serviciile aeriene.

(19) Aviaţia contribuie la impactul global al activităţilor umane asupra schimbărilor climatice şi 

impactul asupra mediului al emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din aviaţie poate fi 

atenuat prin măsuri privind schimbările climatice în UE şi în ţările terţe şi prin finanţarea 

cercetării şi a dezvoltării în vederea limitării şi a adaptării acestui impact. În conformitate 

cu principiul subsidiarităţii, deciziile privind chestiunile legate de cheltuielile publice 

naţionale intră în competenţa statelor membre. Fără a aduce atingere acestui lucru, 

veniturile obţinute în urma licitării cotelor, sau o sumă echivalentă acolo unde se impun 

principii bugetare superioare ale unui stat membru, precum principiile unităţii şi 

universalităţii, ar trebui să fie utilizate în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de 

seră, al adaptării la impactul schimbărilor climatice în UE şi în ţările terţe, al finanţării 

lucrărilor de cercetare şi de dezvoltare în vederea atenuării schimbărilor climatice şi a 

adaptării la acestea şi pentru acoperirea costurilor de administrare a sistemului. De 

asemenea, ar putea fi incluse măsuri de încurajare a transportului care are un impact redus

asupra mediului. Veniturile obţinute în urma licitaţiei ar trebui afectate în mod special 

finanţării contribuţiilor la Fondul mondial pentru eficienţă energetică şi energii 

regenerabile, precum şi măsurilor de evitare a despăduririi şi de facilitare a adaptării în 

ţările în curs de dezvoltare. Dispoziţiile prezentei directive referitoare la utilizarea 

veniturilor nu ar trebui să aducă atingere niciunei decizii privind destinaţia veniturilor 

rezultate din licitarea cotelor în contextul mai larg al revizuirii generale a Directivei 

2003/87/CE.
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(20) Dispoziţiile privind utilizarea fondurilor obţinute în urma licitaţiei ar trebui notificate 

Comisiei. O astfel de notificare nu scuteşte statele membre de obligaţia prevăzută la 

articolul 88 alineatul (3) din tratat de a notifica anumite măsuri naţionale. Prezenta 

directivă nu ar trebui să aducă atingere rezultatului oricăror proceduri viitoare privind 

ajutoarele de stat care ar putea fi întreprinse în temeiul articolelor 87 şi 88 din tratat.

(21) Pentru a spori rentabilitatea sistemului, operatorii de aeronave ar trebui să poată recurge,

până la o anumită limită armonizată, la reduceri de emisii certificate (CER) şi unităţi de 

reducere a emisiilor (ERU) din activităţile de proiectare, pentru a-şi îndeplini obligaţiile de 

restituire a cotelor. Folosirea CER şi ERU ar trebui să fie compatibilă cu criteriile de 

acceptare privind utilizarea în cadrul sistemului de comercializare stabilit de prezenta 

directivă. 

(22) Pentru a reduce sarcinile administrative ale operatorilor de aeronave, un singur stat 

membru ar trebui să fie responsabil pentru fiecare operator de aeronavă. Fiecare stat 

membru ar trebui să se asigure că operatorii de aeronave care au obţinut o licenţă de 

operare în statul respectiv, sau operatorii care nu dispun de licenţă de operare sau 

operatorii din ţări terţe ale căror emisii, într-un an de referinţă, pot fi atribuite în mare 

măsură statului membru respectiv, îndeplinesc cerinţele prezentei directive. În cazul în care 

un operator de aeronave nu respectă cerinţele prezentei directive şi statul membru de 

administrare nu a reuşit prin alte măsuri de punere în executare să asigure respectarea 

acestora, statele membre ar trebui să acţioneze solidar. Statul membru de administrare ar 

trebui, prin urmare, să poată solicita Comisiei să decidă, în ultimă instanţă, impunerea unei 

interdicţii de operare la nivel comunitar în privinţa operatorului de aeronave respectiv. 
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(23) Pentru a păstra integritatea sistemului de contabilizare a sistemului comunitar, având în 

vedere faptul că emisiile provenite din aviaţia internaţională nu sunt integrate în 

angajamentele statelor membre în conformitate cu Protocolul de la Kyoto, cotele alocate 

sectorului aviaţiei ar trebui să fie folosite numai pentru a îndeplini obligaţiile operatorilor 

de aeronave de a restitui cote în conformitate cu prezenta directivă.

(24) Pentru a păstra integritatea sistemului din punct de vedere a protecţiei mediului, unităţile 

restituite de către operatorii de aeronave ar trebui să fie luate în considerare numai pentru 

obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră care ţin cont de aceste emisii.

(25) Organizaţia europeană pentru siguranţa navigaţiei aeriene (Eurocontrol) poate deţine 

informaţii care ar putea ajuta statele membre sau Comisia în îndeplinirea obligaţiilor care 

le revin în temeiul prezentei directive.

(26) Dispoziţiile sistemului comunitar privind monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor, 

precum şi sancţiunile aplicabile operatorilor, ar trebui să se aplice, de asemenea, şi 

operatorilor de aeronave.

(27) Comisia ar trebui să reexamineze modul de funcţionare al Directivei 2003/87/CE în ceea 

ce priveşte activităţile de aviaţie, având în vedere experienţa dobândită în aplicarea sa şi ar 

trebui să raporteze apoi Parlamentului European şi Consiliului.
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(28) Reexaminarea funcţionării Directivei 2003/87/CE în ceea ce priveşte activităţile de aviaţie

ar trebui să ţină seama de dependenţa structurală faţă de aviaţie a ţărilor care nu deţin alte 

mijloace de transport adecvate şi comparabile, care depind, prin urmare, în mod deosebit

de transportul aerian şi în care sectorul turismului reprezintă o componentă importantă a 

PIB-ului. O atenţie specială ar trebui acordată măsurilor destinate atenuării sau chiar

eliminării oricărui tip de dificultăţi legate de accesibilitate şi de competitivitate în regiunile 

ultraperiferice, astfel cum este menţionat la articolul 299 alineatul (2) din tratat şi a 

dificultăţilor referitoare la obligaţiile de serviciu public legate de punerea în aplicare a 

prezentei directive.

(29) Întrucât declaraţia ministerială privind aeroportul Gibraltar, adoptată la Cordoba la 

18 septembrie 2006, în cadrul primei reuniuni ministeriale a Forumului de dialog privind 

Gibraltarul, va înlocui declaraţia comună privind aeroportul făcută la Londra la 

2 decembrie 1987, şi se va considera că respectarea deplină a acesteia înseamnă 

respectarea declaraţiei ministeriale din 1987.

(30) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în 

conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 

normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei1.

                                               

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 
22.7.2006, p. 11).
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(31) Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte măsuri privind licitarea cotelor 

care nu trebuie eliberate cu titlu gratuit, să adopte norme detaliate în privinţa modului de 

funcţionare a rezervei speciale pentru anumiţi operatori de aeronave şi în privinţa 

procedurilor referitoare la solicitările adresate Comisiei pentru ca aceasta să decidă privind 

impunerea unei interdicţii de operare în privinţa unui operator de aeronave şi să modifice

activităţile de aviaţie prevăzute în anexa I, în cazul în care o ţară terţă introduce măsuri de 

reducere a impactului sectorului aviaţiei asupra schimbărilor climatice. Deoarece 

respectivele măsuri au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să modifice 

elemente neesenţiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia cu noi 

elemente neesenţiale, aceste măsuri trebuie adoptate în conformitate cu procedura de 

reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(32) Deoarece obiectivul prezentei directive nu poate fi realizat de către statele membre în mod 

satisfăcător şi, prin urmare, datorită dimensiunii şi efectelor acţiunii propuse, poate fi 

realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu 

principiul subsidiarităţii astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu 

principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezenta 

directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(33) În conformitate cu punctul(34) din Acordul interinstituţional privind o mai bună 

legiferare1, statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru sine şi în interesul 

Comunităţii, propriile tabele care, pe cât posibil, să ilustreze corespondenţa între directivă 

şi măsurile de transpunere, şi să le facă publice.

(34) Prin urmare, Directiva 2003/87/CE ar trebui modificată în consecinţă.

                                               

1 JO C 321, 31.12.2003, p.1.
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ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

 Modificări la Directiva 2003/87/CE

Directiva 2003/87/CE se modifică după cum urmează:

1. Înainte de articolul 1 se introduce următorul titlu:

„Capitolul I 

Dispoziţii generale”

2. La articolul 2, se adaugă următorul alineat:

"(3) Aplicarea prezentei directive în cazul aeroportului Gibraltar nu aduce atingere poziţiei 

juridice a Regatului Spaniei şi, respectiv, a Regatului Unit cu privire la diferendul lor 

referitor la suveranitatea asupra teritoriului pe care este situat aeroportul.”

3. Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a) litera (b) se înlocuieşte cu următorul text: 

„(b) „emisii” înseamnă eliberarea în atmosferă de gaze cu efect de seră din surse 

aparţinând unei instalaţii sau eliberarea de către o aeronavă care efectuează o 

activitate de aviaţie menţionată în anexa I, a gazelor specificate în cadrul 

respectivei activităţi”;
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(b) se adaugă următoarele litere:

,,(o) «operator de aeronave» înseamnă persoana care operează o aeronavă în 

momentul în care efectuează o activitate de aviaţie menţionată în anexa I sau, 

în cazul în care respectiva persoană nu este cunoscută sau identificată de 

proprietarul aeronavei, proprietarul aeronavei;

(p) ,,operator de transport aerian comercial” înseamnă un operator care, în 

schimbul unei remuneraţii, oferă publicului servicii de transport aerian regulate 

sau neregulate pentru transportul pasagerilor, al mărfurilor sau al poştei; 

(q) „stat membru de administrare” înseamnă statul membru care răspunde de 

administrarea sistemului comunitar în ceea ce priveşte un operator de aeronave, 

în conformitate cu articolul 18a;

(r) „emisii din aviaţie atribuite” înseamnă emisiile ce provin de la toate zborurile 

care se încadrează în activităţile de aviaţie menţionate în anexa I care pleacă de 

pe un aerodrom situat pe teritoriul unui stat membru şi de la zborurile care 

sosesc pe un astfel de aerodrom dintr-o ţară terţă;

(s) „emisiile istorice din aviaţie” înseamnă media emisiilor anuale din anii 

calendaristici 2004, 2005 şi 2006, provenite de la aeronavele care efectuează o 

activitate de aviaţie menţionată în anexa I;”.
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4. După articolul 3 se introduce următorul capitol:

,,Capitolul II

Aviaţie

Articolul 3a 

Domeniul de aplicare a capitolului II

Dispoziţiile prezentului capitol se aplică alocării şi eliberării de cote pentru activităţile de

aviaţie menţionate în anexa I.

Articolul 3b

Activităţile de aviaţie

Până la…..1 Comisia , în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la 

articolul 23 alineatul (2), elaborează linii directoare privind interpretarea în detaliu a 

activităţilor de aviaţie menţionate în anexa I, mai ales în privinţa zborurilor asociate

misiunilor de căutare şi salvare, a zborurilor de stingere a incendiilor, a zborurilor 

umanitare, a zborurilor serviciilor medicale de urgenţă şi a zborurilor efectuate de operatori 

de transport aerian comercial care efectuează de-a lungul a trei perioade consecutive de 

patru luni mai puţin de 243 de zboruri pe perioadă.

                                               

1 JO - şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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Articolul 3c 

Cantitatea totală de cote pentru aviaţie

(1) În perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012, cantitatea totală de cote care 

urmează să fie alocată operatorilor de aeronave este echivalentă cu 100% din emisiile 

istorice din aviaţie.

(2) În perioada menţionată la articolul 11 alineatul (2), care începe la 1 ianuarie 2013, şi, 

dacă nu există nicio modificare în urma revizuirii menţionate la articolul 30 alineatul 

(4), pentru fiecare perioadă ulterioară, cantitatea totală de cote care urmează să fie 

alocată operatorilor de aeronave este echivalentă cu 100% din suma emisiilor istorice 

din aviaţie, înmulţită cu numărul de ani din perioada în cauză.

(3) Comisia revizuieşte cantitatea totală de cote care urmează să fie alocată operatorilor 

de aeronave în conformitate cu articolul 30 alineatul (4).

(4) Până la…. 1, Comisia decide cu privire la emisiile istorice din aviaţie, pe baza celor 

mai fiabile date disponibile, inclusiv a estimărilor bazate pe informaţii privind 

traficul real. Respectiva decizie va fi evaluată în cadrul comitetului menţionat la 

articolul 23 alineatul (1).

                                               

1 JO - şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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Articolul 3d

Metoda de alocare prin licitaţie

a cotelor pentru aviaţie

(1) Un procentaj de 10% din cote este supus licitaţiei în perioada menţionată la articolul 

3c alineatul (1). 

(2) Pentru perioadele ulterioare, procentajul care urmează a fi licitat, menţionat la 

alineatul (1), poate fi mărit, în cadrul revizuirii generale a prezentei directive.

(3) Se adoptă un regulament care să conţină dispoziţii detaliate privind licitarea de către 

statele membre a cotelor care nu trebuie eliberate cu titlu gratuit, în conformitate cu 

alineatele (1) şi (2) din prezentul articol sau cu articolul 3f alineatul (8). Numărul de 

cote care urmează să fie licitate în fiecare perioadă de către fiecare stat membru este 

proporţional cu partea ce îi revine statului în cauză din cantitatea totală de emisii 

atribuite aviaţiei pentru toate statele membre, pentru anul de referinţă, comunicate în 

conformitate cu articolul 14 alineatul (3) şi verificate în conformitate cu articolul 15. 

Pentru perioada menţionată la articolul 3c alineatul (1), anul de referinţă este 2010, 

iar pentru fiecare perioadă ulterioară menţionată la articolul 3c, anul de referinţă este 

anul calendaristic care se încheie cu 24 luni înainte de începerea perioadei care face 

obiectul licitaţiei.

Regulamentul respectiv, destinat să modifice elemente neesenţiale ale prezentei 

directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de 

reglementare cu control menţionată la articolul 23 alineatul (3).
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(4) Statelor membre le revine sarcina de a determina destinaţia veniturilor obţinute în 

urma licitării cotelor. Aceste venituri ar trebui să fie utilizate pentru a face faţă 

schimbărilor climatice în UE şi în ţările terţe şi pentru a acoperi cheltuielile statului 

membru de administrare efectuate în legătură cu prezenta directivă.

(5) Informaţiile furnizate Comisiei în temeiul prezentei directive nu eliberează statele 

membre de obligaţia de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat.

Articolul 3e 

Alocarea şi emiterea de cote

pentru operatorii de aeronave

(1) Pentru fiecare perioadă menţionată la articolul 3c, fiecare operator de aeronave poate 

solicita atribuirea unor cote destinate să fie alocate cu titlu gratuit. O cerere poate fi 

efectuată prin prezentarea către autoritatea competentă din statul membru de 

administrare a datelor verificate tonă-kilometru pentru activităţile de aviaţie

enumerate în anexa I şi efectuate de operatorul de aeronave în cauză pentru anul 

monitorizat. În sensul prezentului articol, anul monitorizat este anul calendaristic 

care se încheie cu douăzeci şi patru de luni înainte de începutul perioadei la care se 

referă, în conformitate cu anexele IV şi V, sau 2010, în ceea ce priveşte perioada 

menţionată la articolul 3c alineatul (1). Orice cerere se efectuează cu cel puţin 

douăzeci şi una de luni înainte de începerea perioadei la care se referă sau până la 31

martie 2011, în ceea ce priveşte perioada menţionată la articolul 3c alineatul (1).
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(2) Cu cel puţin optsprezece luni înainte de începerea perioadei pentru care se depune 

cererea, sau în ceea ce priveşte perioada prevăzută la articolul 3c alineatul (1), până 

la 30 iunie 2011, statele membre prezintă Comisiei cererile primite în temeiul 

alineatului (1).

(3) Cu cel puţin cincisprezece luni înainte de începerea fiecărei perioade menţionate la 

articolul 3c alineatul (2), sau, în ceea ce priveşte perioada menţionată la articolul 3c 

alineatul (1), până la 30 septembrie 2011, Comisia calculează şi adoptă o decizie prin 

care stabileşte:

(a) cantitatea totală de cote care urmează să fie alocată pentru perioada respectivă, 

în conformitate cu articolul 3c;

(b) numărul de cote care urmează să fie licitat pentru perioada în cauză, în 

conformitate cu articolul 3d;

(c) numărul de cote din rezerva specială a operatorilor de aeronave pentru perioada 

respectivă, în conformitate cu articolul 3f alineatul (1);

(d) numărul de cote ce vor fi alocate cu titlu gratuit în perioada respectivă prin 

scăderea numărului de cote menţionate la literele (b) şi (c) din cantitatea totală 

de cote stabilite în temeiul literei (a); şi
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(e) indicatorul ce va fi folosit pentru alocarea cotelor cu titlu gratuit operatorilor de 

aeronave ale căror cereri au fost înaintate Comisiei în conformitate cu alineatul (2).

Indicatorul menţionat la litera (e), exprimat în cote per tonă-kilometru, se calculează 

prin împărţirea numărului de cote menţionate la litera (d) la suma datelor tonă-

kilometru incluse în cererile prezentate Comisiei în conformitate cu alineatul (2).

(4) În termen de trei luni de la data la care Comisia adoptă o decizie în temeiul alineatului (3),

fiecare stat membru de administrare calculează şi publică:

(a) numărul total de cote alocate, pentru perioada respectivă, fiecărui operator de 

aeronavă a cărui cerere a prezentat-o Comisiei în conformitate cu alineatul (2), 

calculat prin înmulţirea datelor tonă-kilometru din cerere cu indicatorul menţionat la 

alineatul (3) litera (e); şi

(b) cotele alocate fiecărui operator de aeronave pentru fiecare an, care se stabilesc prin 

împărţirea numărului total de cote alocate pentru perioada respectivă, calculat în 

conformitate cu litera (a), la numărul de ani din perioada în care operatorul de 

aeronave respectiv întreprinde o activitate de aviaţie specificată în anexa I.
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(5) Până la 28 februarie 2012 şi, ulterior, până la data de 28 februarie a fiecărui an, 

autoritatea competentă a statului membru de administrare eliberează, pentru fiecare 

operator de aeronave, un număr de cote alocate respectivului operator pentru anul 

respectiv în temeiul prezentului articol sau al articolului 3f.

Articolul 3f

Rezervă specială pentru anumiţi operatori de aeronave

(1) Pentru fiecare perioadă menţionată în articolul 3c alineatul (2), 3 % din cantitatea 

totală de cote care urmează să fie alocată se atribuie unei rezerve speciale pentru 

operatorii de aeronave: 

(a) care încep desfăşurarea unei activităţi de aviaţie care se încadrează în anexa I 

după anul de monitorizare pentru care datele tonă-kilometru au fost prezentate 

în conformitate cu articolul 3e alineatul (1) în privinţa unei perioade 

menţionate la articolul 3c alineatul (2); fie

(b) ale căror date tonă-kilometru cresc anual în medie cu peste 18 % între anul de 

monitorizare pentru care au fost prezentate datele tonă-kilometru în 

conformitate cu articolul 3e alineatul (1) pentru perioada menţionată la 

articolul 3c alineatul (2) şi al doilea an calendaristic al acelei perioade; 

şi

(c) a căror activitate prevăzută la litera (a) sau a căror activitate suplimentară în 

conformitate cu litera (b) nu este o continuare integrală sau parţială a unei

activităţi de aviaţie desfăşurată anterior de un alt operator de aeronave.
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(2) Un operator de aeronave care este eligibil în temeiul alineatului (1) poate solicita 

alocarea cu titlu gratuit a unor cote din rezerva specială prin depunerea unei cereri la 

autoritatea competentă din statul său membru de administrare. Orice cerere se

depune până la 30 iunie în cel de-al treilea an al perioadei menţionate la articolul 3c 

alineatul (2) la care se referă.

(3) O cerere în temeiul alineatului (2):

(a) include datele verificate tonă-kilometru în conformitate cu anexele IV şi V 

pentru activităţile de aviaţie menţionate în anexa I efectuate de operatorul de 

aeronave în al doilea an calendaristic al perioadei menţionate la articolul 3c 

alineatul (2) la care se referă cererea, 

(b) furnizează dovezi privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la 

alineatul (1); precum şi

(c) în cazul operatorilor de aeronave care se încadrează la alineatul 1 litera (b), 

atestă:

(i) creşterea procentajului în tone-kilometru realizată de operatorul de 

aeronave între anul de monitorizare pentru care datele tone-kilometru au 

fost prezentate în conformitate cu articolul 3e alineatul (1) cu privire la o 

perioadă menţionată la articolul 3c alineatul (2) şi al doilea an 

calendaristic al acelei perioade;
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(ii) creşterea absolută în tone-kilometru realizată de operatorul de aeronave 

între anul de monitorizare pentru care datele tone-kilometru au fost 

prezentate în conformitate cu articolul 3e alineatul (1) cu privire la o 

perioadă menţionată la articolul 3c alineatul (2) şi al doilea an 

calendaristic al acelei perioade; precum şi

(iii) creşterea absolută în tone-kilometru realizată de acel operator de 

aeronave între anul de monitorizare pentru care datele tone-kilometru au 

fost prezentate în conformitate cu articolul 3e alineatul (1) cu privire la o 

perioadă menţionată la articolul 3c alineatul (2) şi al doilea an 

calendaristic al acelei perioade care depăşeşte procentajul precizat la 

alineatul (1) litera (b).

(4) Cel târziu după 6 luni de la termenul prevăzut pentru prezentarea cererilor în 

conformitate cu alineatul (2), statele membre înaintează Comisiei cererile primite în 

temeiul acelui alineat. 

(5) Cel târziu după douăsprezece luni de la termenul prevăzut pentru prezentarea 

cererilor în temeiul alineatului (2), Comisia decide care este indicatorul care va fi 

utilizat pentru alocarea cotelor cu titlu gratuit operatorilor de aeronave ale căror 

cereri au fost trimise Comisiei în conformitate cu alineatul (4).
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Sub rezerva alineatului (6), indicatorul este calculat prin împărţirea numărului de 

cote din rezerva specială la suma:

(a) datelor tonă-kilometru, în cazul operatorilor de aeronave care se încadrează la 

alineatul (1) litera (a), incluse în cererile trimise Comisiei în conformitate cu 

alineatul (3) litera (a) şi cu alineatul (4); precum şi

(b) creşterea absolută în tone-kilometru care depăşeşte procentajul menţionat la 

alineatul (1) litera (b) în cazul operatorilor de aeronave care se încadrează la 

alineatul (1) litera (b) incluse în cererile trimise Comisiei în conformitate cu 

alineatul (3) litera (c) punctul (iii) şi cu alineatul (4).

(6) Calcularea indicatorului menţionat la alineatul (5) nu are drept rezultat o alocare 

anuală per tonă-kilometru mai mare decât alocarea anuală per tonă-kilometru 

operatorilor de aeronave în conformitate cu articolul 3e alineatul (4). 

(7) În termen de trei luni de la data la care Comisia adoptă o decizie în conformitate cu 

alineatul (5), fiecare stat membru de administrare calculează şi publică:

(a) alocarea cotelor din rezerva specială fiecărui operator de aeronave a cărui 

cerere a fost trimisă Comisiei în conformitate cu alineatul (4). Această alocare 

este calculată prin înmulţirea indicatorului menţionat la alineatul (5) cu:

(i) în cazul unui operator de aeronave care se încadrează la alineatul (1) 

litera (a), datele tonă-kilometru incluse în cererea trimisă Comisiei în 

conformitate cu alineatul (3) litera (a) şi alineatul (4);
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(ii) în cazul unui operator de aeronave care se încadrează la alineatul (1) 

litera (b), creşterea absolută în tone-kilometru care depăşeşte procentajul 

precizat la alineatul (1) litera (b) care figurează în cererea trimisă 

Comisiei în conformitate cu alineatul (3) litera (c) punctul (iii) şi cu 

alineatul (4); precum şi

(b) cotele alocate fiecărui operator de aeronave pentru fiecare an, care se stabilesc 

prin împărţirea alocării de cote prevăzute la litera (a) la numărul de ani 

calendaristici compleţi rămaşi din perioada menţionată la articolul 3c alineatul 

(2) la care se referă alocarea. 

(8) Cotele nealocate din rezerva specială sunt supuse licitaţiei de statele membre. 

(9) Comisia poate stabili norme detaliate în ceea ce priveşte utilizarea rezervei speciale 

în conformitate cu acest articol, inclusiv evaluarea respectării criteriilor de 

eligibilitate prevăzute la alineatul (1). Aceste măsuri, destinate să modifice elemente 

neesenţiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în 

conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 23 

alineatul (3).
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Articolul 3g

Planuri de monitorizare şi de raportare

Statul membru de administrare se asigură că fiecare operator de aeronave prezintă 

autorităţii competente din statul respectiv un plan de monitorizare care să stabilească 

măsuri de monitorizare şi de raportare a emisiilor şi a datelor tonă-kilometru în scopul 

efectuării unei cereri în temeiul articolului 3e şi că aceste planuri sunt aprobate de 

autoritatea competentă în conformitate cu liniile directoare adoptate în temeiul articolului 

14.”;

5. Se introduc următorul titlu şi următorul articol:

„Capitolul III 

Instalaţii staţionare

Articolul 3h

Domeniul de aplicare

Dispoziţiile prezentului capitol se aplică autorizaţiilor de emisii de gaze cu efect de seră şi 

alocării şi emiterii de cote pentru activităţile enumerate în anexa I, altele decât activităţile 

de aviaţie.”. 
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6. La articolul 6 alineatul (2), litera (e) se înlocuieşte cu următorul text: 

„(e) obligaţia de a restitui cote, altele decât cotele eliberate în temeiul capitolului II, care 

corespund emisiilor totale ale instalaţiei în fiecare an calendaristic, conform 

verificărilor efectuate în conformitate cu articolul 15, în termen de patru luni de la 

sfârşitul anului în cauză.”

7. Următorul titlu se introduce după articolul 11:

,,Capitolul IV

Dispoziţii aplicabile aviaţiei şi instalaţiilor staţionare”.

8. La articolul 11a se introduce următorul alineat:

„(1a) Sub rezerva alineatului (3), pe parcursul fiecăreia dintre perioadele 

menţionate la articolul 3c, statele membre permit fiecărui operator de aeronave să 

folosească CER şi ERU din activităţile de proiectare. Pe parcursul perioadei

menţionate la articolul 3c alineatul (1), operatorii de aeronave pot folosi CER şi 

ERU, până la 15% din numărul de cote pe care trebuie să le restituie în temeiul 

articolului 12 alineatul (2a).

În ceea ce priveşte perioadele următoare, procentajul este stabilit în conformitate cu 

procedura privind determinarea utilizării CER şi ERU din activităţile de proiectare, 

în cadrul revizuirii prezentei directive şi luând în considerare evoluţia regimului 

internaţional privind schimbările climatice.

Comisia publică acest procent cu cel puţin şase luni înainte de începerea fiecărei 

perioade menţionate la articolul 3c.”



5058/3/08 REV 3 RD/pin 30
DG I RO

9. La articolul 11b alineatul (2), termenul „instalaţii” se înlocuieşte cu termenul „activităţi”.

10. Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (2), după cuvântul „scopul” se introduce textul „îndeplinirii de către 

operatorul de aeronave a obligaţiilor prevăzute la alineatul (2a) sau a”;

(b) se introduce următorul alineat:

„(2a) Statele membre de administrare se asigură că, până la data de 30 aprilie a 

fiecărui an, fiecare operator de aeronave restituie un număr de cote egal cu 

totalitatea emisiilor din decursul anului calendaristic precedent care provin din 

activităţile de aviaţie menţionate în anexa I pentru care este considerat operator 

de aeronave, potrivit verificării efectuate în conformitate cu articolul 15. 

Statele membre se asigură că, ulterior, cotele restituite în temeiul prezentului 

alineat sunt anulate;

(c) alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:

„(3) Statele membre se asigură că, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, 

operatorul fiecărei instalaţii restituie un număr de cote, altele decât cotele 

emise în temeiul capitolului II, egal cu totalul emisiilor instalaţiei în cauză pe 

parcursul anului calendaristic anterior, conform verificării efectuate în 

conformitate cu articolul 15, şi că acestea sunt ulterior anulate.”
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11. La articolul 13 alineatul (3), „articolul 12 alineatul (3)” se înlocuieşte cu „articolul 12 

alineatele (2a) sau (3)”.

12. Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1) prima frază:

(i) după „activităţile în cauză” se introduc cuvintele „şi a datelor tonă-kilometru în 

scopul unei cereri depuse în temeiul articolelor 3e sau 3f”;

(ii) cuvintele ,,până la 30 septembrie 2003” se elimină; 

(b) alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:

„(3) Statele membre se asigură că fiecare operator sau operator de aeronave 

raportează autorităţii competente emisiile produse în cursul fiecărui an 

calendaristic de instalaţia în cauză, sau, de la 1 ianuarie 2010, de aeronava pe 

care o operează, după încheierea anului respectiv, în conformitate cu liniile 

directoare.”
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13. Articolul 15 se modifică după cum urmează:

„Articolul 15

Verificarea

Statele membre se asigură că rapoartele prezentate de operatori şi de operatorii de aeronave 

în temeiul articolului 14 alineatul (3) sunt verificate în conformitate cu criteriile prevăzute 

în anexa V şi cu orice norme detaliate adoptate de Comisie în conformitate cu prezentul 

articol şi că autoritatea competentă este informată în acest sens.

Statele membre se asigură că un operator sau un operator de aeronave al cărui raport nu a 

fost considerat satisfăcător în urma verificării efectuate în conformitate cu criteriile 

prevăzute în anexa V şi cu orice norme detaliate adoptate de Comisie în conformitate cu 

prezentul articol până la data de 31 martie a fiecărui an pentru emisiile din anul anterior, nu

mai poate transfera cote decât după ce un raport al operatorului sau al operatorului de 

aeronave în cauză este considerat satisfăcător în urma verificării.

Comisia poate adopta norme detaliate privind verificarea rapoartelor prezentate de 

operatorii de aeronave în temeiul articolului 14 alineatul (3) şi a cererilor depuse în temeiul 

articolelor 3e şi 3f, în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 23 

alineatul (2). ”
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14. Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), cuvintele „până la 31 decembrie 2003,” se elimină;

(b) la alineatele (2) şi (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2) Statele membre asigură publicarea numelor operatorilor şi ale operatorilor de 

aeronave care încalcă cerinţele privind restituirea unui număr suficient de cote în temeiul 

prezentei directive.

(3) Statele membre se asigură că oricărui operator sau operator de aeronave care nu 

restituie, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, cote suficiente pentru a-şi acoperi emisiile 

din anul anterior i se aplică o penalitate pentru exces de emisii. Penalitatea pentru exces de 

emisii este de 100 EUR pentru echivalentul a fiecărei tone de dioxid de carbon emise

pentru care operatorul sau operatorul de aeronave nu a restituit cotele. Plata penalităţii

pentru exces de emisii nu exonerează operatorul sau operatorul de aeronave de obligaţia de 

a restitui un număr de cote egal cu depăşirea respectivă de emisii, la restituirea cotelor 

pentru următorul an calendaristic.”

(c) se adaugă următoarele alineate:

"(5) În cazul în care un operator de aeronave nu respectă cerinţele prezentei 

directive şi nu s-a putut asigura respectarea acestor cerinţe prin alte măsuri de 

punere în executare, statul său membru de administrare poate solicita Comisiei 

să decidă impunerea unei interdicţii de operare operatorului de aeronave 

respectiv. 
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(6) Orice cerere a unui stat membru de administrare în conformitate cu alineatul 

(5) include:

(a) dovada neîndeplinirii de către operatorul de aeronave a obligaţiilor care îi 

revin în temeiul prezentei directive;

(b) detalii privind măsurile de punere în executare întreprinse de către statul 

membru respectiv;

(c) o justificare a impunerii interdicţiei de operare la nivel comunitar; 

precum şi

(d) o recomandare privind domeniul de aplicare a unei interdicţii de operare 

la nivel comunitar şi orice condiţii care ar trebui să se aplice.

(7) În cazurile în care solicitările menţionate la alineatul (5) sunt adresate 

Comisiei, Comisia informează celelalte state membre (prin intermediul 

reprezentanţilor lor în comitetul menţionat la articolul 23 alineatul (1) în 

conformitate cu procedurile prevăzute în regulamentul de procedură al 

comitetului).

(8) Adoptarea unei decizii ca urmare a unei cereri în temeiul alineatului (5) este 

precedată, după caz şi dacă este posibil, de consultări cu autorităţile 

responsabile de supravegherea reglementară a operatorului de aeronave în 

cauză. În măsura posibilului, consultările sunt organizate în comun de către 

Comisie şi statele membre.
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(9) Atunci când Comisia analizează dacă să adopte o decizie ca urmare a unei 

cereri în temeiul alineatului (5), aceasta comunică operatorului de aeronave în 

cauză elementele de fapt esenţiale şi considerentele care au stat la baza deciziei 

sale. Operatorului de aeronave în cauză i se dă posibilitatea de a prezenta 

Comisiei observaţii în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

comunicării.

(10) La solicitarea unui stat membru, Comisia poate adopta o decizie de impunere a 

unei interdicţii de operare operatorului de aeronave în cauză, în conformitate cu 

procedura de reglementare menţionată la articolul 23 alineatul (2).

(11) Fiecare stat membru pune în aplicare pe teritoriul propriu toate deciziile 

adoptate în temeiul alineatului (10). Acestea informează Comisia cu privire la 

toate măsurile întreprinse pentru punerea în aplicare a deciziilor respective.

(12) Atunci când este cazul, se stabilesc norme detaliate cu privire la procedurile 

menţionate în prezentul articol. Respectivele măsuri, destinate să modifice 

elemente neesenţiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se 

adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la 

articolul 23 alineatul (3).”.
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15. Se introduc următoarele articole:

„Articolul 18a

Statul membru de administrare

(1) Statul membru de administrare este pentru un operator de aeronave:

(a) în cazul unui operator de aeronave cu o licenţă de operare valabilă, acordată de 

un stat membru în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CEE) nr. 

2407/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind licenţele transportatorilor 

aerieni, statul membru care a acordat licenţa de operare operatorului în cauză; 

şi

(b) în toate celelalte cazuri, statul membru cu cele mai multe emisii estimate 

atribuite aviaţiei, provenite de la zborurile efectuate de operatorul de aeronave

respectiv în anul de referinţă.

(2) În cazul în care, în primii doi ani ai oricăreia dintre perioadele menţionate la articolul 

3c, niciuna dintre emisiile din aviaţie rezultate din zborurile efectuate de către un 

operator de aeronave care se încadrează la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol 

nu se atribuie statului său membru de administrare, operatorul de aeronave este 

transferat unui alt stat membru de administrare pentru perioada următoare. Noul stat 

membru de administrare este statul membru cu cantitatea cea mai mare de emisii 

estimate atribuite aviaţiei provenind din zborurile efectuate de către respectivul 

operator de aeronave în cursul primilor doi ani ai perioadei anterioare.
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(3) Pe baza celor mai fiabile informaţii disponibile, Comisia:

(a) publică, înainte de 1 februarie 2009, o listă a operatorilor de aeronave care au 

efectuat o activitate de aviaţie menţionată în anexa I la 1 ianuarie 2006 sau 

după această dată, specificând statul membru de administrare pentru fiecare 

operator de aeronave, în conformitate cu alineatul (1); şi

(b) actualizează această listă, înainte de data de întâi februarie a fiecărui an 

ulterior, pentru a include operatorii de aeronave care au întreprins ulterior o 

activitate de aviaţie menţionată în anexa I.

(4) În sensul alineatului (1), „an de referinţă” înseamnă, în ceea ce priveşte un operator 

de aeronave care a început să îşi desfăşoare activitatea în Comunitate după 1 ianuarie 

2006, primul an calendaristic de funcţionare; în toate celelalte cazuri, înseamnă anul 

calendaristic care a început la 1 ianuarie 2006.

Articolul 18b

Asistenţă din partea Eurocontrol

Pentru a-şi îndeplini obligaţiile care îi revin în temeiul articolelor 3c alineatul (4) şi 18a, 

Comisia poate solicita asistenţa Eurocontrol şi poate încheia, în acest scop, orice acorduri 

corespunzătoare cu organizaţia în cauză.

_______________________________

* JO L 240, 24.8.1992, p.1.”
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16. la Articolul 19, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a) ultima frază se înlocuieşte cu următorul text: 

„Respectivul regulament include, de asemenea, dispoziţii privind utilizarea şi 

identificarea CER şi ERU în sistemul comunitar şi privind monitorizarea nivelului 

respectivei utilizări, precum şi dispoziţii prin care să se ia în considerare includerea 

activităţilor de aviaţie în sistemul comunitar.”. 

(b) se adaugă următorul paragraf:

„Regulamentul privind un sistem standardizat şi securizat de registre garantează 

faptul că CER, ERU şi cotele restituite de operatorii de aeronave sunt transferate 

numai în conturile de retragere ale statelor membre pentru prima perioadă de 

angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto, în măsura în care respectivele cote, 

CER şi ERU corespund emisiilor incluse în totalurile naţionale ale inventarelor 

naţionale ale statelor membre pentru perioada respectivă.”;

17. La articolul 23, alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:

„(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-

(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 

8.”.
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18. Se introduce următorul articol:

„Articolul 25a

Măsuri adoptate de ţările terţe pentru a reduce impactul aviaţiei asupra schimbărilor 

climatice

(1) În cazul în care o ţară terţă adoptă măsuri de reducere a impactului pe care îl au 

asupra schimbărilor climatice zborurile care decolează din ţara în cauză şi aterizează 

pe teritoriul Comunităţii, Comisia, după consultarea ţării terţe şi a statelor membre în 

cadrul comitetului menţionat la articolul 23 alineatul (1), analizează opţiunile 

disponibile pentru a asigura o interacţiune optimă între sistemul comunitar şi 

măsurile dispuse de ţara în cauză.

După caz, Comisia poate adopta modificări pentru a exclude zborurile care sosesc 

din ţara terţă în cauză din activităţile de aviaţie enumerate în anexa I sau pentru a 

prevedea orice alte modificări la activităţile de aviaţie enumerate în anexa I care sunt 

impuse de un acord încheiat în conformitate cu al patrulea paragraf .Respectivele

măsuri, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, se adoptă 

în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 23 

alineatul (3).

Comisia poate propune Parlamentului European şi Consiliului oricare alte modificări 

la prezenta directivă. 

După caz, Comisia poate face recomandări Consiliului în conformitate cu articolul 

300 alineatul (1) din tratat privind începerea negocierilor în vederea încheierii unui 

acord cu ţara terţă în cauză. 
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(2) Comunitatea şi statele membre continuă să depună eforturi pentru a se ajunge la un 

acord cu privire la măsurile globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

provenind din aviaţie. Din perspectiva unui astfel de acord, Comisia analizează dacă 

sunt necesare modificări la prezenta directivă, luând în considerare că aceasta se 

aplică operatorilor de aeronave.”

19. Articolul 28 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (3), litera (b) se înlocuieşte cu următorul text:

„(b) care să fie responsabil de restituirea de cote, altele decât cele emise în temeiul 

capitolului II, egale cu emisiile totale din instalaţiile asociate, prin derogare de 

la articolul 6 alineatul (2) litera (e) şi articolul 12 alineatul (3) şi”

(b) alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:

„(4) Administratorul este supus sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea cerinţelor 

de restituire a unei cantităţi suficiente de cote, altele decât cele emise în temeiul 

capitolului II, care să acopere emisiile totale din instalaţiile asociate, prin 

derogare de la articolul 16 alineatele (2), (3) şi (4).”
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20. La articolul 30, se adaugă următorul alineat:

“(4) Până la 1 iunie 2015, pe baza monitorizării şi experienţei dobândite în aplicarea 

prezentei directive, Comisia revizuieşte funcţionarea prezentei directive în ceea ce

priveşte activităţile de aviaţie menţionate în anexa I şi, dacă este cazul, poate înainta 

propuneri. Comisia are în vedere în special:

(a) implicaţiile şi impactul prezentei directive asupra funcţionării globale a 

sistemului comunitar; 

(b) funcţionarea pieţei cotelor pentru aviaţie şi în special orice posibile perturbări 

ale pieţei;

(c) eficienţa sistemului comunitar din punctul de vedere al protecţiei mediului şi 

nivelul până la care ar trebui să fie redusă cantitatea totală a cotelor ce urmează 

să fie alocată operatorilor de aeronave conform articolului 3c, în funcţie de 

obiectivele globale ale UE în ce priveşte reducerea emisiilor;

(d) impactul sistemului comunitar asupra sectorului aviaţiei;

(e) continuarea rezervei speciale destinate operatorilor de aeronave, luând în 

considerare posibila convergenţă a ratei de creştere din industrie;

(f) impactul sistemului comunitar asupra dependenţei structurale de transportul 

aerian specifică regiunilor insulare, a celor fără ieşire la mare şi a regiunilor 

periferice ale Comunităţii; 
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(g) eventuala necesitate a includerii unui sistem de acces selectiv în vederea 

facilitării comercializării cotelor între operatorii de aeronave şi operatorii de 

instalaţii, asigurându-se în acelaşi timp faptul că nicio tranzacţie nu va avea ca 

rezultat un transfer net al cotelor de la operatorii de aeronave către operatorii 

de instalaţii;

(h) impactul pragurilor de excludere astfel cum sunt menţionate la anexa I în 

termeni de masă maximă autorizată la decolare şi de numărul de zboruri 

efectuate de un operator de aeronave pe an; şi

(i) impactul exceptării din sistem a anumitor zboruri efectuate în cadrul 

obligaţiilor de serviciu public impuse în conformitate cu Regulamentul (CEE) 

2408/92 din 23 iulie 1992 privind accesul operatorilor de transport aerian

comunitari la rutele aeriene intracomunitare*.

Comisia raportează ulterior Parlamentului European şi Consiliului.”.

____________________________________________

* JO L 240, 24.8.1992, p.8. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 

nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p.1).

21. După articolul 30, se introduce titlul următor:

„Capitolul V

Dispoziţii finale”.

22. Anexele I, IV şi V se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.
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Articolul 2

Transpunerea

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor

administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la……1. Acestea 

informează de îndată Comisia în acest sens. 

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conţin o trimitere la prezenta 

directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele 

membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Statele membre transmit Comisiei conţinutul principalelor dispoziţii de drept intern pe care 

le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. Comisia informează statele 

membre cu privire la aceasta.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

                                               

1 JO - de introdus data - 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la …

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele
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ANEXĂ

Anexele I, IV şi V la Directiva 2003/87/CE se modifică după cum urmează:

1. Anexa I se modifică după cum urmează:

(a) titlul se înlocuieşte cu următorul text:

„CATEGORIILE DE ACTIVITĂŢI CĂRORA LI SE APLICĂ PREZENTA 

DIRECTIVĂ”;

(b) la alineatul (2) se introduce următorul paragraf înainte de tabel:

,,Pentru anul 2012, toate zborurile care sosesc pe un aerodrom situat pe teritoriul unui stat 

membru căruia i se aplică tratatul sau pleacă de pe un astfel de aerodrom sunt incluse”;

(c) se adaugă următoarea categorie de activităţi:

"

“ Aviaţie

Zborurile care pleacă de pe un aerodrom 

situat pe teritoriul unui stat membru 

căruia i se aplică dispoziţiile tratatului 

sau sosesc pe un astfel de aerodrom.

Această activitate nu include:

Dioxid de carbon
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a) zborurile efectuate exclusiv pentru 

transportul unui monarh în funcţie şi al

rudelor sale apropiate, a şefilor de stat, 

al şefilor de guvern şi al miniştrilor 

provenind din ţări care nu sunt state 

membre, aflaţi în misiune oficială, cu 

condiţia ca o astfel de situaţie să fie 

dovedită prin indicatorul corespunzător 

al statutului zborului în planul de zbor;

b) zboruri militare efectuate cu aeronave 

militare şi zboruri ale serviciilor de 

vamă şi de poliţie;

c) zboruri legate de misiuni de căutare şi 

salvare, zboruri ale serviciilor de 

pompieri,

zboruri umanitare şi zboruri ale 

serviciilor medicale de urgenţă 

autorizate de către autorităţile 

competente corespunzătoare;

d) orice zboruri efectuate exclusiv în 

conformitate cu regulile de zbor la 

vedere menţionate în anexa 2 la 

Convenţia de la Chicago;
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e) zborurile care se încheie pe 

aerodromul de unde a decolat aeronava 

şi în timpul cărora nu au avut loc 

aterizări intermediare;

f) zborurile de instruire efectuate 

exclusiv în scopul obţinerii unei licenţe 

sau a unei calificări, în cazul 

personalului navigant de conducere, 

dacă acest lucru este dovedit printr-o 

indicaţie corespunzătoare în planul de 

zbor, cu condiţia ca scopul zborului să 

nu fie transportul de pasageri şi/sau de 

marfă sau poziţionarea sau transportul

aeronavei;

g) zboruri efectuate exclusiv în scopul 

verificării, al testării sau al certificării 

aeronavei sau a echipamentului de bord 

sau de sol;
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h) zborurile efectuate de aeronave cu o 

masă maximă certificată la decolare mai 

mică de 5 700 kg;

i) zborurile efectuate în cadrul 

obligaţiilor de serviciu public impuse în 

conformitate cu Regulamentul (CEE) 

2408/92 pe rutele din regiunile 

ultraperiferice, astfel cum sunt 

menţionate la articolul 299 alineatul (2) 

din tratat, sau pe rutele unde capacitatea 

oferită nu depăşeşte 30 000 de locuri pe 

an; şi

j) zborurile, cu excepţia zborurilor 

efectuate exclusiv pentru transportul, în 

misiuni oficiale, al unui monarh în 

funcţie şi al rudelor sale apropiate, al 

şefilor de stat, al şefilor de guvern şi al 

miniştrilor unui stat membru, efectuate 

de un operator de transport aerian 

comercial care efectuează în decurs de 

trei perioade consecutive de patru luni 

mai puţin de 243 zboruri pe perioadă, 

care, cu excepţia acestei litere, s-ar 

încadra în această activitate.

”.
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2. Anexa IV se modifică după cum urmează:

(a) după titlul anexei se introduce următorul titlu:

„PARTEA A - Monitorizarea şi raportarea emisiilor din instalaţiile staţionare”;

(b) se adaugă următoarea parte:

„PARTEA B - Monitorizarea şi raportarea emisiilor provenite din activităţi de

aviaţie”

Monitorizarea emisiilor de dioxid de carbon

Emisiile sunt monitorizate prin calcul. Calcularea emisiilor se realizează după 

formula:

Consum de combustibil x factor de emisie

Consumul de combustibil include combustibilul consumat de unitatea auxiliară de 

putere. Consumul real de combustibil pentru fiecare zbor este folosit ori de câte ori 

este posibil şi se calculează după formula:

cantitatea de combustibil din rezervoarele aeronavei după terminarea alimentării cu 

combustibil pentru zborul respectiv – cantitatea de combustibil din rezervoarele 

aeronavei după alimentarea pentru zborul următor + cantitatea de combustibil 

alimentat pentru zborul următor.

Dacă datele reale privind consumul de combustibil nu sunt disponibile, se foloseşte o 

metodă standard, pe niveluri, pentru a estima consumul de combustibil pe baza celor 

mai fiabile informaţii disponibile.
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Se folosesc factorii standard de emisie din liniile directoare IPCC pentru inventare 

din 2006 sau actualizările ulterioare ale respectivelor linii directoare, cu excepţia 

cazului în care factorii de emisie specifici activităţii, identificaţi de laboratoare 

acreditate independente care folosesc metode analitice acceptate, sunt mai exacţi. 

Factorul de emisie pentru biomasă este zero.

Pentru fiecare zbor şi combustibil în parte se efectuează un calcul separat.

Raportarea emisiilor

Fiecare operator de aeronave include în raportul prezentat în conformitate cu 

dispoziţiile articolului 14 alineatul (3) următoarele informaţii:

A. Informaţii de identificare a operatorului de aeronave , inclusiv:

– denumirea operatorului de aeronave;

– statul membru de administrare;

– adresa, inclusiv codul poştal şi ţara şi, în cazul în care este diferită, adresa 

de contact din statul membru de administrare;

– numerele de înregistrare ale aeronavelor şi tipurile de aeronave folosite, 

în perioada care face obiectul raportului, pentru a efectua activităţile de

aviaţie enumerate în anexa I pentru care este operatorul aeronavei;
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– numărul şi autoritatea emitentă a certificatului de operator aerian şi 

licenţa de operare pe baza cărora efectuează activităţile de aviaţie

enumerate în anexa I, pentru care este operatorul aeronavei;

– adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa electronică ale unei 

persoane de contact; precum şi

– denumirea proprietarului aeronavei.

B. Pentru fiecare tip de combustibil pentru care se calculează emisiile:

– consumul de combustibil;

– factorul de emisie;

– emisiile cumulate totale, provenite de la toate zborurile efectuate în 

perioada care face obiectul raportului, ce se încadrează în categoria 

activităţilor de aviaţie enumerate în anexa I pentru care este operatorul

aeronavei;

– emisii cumulate provenite de la:

– toate zborurile efectuate în perioada care face obiectul raportului, 

care se încadrează în categoria activităţilor de aviaţie enumerate în 

anexa I pentru care este operatorul aeronavei, care au avut ca punct 

de plecare un aerodrom situat pe teritoriul unui stat membru, iar ca 

punct de sosire un aerodrom situat pe teritoriul aceluiaşi stat 

membru;
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– toate celelalte zboruri efectuate în perioada care face obiectul 

raportului, ce se încadrează în categoria activităţilor de aviaţie

enumerate în anexa I pentru care este operatorul aeronavei;

– emisiile cumulate provenite de la toate zborurile efectuate în perioada 

care face obiectul raportului, ce se încadrează în categoria activităţilor de

aviaţie enumerate în anexa I pentru care este operatorul aeronavei şi care:

– au avut ca punct de plecare fiecare stat membru; şi

– au sosit în fiecare stat membru dintr-o ţară terţă;

– gradul de incertitudine.

Monitorizarea datelor tonă-kilometru în sensul articolelor 3e şi 3f 

Pentru cererile de alocare a cotelor în conformitate cu articolul 3e alineatul (1) sau cu 

articolul 3f alineatul (2), volumul activităţilor de aviaţie se calculează în tone-kilometri, 

după următoarea formulă:

tone-kilometri = distanţa x sarcina utilă
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unde:

„distanţă” înseamnă distanţa ortodromică între aerodromul de plecare şi cel de sosire plus 

un factor suplimentar fix de 95 km; şi

„sarcină utilă” înseamnă masa totală a mărfurilor, a poştei şi a pasagerilor transportaţi.

Pentru calculul sarcinii utile:

– numărul de pasageri este numărul de persoane aflate la bord, cu excepţia membrilor 

echipajului;

– un operator de aeronave poate opta să aplice fie masa standard, fie masa reală a 

pasagerilor şi a bagajelor de cală înregistrate în documentaţia privind masa şi 

centrajul pentru zborurile relevante, sau o valoare standard de 110 kg pentru fiecare 

pasager şi bagajul său înregistrat .

Raportarea datelor tonă-kilometru în sensul articolelor 3e şi 3f

Fiecare operator de aeronave introduce următoarele informaţii în cererea pe care o depune 

în temeiul articolului 3e alineatul (1) sau al articolului 3f alineatul (2):

A. Informaţii de identificare a operatorului de aeronave, inclusiv:

– denumirea operatorului de aeronave;

– statul membru de administrare;
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– adresa, inclusiv codul poştal şi ţara şi, în cazul în care este diferită, adresa de 

contact din statul membru de administrare;

– numerele de înregistrare ale aeronavelor şi tipurile de aeronave folosite, în anul 

care face obiectul raportului, pentru a efectua activităţile de aviaţie enumerate 

în anexa I pentru care este operatorul aeronavei;

– numărul şi autoritatea emitentă a certificatului de operator aerian şi licenţa de 

operare pe baza căreia efectuează activităţile de aviaţie enumerate în anexa I, 

pentru care este operator de aeronave;

– adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa electronică ale unei 

persoane de contact; precum şi

– denumirea proprietarului aeronavei.

B. Date tonă-kilometru:

– numărul de zboruri pe aerodromuri pereche;

– numărul de pasageri-kilometru pe aerodromuri pereche;

– numărul de tone-kilometru pe aerodromuri pereche;

– metoda aleasă pentru calculul masei pasagerilor şi a bagajelor de cală;

– numărul total de tone-kilometru pentru toate zborurile efectuate în cursul 

anului care face obiectul raportului şi care se încadrează în categoria 

activităţilor de aviaţie enumerate în anexa I pentru care este operatorul

aeronavei.”
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3. Anexa V se modifică după cum urmează:

(a) după titlul anexei se introduce următorul titlu:

„PARTEA A - Verificarea emisiilor provenite din instalaţiile staţionare”;

(b) se adaugă următoarea parte:

„PARTEA B - Verificarea emisiilor provenite din activităţi de aviaţie

(13) Principiile generale şi metodologia stabilite în prezenta anexă se aplică

verificării rapoartelor de emisii provenite de la zborurile care se încadrează în 

categoria activităţilor de aviaţie enumerate în anexa I.

În acest sens:

(a) la alineatul (3), trimiterea la operator se interpretează ca trimitere la un 

operator de aeronave, iar la litera (c) din respectivul alineat, trimiterea la 

instalaţie se interpretează ca trimitere la aeronava utilizată la efectuarea 

activităţilor de aviaţie care fac obiectul raportului;

(b) la alineatul (5), trimiterea la instalaţie se interpretează ca trimitere la 

operatorul de aeronave;
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(c) la alineatul (6), trimiterea la activităţile desfăşurate în instalaţie se 

interpretează ca trimitere la activităţile de aviaţie care fac obiectul 

raportului, întreprinse de operatorul de aeronave;

(d) la alineatul (7), trimiterea la locul instalaţiei se interpretează ca trimitere 

la locurile folosite de operatorul de aeronave pentru a întreprinde 

activităţile de aviaţie care fac obiectul raportului;

(e) la alineatele (8) şi (9), trimiterile la sursele de emisii din instalaţie se 

interpretează ca trimiteri la aeronava de care răspunde operatorul de 

aeronave; precum şi

(f) la alineatele (10) şi (12), trimiterile la operator se interpretează ca 

trimiteri la un operator de aeronave.

Dispoziţii suplimentare privind verificarea rapoartelor de emisie din sectorul aviaţiei

(14) Verificatorul se asigură în special că:

(a) s-a ţinut seama de toate zborurile care intră sub incidenţa unei activităţi 

de aviaţie menţionate în anexa I. În cadrul acestei responsabilităţi, 

verificatorul dispune de informaţii privind orarul şi de alte informaţii de 

trafic ale operatorului de aeronave, inclusiv de informaţiile obţinute de la 

Eurocontrol la cererea respectivului operator;
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(b) există o coerenţă globală a datelor privind consumul cumulat de 

combustibil şi a datelor privind combustibilul achiziţionat sau furnizat 

prin altă metodă aeronavei care efectuează activitatea de aviaţie.

Dispoziţii suplimentare privind verificarea datelor tonă-kilometru prezentate în 

sensul articolelor 3e şi 3f

(15) Principiile generale şi metodologia de verificare a rapoartelor privind emisiile 

în temeiul articolului 14 alineatul (3) menţionate în prezenta anexă se aplică, de 

asemenea, după caz, la verificarea datelor tonă-kilometru din aviaţie.

(16) În special, verificatorul se asigură că, în cererea operatorului în cauză, depusă 

în conformitate cu articolele 3e alineatul (1) şi 3f alineatul (2), au fost luate în 

considerare numai zborurile efectiv efectuate şi care se încadrează în categoria 

activităţilor de aviaţie enumerate în anexa I de care este responsabil operatorul 

de aeronave. În cadrul acestei responsabilităţi, verificatorul dispune de 

informaţii privind traficul operatorului de aeronave, inclusiv de informaţiile 

obţinute de la Eurocontrol la cererea respectivului operator. De asemenea, 

verificatorul se asigură că sarcina utilă declarată de operatorul de aeronave

corespunde înregistrărilor privind sarcinile utile, păstrate de operatorul în cauză 

în scopul asigurării siguranţei zborului.”.
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I. INTRODUCERE

În decembrie 2006, Comisia a adoptat propunerea de directivă1 a Parlamentului European şi a 

Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de aviaţie în 

sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii.

Respectiva propunere a fost transmisă Consiliului la 22 decembrie 2006.

Parlamentul European şi-a dat avizul la prima lectură la 13 noiembrie 2007.

Comitetul Economic şi Social şi-a adoptat avizul la 30 mai 2007. 2

Comitetul Regiunilor şi-a adoptat avizul la 10 octombrie 2007. 3

Consiliul a adoptat poziţia comună la 18 aprilie 2008.

II. OBIECTIV

Obiectivul principal al directivei propuse este reducerea impactul asupra schimbărilor 

climatice atribuit sectorului aviaţiei, având în vedere emisiile în creştere provenind din 

sectorul aviaţiei, şi anume prin includerea activităţilor din sectorul aviaţiei în sistemul 

comunitar de comercializare a emisiilor (ETS).

Propunerea ia forma unei modificări a Directivei 2003/87/CE (directiva ETS).

                                               
1 Doc. 5154/07 - COM(2006) 818 final
2 JO C 206, 27.7.2007, p. 47.
3 JO C 305, 15.12.2007, p. 15.



5058/3/08 REV 3 ADD 1 ml/AB/lv 3
DG I RO

III. ANALIZA POZIȚIEI COMUNE

Observaţii generale

În poziţia comună sunt integrate fie textual, fie parţial sau ca principiu, o serie de 

amendamente adoptate la prima lectură de către Parlamentul European. Acestea îmbunătăţesc 

sau clarifică textul directivei propuse. Cu toate acestea, în poziţia comună nu sunt reflectate 

alte modificări deoarece Consiliul a convenit fie că acestea nu sunt necesare, fie că sunt 

impracticabile, fiind insuficient susţinute de cunoştinţele ştiinţifice actuale şi atrăgând după 

sine costuri administrative sporite şi inadecvate pentru punerea lor în aplicare.

Poziţia comună include, de asemenea, o serie de modificări, altele decât cele prevăzute în 

avizul la prima lectură al Parlamentului European, deoarece, în anumite cazuri, unor dispoziţii 

din propunerea iniţială a Comisiei li s-au adăugat elemente noi sau acestea au fost reformulate 

în întregime, introducându-se şi câteva dispoziţii complet noi. 

De asemenea, poziţia comună conţine o serie de modificări de redactare care urmăresc doar să 

clarifice textul sau să asigure directivei coerenţă de ansamblu.

Dispoziţii specifice

(1) Data de începere şi domeniul de aplicare a sistemului 

Consiliul, de comun acord cu Parlamentul European, a respins abordarea în două etape 

propusă de către Comisie şi a optat pentru o dată unică de începere a includerii în sistem a 

tuturor zborurilor. Acest lucru a fost considerat necesar pentru a asigura impactul sporit al 

sistemului asupra mediului înconjurător, în acelaşi timp reducându-se denaturarea 

concurenţei. Cu toate acestea, Consiliul, contrar Comisiei şi Parlamentului European, care au 

propus 2011 ca an de debut, a decis că amânarea cu un an a aplicării sistemului, şi anume 

până în 2012, ar fi rezonabilă, având în vedere etapele procedurale pe care le presupune 

adoptarea legislaţiei, complexitatea sistemului şi necesitatea de a asigura un număr de măsuri 

de punere în aplicare. 
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(2) Alocarea cotelor

Consiliul, asemenea Parlamentului European, consideră problema alocării cotelor de o 

importanţă vitală pentru funcţionarea sistemului. În această privinţă, Consiliul a introdus o 

serie de modificări la propunerea Comisiei care ar aduce conţinutul acesteia mai aproape de 

spiritul anumitor modificări ale Parlamentului European, chiar dacă nu le-a inclus ad literam

în textul poziţiei comune. 

Astfel, în timp ce a menţinut plafonul de 100% în cazul emisiilor istorice, ca în propunerea 

Comisiei, Consiliul şi-a indicat, cu toate acestea, dorinţa de a efectua, până în 2015, o posibilă 

reducere viitoare, în cadrul procesului de revizuire a funcţionării directivei cu privire la 

activităţile de aviaţie [articolul 30 alineatul (4)]. 

Consiliul a fost de acord cu opţiunea Comisiei de a utiliza un mecanism de alocare care ar 

funcţiona, parţial, prin alocarea de cote gratuite, pe baza unui simplu indicator, şi prin licitaţie.

Cu toate acestea, Consiliul a corectat uşor indicatorul prin introducerea unor modificări cu 

privire la sarcina utilă (pe care a crescut-o la 110 kg pe pasager şi bagajul acestuia) şi la 

distanţă ( 95 km adăugaţi la distanţa ortodromică) utilizate la calculul activităţilor de aviaţie 

(tone-kilometri) ale fiecărui operator de aeronave.
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Cu privire la nivelurile de licitaţie, Consiliul a respins propunerea Comisiei de a utiliza un 

procent corespunzător procentului mediu propus de statele membre care ar include licitarea în 

cadrul planurilor naţionale de alocare (NAP), optând în schimb pentru un procent fix de 

10%. În plus, Consiliul a introdus, de asemenea, posibilitatea explicită a creşterii acestui 

procent, în cadrul procesului de revizuire generală a directivei ETS. Astfel, deşi nu a inclus 

amendamentul 74 al Parlamentului European, poziţia comună împărtăşeşte spiritul general al 

respectivului amendament prin faptul că recunoaşte că se doreşte asigurarea creşterii (treptate) 

a nivelului de licitaţie.  Consiliul a preferat alegerea unui procentaj de licitaţie iniţial mai 

redus, combinată cu posibilitatea unor creşteri viitoare, ca o abordare mai precaută care să 

asigure, pe de o parte, faptul că aviaţia nu va fi tratată în mod semnificativ diferit faţă de alte 

sectoare aflate sub incidenţa ETS, în timp ce oferă, pe de altă parte, o mai bună adaptare a 

funcţionării globale a sistemului comunitar. 

Cu privire la utilizarea veniturilor obţinute în urma licitaţiei, Consiliul adoptă o poziţie 

uşor modificată faţă de poziţia Comisiei şi de cea a Parlamentului European.  În conformitate 

cu formularea actuală a articolului 3d alineatul (4), statele membre decid cum urmează să fie 

utilizate aceste venituri. Cu toate acestea, articolul 3d alineatul (4) prevede că aceste venituri 

ar trebui utilizate pentru abordarea schimbărilor climatice atât în UE, cât şi în ţările terţe, 

precum şi pentru a acoperi costurile administrative ale funcţionării sistemului. Această 

modificare vizează asigurarea respectării principiilor constituţionale şi/sau bugetare care 

prevalează în ordinea juridică internă a anumitor state membre. 
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Unul din noile elemente majore pe care Consiliul le-a introdus în propunerea Comisiei se 

referă la crearea unei rezerve speciale pentru noii operatori sau pentru operatorii de 

aeronave aflaţi în plină dezvoltare (adică operatori care pot demonstra o rată de creştere 

anuală de 18% în anii ulteriori anului de referinţă utilizat pentru alocarea cotelor). În 

conformitate cu articolul 3f, un procent stabilit (3%) de cote ar fi pus deoparte pentru a fi 

distribuit operatorilor de aeronave eligibili pe baza unui sistem de indicatori similar sistemului 

utilizat pentru alocarea iniţială. Introducerea unei astfel de dispoziţii ar asigura faptul că noii 

operatori de aeronave sau operatorii de aeronave din statele membre cu rate de mobilitate 

iniţiale foarte reduse (dar aflate în creştere) nu ar fi sancţionaţi de sistem. Consiliul a 

contrabalansat orice denaturare posibilă a pieţei prin efectuarea o singură dată a distribuirii 

cotelor din rezerva specială, alături de o prevedere prin care alocarea anuală pe tonă-kilometru 

acordată operatorilor de aeronave eligibili să nu fie mai mare decât alocarea anuală pe tonă-

kilometru acordată operatorilor de aeronave prin alocarea principală [articolul 3f alineatul 

(6)]. Astfel, Consiliul urmează, de fapt, direcţia indicată de amendamentele 22, 28 şi 33 ale 

Parlamentului European.  Cu toate acestea, funcţionarea rezervei speciale, astfel cum este 

avută în vedere în poziţia comună, ar atrage după sine costuri administrative mai reduse şi nu 

ar denatura semnificativ piaţa.

(3) Derogări

Consiliul a rafinat o serie de derogări de la sistem, luând în considerare amendamentele 

corespunzătoare ale Parlamentului European (şi anume amendamentele 51, 52, 53, 70 şi 79). 

Astfel, a ales să nu excludă din sistem zborurile efectuate de şefii de state UE, dar să includă 

derogările pentru zborurile legate de misiuni de căutare şi salvare, zborurile serviciilor de 

pompieri, zborurile umanitare şi zborurile serviciilor medicale de urgenţă. De asemenea, se 

exclud zborurile efectuate exclusiv în scopul verificării, al testării sau al certificării aeronavei 

sau a echipamentului de zbor sau de sol.
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Poziţia comună a introdus o derogare suplimentară de la sistem, şi anume o clauză „de 

minimis” care are ca efect excluderea zborurilor efectuate de un operator de transport aerian 

comercial care efectuează, în decurs de trei perioade consecutive de patru luni mai puţin de 

243 de zboruri pe perioadă.  Consiliul a legat această derogare de definiţia corespunzătoare a 

termenului de „operator de transport aerian comercial” şi de un considerent al cărui scop este 

să asigure că operatorii cu un nivel foarte redus de trafic, printre care se află şi mulţi operatori 

din ţările în curs de dezvoltare, nu vor trebui să suporte costuri administrative 

disproporţionate. Astfel, se trimite un semnal politic puternic ţărilor în curs de dezvoltare dar 

se reduc în acelaşi timp birocraţia şi poverile administrative generale asociate administrării 

sistemului. Posibilele efecte secundare de pe piaţă sunt luate în considerare prin alegerea unui 

criteriu neutru de excludere, bazat pe activitatea „efectivă”.

Consiliul, asemănător Parlamentului European, a luat în considerare şi nevoile speciale ale 

regiunilor ultraperiferice şi statutul special al zborurilor efectuate în cadrul obligaţiilor 

de serviciu public (PSO). Poziţia comună exclude din sistem zborurile efectuate în cadrul 

obligaţiilor de serviciu public pe rute în cadrul regiunilor ultraperiferice sau pe rute unde 

capacitatea oferită nu depăşeşte 30 000 de locuri pe an şi prevede un considerent 

corespunzător. În acest sens, extinde amendamentul 78 al Parlamentului European.

(4) Alte aspecte

Se introduce un nou articol (articolul 3g), care impune statelor membre o obligaţie 

suplimentară de a se asigura că operatorii de aeronave înaintează autorităţii competente 

planuri de monitorizare şi de raportare care prevăd măsurile de monitorizare şi de 

raportare a emisiilor şi a datelor tonă-kilometru în scopul solicitării emiterii cotelor.
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Se introduc o serie de noi alineate în articolul privind sancţiunile din Directiva ETS (articolul 

16), care prevăd posibilitatea unui stat membru responsabil să solicite Comisiei impunerea 

unei interdicţii de exploatare la nivel comunitar pentru operatorii de aeronave care nu respectă 

dispoziţiile directivei. Cu toate că impunerea unei interdicţii de exploatare este considerată o 

măsură extremă de sancţiune, includerea acesteia a fost considerată necesară pentru a garanta 

respectarea deplină a sistemului de către operatorii de aeronave, acest lucru reprezentând un 

obiectiv deosebit de important pentru Consiliu. 

În plus, Consiliul a modificat propunerea Comisiei privind conversia cotelor şi utilizarea lor 

ulterioară în cadrul angajamentelor internaţionale, optând pentru un sistem „semi-

deschis” şi eliminând din propunerea Comisiei dispoziţiile care ar fi putut permite operatorilor 

de aeronave să convertească cotele proprii în cote care ar fi putut fi folosite de alţi operatori. 

Recunoscând că aviaţia internă (şi nu internaţională) face parte din angajamentul statelor 

membre faţă de prima perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto, articolul 

19 al Directivei ETS se completează cu un nou alineat care prevede ca regulamentul privind 

registrele să garanteze faptul că CER, ERU şi cotele sunt transferate numai în conturile de 

retragere ale statelor membre pentru prima perioadă de angajament din cadrul Protocolului de 

la Kyoto, în măsura în care acestea corespund emisiilor incluse în totalele naţionale ale 

inventarelor naţionale ale statelor membre pentru perioada respectivă.

De asemenea, Consiliul a modificat în mod substanţial articolul 25a, care doreşte în prezent să 

clarifice diversele proceduri instituţionale aflate la dispoziţia Comisiei pentru adaptarea, 

ajustarea sau modificarea directivei, după consultare sau încheierea de noi acorduri cu ţări 

terţe. Se subliniază importanţa găsirii unei soluţii globale la reducerea emisiilor din 

activităţile de aviaţie şi necesitarea identificării interacţiunii optime între sistemul comunitar 

şi sistemele echivalente ale ţărilor terţe. În acest sens, deşi Consiliul a optat să nu incorporeze 

textual amendamentul corespunzător al Parlamentului European (amendamentul 49), spiritul 

poziţiei comune este fidel raţionamentului acestuia.
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În ultimul rând, s-au introdus o serie de puncte în clauza de reexaminare actuală a Directivei 

ETS (articolul 30), ca listă de control pentru revizuirea aplicabilităţii directivei în ceea ce 

priveşte activităţile de aviaţie şi pentru a aborda orice alte probleme care ar putea apărea în 

urma includerii acestor activităţi în ansamblul ETS. 

IV. CONCLUZIE

Consiliul consideră că poziţia comună reprezintă un pachet echilibrat de măsuri, care ar 

contribui la reducerea emisiilor din sectorul aviaţiei astfel încât să fie în concordanţă cu 

politicile şi obiectivele UE, astfel cum au fost exprimate în cadrul CCONUSC, asigurând în 

acelaşi timp aplicarea sistemului tuturor operatorilor de aeronave fără a se face excepţii pe 

motiv de naţionalitate şi că, astfel, includerea sectorului aviaţiei în ETS comunitar nu va duce 

la denaturarea concurenţei.

Consiliul aşteaptă cu interes discuţiile constructive cu Parlamentul European în vederea 

adoptării directivei cât mai devreme posibil.
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(a) a poziţiei comune
(b) a expunerii de motive a Consiliului
– Declaraţii

DECLARAŢIA MALTEI

Fiind un stat insular mic, periferic, Malta este dependentă de călătoriile aeriene; Malta nu are alte 

moduri alternative de transport adecvate şi comparabile. Aceasta are ca rezultat o proporţie ridicată 

a valorii adăugate aduse de transportul aerian în valoarea adăugată totală a ţării. Mai mult, în ultima 

jumătate de secol, turismul a avut o importanţă crucială pentru economia ţării, iar proporţia medie 

din PIB a veniturilor rezultate din turism în ultimii şapte ani este estimată, conform Eurostat, la 

13.7%; aceasta este mult mai mare decât media UE. Mai mult, aceasta este generată de turismul 

internaţional, care este complet dependent de aviaţie.
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Prin urmare, punerea în aplicare a directivei ar putea avea serioase repercusiuni asupra economiei 

malteze. Cu toate acestea, includerea unor aspecte suplimentare care urmează a fi abordate în cadrul 

revizuirii prezentei directive ar trebui să asigure faptul că se pot studia preocupările-cheie cu privire 

la impactul sistemului asupra dependenţei structurale de aviaţie a insulelor, a regiunilor fără ieşire la 

mare şi a regiunilor periferice şi că se pot identifica soluţii, dacă acest lucru este necesar. 

DECLARAŢIA SPANIEI

Propunerea de directivă stabileşte obligaţii pentru o autoritate publică responsabilă de activităţile 

care se desfăşoară pe sau deasupra unui aeroport căruia i se aplică Tratatul CE şi, prin urmare, noi 

considerăm că, fără nici o îndoială, este una dintre dispoziţiile legislaţiei CE/UE privind traficul 

aerian civil care sunt prevăzute în declaraţia ministerială privind aeroportul Gibraltar emisă la 

Cordoba, la 18 septembrie 2006.

DECLARAŢIA REGATULUI UNIT

Fără a aduce atingere opiniei Regatului Unit, potrivit căreia măsura propusă face parte din acquis-ul 

Comunităţii Europene în materie de mediu şi, în acest context, nu intră în domeniul de aplicare al 

aranjamentelor de la Cordoba privind măsurile din domeniul aviaţiei, după ce a obţinut acordul 

prealabil al guvernului din Gibraltar, în mod excepţional, Regatul Unit este dispus să accepte 

introducerea limbii prevăzute în cadrul aranjamentelor de la Cordoba cu privire la măsurile din 

domeniul aviaţiei.

DECLARAŢIA REPUBLICII CIPRU

Ca urmare a declaraţiei verbale făcută de Cipru în cadrul dezbaterii directivei propuse cu privire la 

includerea activităţilor din domeniul aviaţiei în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de 

gaze cu efect de seră  şi ţinând seama de faptul că turismul joacă un rol semnificativ în generarea 

activităţilor economice din Cipru, care este puternic dependent de transportul aerian, Cipru al dori 

să se consemneze îngrijorările serioase pe care le are cu privire la efectele care ar putea fi cauzate 

de punerea în aplicare a directivei propuse.
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Prin urmare, Cipru se aşteaptă ca, pe durata procesului de revizuire a directivei propuse, în 2015, 

aceste îngrijorări să fie studiate în profunzime şi să se adopte măsuri de remediere satisfăcătoare, în 

special cu privire la procentajul cotelor care vor fi licitate, precum şi cu privire la valoarea cotelor 

alocate acestuia.

________________________
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2006/0304 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 
în temeiul articolului 251 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul CE 

 
privind 

poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include 

activitățile aviatice în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect 
de seră în cadrul Comunității 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

1. CONTEXT 

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și către 
Consiliu: 
[document COM(2006) 818 final – 2006/0304COD]: 

20 decembrie 2006 

Data avizului Comitetului Economic și Social European: 31 mai 2007 

Data avizului Comitetului Regiunilor: 10 octombrie 2007 

Data avizului Parlamentului European, prima lectură: 13 noiembrie 2007 

Data adoptării poziției comune cu unanimitate: 18 aprilie 2008 

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI 
Scopul prezentei propuneri este de a aborda impactul din ce în ce mai mare al schimbărilor 
climatice provocat de activitățile aviatice, prin includerea acestora în schema comunitară de 
comercializare a emisiilor. Obiectivul face parte dintr-o abordare globală vizând reducerea 
impactului schimbărilor climatice provocat de activitățile aviatice, stabilită în documentul 
COM(2005) 459 final din 27 septembrie 2005. 

3. OBSERVA ȚII CU PRIVIRE LA POZIȚIA COMUNĂ 

3.1 Observații generale 
Parlamentul European și-a dat avizul în primă lectură la 13 noiembrie 2007. Comisia a 
acceptat în totalitate, parțial sau în principiu, 22 din cele 59 de amendamente adoptate de 
Parlamentul European în prima lectură. Unsprezece din aceste 22 de amendamente se reflectă, 
cel puțin parțial, în poziția comună. 

Comisia a acceptat, în totalitate, parțial sau în principiu, amendamentele care duc la 
clarificarea contextului propunerii, și nu la îndepărtarea de scopul general al acesteia. 
Amendamentele includ modificări ale categoriilor de zboruri speciale excluse din schemă. 
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Comisia a respins amendamentele care afectează natura propunerii, cum ar fi amendamentele 
care limitează capacitatea sectorului aviatic de a cumpăra certificate în alte sectoare 
aparținând schemei UE de comercializare a emisiilor. Au fost respinse, de asemenea, și 
amendamentele nerealizabile din punct de vedere tehnic sau implicând sarcini administrative 
inutile. 

Comisia consideră că poziția comună nu modifică abordarea sau obiectivele propunerii și 
poate, așadar, să o susțină ca atare. 

3.2. Observații detaliate 

3.2.1. Amendamente propuse de Parlament, acceptate de Comisie și incluse în totalitate, 
parțial sau în principiu în poziția comună 

Amendamentele 14, 76, 30, 40, 47, 49, 51, 52 și 53 au fost incluse, cu o formulare ușor 
diferită, în poziția comună. Amendamentul 30 reprezintă o clarificare utilă și conformă cu 
articolul 18 din directivă și a fost inclus în totalitate în poziția comună a Consiliului. 
Amendamentele 76 și 14 vizează utilizarea licitațiilor și sunt incluse în propunere, în sensul că 
se referă în mod expres la utilizarea veniturilor obținute din licitații pentru a face față 
schimbărilor climatice în UE și în țări terțe și că o astfel de măsură poate fi utilizată pentru a 
încuraja transportul care protejează mediul. Amendamentul 40 este acceptabil, deoarece 
asigură conformitatea dispozițiilor legate de folosirea CER/ERU de către aeronave cu cele 
aplicate altor sectoare începând cu 2013. Amendamentul 47 a fost încorporat în sensul că 
prevede eliminarea mecanismului de conversie conținut de propunerea Comisiei. 
Amendamentul 49 intenționează să transmită un semnal că UE este pregătită să se angajeze, 
alături de restul lumii, să ajungă la un acord privind emisiile produse de aviație și să își 
adapteze sistemul de norme la un sistem comun convenit cu țările terțe. Spiritul acestui 
amendament se reflectă în poziția comună. Amendamentul 51 este încorporat în poziția 
comună în sensul că se solicită ca zborurile de stat ale șefilor de stat din UE să fie incluse în 
această schemă. Amendamentele 52 și 53 sunt incluse, deoarece poziția comună prevede 
excluderea operațiunilor de căutare și salvare, a prevenirii și stingerii incendiilor, a serviciilor 
de zbor medicale umanitare și de urgență. Amendamentele 70 și 79 au fost incluse în sensul 
că poziția comună exclude zborurile de verificare, testare sau certificare a aeronavelor sau a 
echipamentelor din aer sau de la sol.  

3.2.2. Amendamente propuse de Parlament, respinse de Comisie, dar incluse în totalitate, 
parțial sau în principiu în poziția comună 

Cinci amendamente respinse de Comisie au fost incluse în totalitate, parțial sau în principiu în 
poziția comună.  

Amendamentul 13 a fost admis în sensul că poziția comună a Consiliului include, în 
considerente, o trimitere la cele 20 de procente urmărite. Comisia este de acord că sectorul 
aviatic trebuie să contribuie la atingerea procentului global urmărit al UE, de 20 sau 30%, de 
reducere a emisiilor față de nivelurile din 1990.  

Spiritul amendamentelor 22, 28 și 33, privind necesitatea unei rezerve pentru un operator nou 
intrat pe piață în sectorul aviatic, a fost încorporat în poziția comună prin introducerea noului 
articol 3f care prevede existența unei rezerve speciale pentru noii operatori de aeronave și 
pentru operatorii de aeronave care înregistrează o creștere semnificativă.  

Amendamentul 78 este inclus în poziția comună în sensul că prevede ca toate zborurile cu 
plecare din aeroporturi ale UE sau avându-le ca destinație să fie incluse în schemă de la 
început, mai degrabă decât să fie abordate în etape, după cum prevedea propunerea Comisiei.  
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3.2.3. Amendamente propuse de Parlament, acceptate în totalitate, parțial sau în principiu 
de Comisie, dar care nu sunt incluse în poziția comună 

Amendamentele 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 35, 45, 17 și 65 au fost acceptate, parțial sau în principiu, 
de Comisie, dar nu au fost incluse. Acestea se referă în special la amendamente minore ale 
considerentelor.  

3.2.4. Amendamente propuse de Parlament și respinse de Comisie și de Consiliu, care nu 
sunt incluse în poziția comună 

Amendamentele propuse de Parlament care conțin în special definiții din cadrul propunerii, și 
anume o limită a utilizării de către operatorii de aeronave a certificatelor aparținând altor 
sectoare, un multiplicator care ia în considerare efectele, altele decât cele ale emisiei de CO2, 
produse de aviație și introducerea unui prag de greutate pentru derogare de la schemă nu au 
fost acceptate nici de Comisie, nici de Consiliu și nu sunt încorporate în poziția comună. 

3.2.5. Modificări aduse propunerii de către Consiliu 
Consiliul propune următoarele modificări ale propunerii Comisiei: 

Data începerii: Poziția comună a Consiliului prevede ca toate zborurile să fie incluse în 
schemă începând cu 2012. Ea înlătură astfel dispoziția din propunerea Comisiei privind 
includerea zborurilor dintre aeroporturile UE în schemă începând cu 2011. Deși Comisia ar 
prefera să se rămână la propunerea sa inițială privind abordarea în etape, ea poate accepta 
abordarea într-o singură etapă. Comisia ar prefera ca schema să fie pusă în aplicare cât mai 
curând posibil. Cu toate acestea, având în vedere timpul necesar probabil pentru a se conveni 
asupra legislației finale și pentru a se stabili măsurile de punere în aplicare, precum și faptul 
că toate zborurile vor fi incluse în schemă la aceeași dată, anul 2012 este acceptabil pentru 
Comisie.  

Veniturile din licitații: Propunerea Comisiei prevedea ca veniturile din licitațiile pentru 
certificate să fie folosite pentru atenuarea schimbărilor climatice și pentru adaptarea la 
acestea, precum și pentru acoperirea costurilor de administrare a schemei. Comisia regretă că 
poziția comună afectează această formulare doar pentru a stabili că veniturile din licitații 
trebuie folosite în aceste scopuri.  

Revizuirea limitelor: Poziția comună include dispoziția ca Comisia să revizuiască Directiva 
privind activitățile aviatice până la 1 iunie 2015. Aceasta include o luare în considerare a 
proporției în care trebuie redusă cantitatea totală de certificate acordate operatorilor aerieni în 
raport cu reducerile totale ale emisiilor urmărite. Comisia este de acord că o asemenea 
revizuire este necesară.  

Interacțiuni cu măsurile luate de țări terțe: Propunerea Comisiei prevede ca zborurile cu 
plecare din țări terțe să fie scutite în cazul în care sunt obiectul unor măsuri similare în țările 
respective. Poziția comună a Consiliului prevede o abordare mai flexibilă pentru găsirea celei 
mai bune soluții de a asigura interacțiunea dintre schema comunitară și măsurile luate în țări 
terțe. Comisia susține această abordare.  

Nivelul licitațiilor: Comisia a propus ca, în perioada dinainte de 2013, procentul certificatelor 
ce fac obiectul licitațiilor în domeniul aviatic să fie egal cu media procentelor propuse de 
statele membre care includ licitațiile în planurile naționale proprii de alocare. Pe baza 
informațiilor despre planurile de licitații deținute în prezent de Comisie, media ponderată ar fi 
de aproximativ 7-8%. Comisia consideră în continuare propunerea sa inițială ca fiind cea mai 
bună alegere. Cu toate acestea, cifra de 10 la sută inclusă în poziția comună a Consiliului este 
acceptabilă pentru Comisie, deoarece ea nu duce, în practică, la diferențe ilegale de tratament 
între licitațiile din aviație și alte sectoare ale economiei.  
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Propunerea Comisiei prevedea ca numărul licitațiilor pentru perioadele următoare să ia în 
considerare revizuirea generală a Directivei 2003/87/CE. Poziția comună a Consiliului 
prevede posibilitatea ca, pentru perioadele următoare, numărul de licitații să crească, acest 
lucru făcând parte din revizuirea generală a Directivei 2003/87/CE. Comisia consideră 
acceptabil acest amendament. Propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătății și extinderii 
schemei comunitare de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 
[COM(2008) 16 final] prevede că „industria aviatică ar trebui să beneficieze de același 
tratament ca și celelalte industrii care beneficiază de alocări tranzitorii cu titlu gratuit și nu ca 
producătorii de energie electrică, ceea ce înseamnă că […] 80% din cote ar trebui alocate 
gratuit în 2013, urmând ca alocarea gratuită să scadă anual cu aceeași cantitate, până la 
eliminarea totală a alocării gratuite în 2020”.  

Modificări ale dispozițiilor de referință: Poziția comună modifică sarcina utilă și distanța 
folosită pentru calcularea numărului de tone-kilometru pentru fiecare operator de aeronave, 
care reprezintă baza de referință utilizată pentru repartizarea de alocări gratuite. Masa reală a 
unui pasager și a bagajului său înregistrat este ridicată la 110 kg, iar la distanța ortodromică se 
adaugă 95 km. Comisia regretă că Consiliul nu a adoptat referința propusă, dar, pentru a se 
ajunge la un acord, poate accepta această abordare.  

Planuri de monitorizare și raportare: Poziția comună introduce o cerință suplimentară 
pentru statele membre, și anume aceea ca operatorii de aeronave să depună planuri de 
monitorizare în care să se stabilească măsuri pentru monitorizarea și raportarea emisiilor și a 
datelor tonă-kilometru. Comisia consideră că această cerință suplimentară va fi utilă pentru 
asigurarea faptului că operatorii de aeronave sunt la curent cu cerințele de monitorizare care li 
se aplică în cadrul schemei.  

Rezerva specială: Poziția comună a Consiliului conține un nou articol care prevede crearea 
unei rezerve speciale pentru noii operatori de aeronave și pentru operatorii care înregistrează o 
creștere semnificativă (de peste 18% pe an în anii care urmează anului de referință pentru 
alocarea de certificate operatorilor de aeronave). Noul articol prevede plasarea a 3% din 
certificate în rezervă și o repartizare unică a certificatelor bazate pe aceeași sistem de referință 
ca și cel propus pentru alocarea inițială a certificatelor. Deși Comisia ar prefera să nu 
stabilească nicio dispoziție specială pentru noii intrați, poate accepta noul articol deoarece 
conține suficiente precauții pentru a se asigura limitarea efectului său și faptul că nu 
subminează metodologia de alocare stabilită în propunerea Comisiei.  

Conversia certificatelor din aviație: Deoarece emisiile produse de aviația internațională nu 
sunt integrate în angajamentele asumate de statele membre prin Protocolul de la Kyoto, 
certificatele alocate sectorului aviatic pot fi folosite numai pentru conformitate de către 
operatorii de aeronave. Acest lucru este necesar pentru menținerea integrității sistemului de 
contabilizare a certificatelor care prevede includerea lor în UCA în perioada 2008-2012. Cu 
toate acestea, propunerea Comisiei includea o dispoziție care ar fi permis operatorilor de 
aeronave să își convertească certificatele în certificate care să fie folosite de alți operatori. 
Poziția comună va elimina această dispoziție. Deși Comisia ar fi preferat includerea unei 
dispoziții privind conversia certificatelor, eliminarea acestei dispoziții a fost acceptată în 
scopul facilitării acordului.  

Dispoziții privind aplicarea: Consiliul a propus măsuri suplimentare de asigurare a punerii 
în aplicare care să permită ca, în cazul în care un operator de aeronave nu își îndeplinește 
obligațiile stabilite în cadrul schemei și s-au epuizat măsurile de aplicare utilizate de statele 
membre, statul membru să poată solicita Comisiei să decidă impunerea unei interdicții de 
operare operatorului de aeronave respectiv, la nivel comunitar. Măsurile de aplicare sunt 
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esențiale pentru garantarea eficienței schemei în diminuarea impactului aviației asupra 
schimbărilor climatice. Articolul suplimentar consolidează mecanismul de aplicare din cadrul 
schemei și descurajează nerespectarea obligațiilor. De aceea, Comisia este de acord cu 
includerea dispozițiilor suplimentare. 

Scutire de minimis: Poziția comună conține mai multe modificări ale excluderilor stabilite în 
cadrul propunerii. Cea mai semnificativă este introducerea unei excluderi de minimis. Aceasta 
exclude operatorii comerciali care operează mai puțin de 243 de zboruri per perioadă timp de 
trei perioade consecutive de patru luni. Comisia sprijină o excludere de minimis a companiilor 
aeriene care nu operează zboruri frecvente cu destinația UE, excludere care poate, în special, 
să sprijine companiile aeriene din țările în curs de dezvoltare cu legăturile aeriene cele mai 
slabe cu UE.  

4. CONCLUZIE 
Modificările introduse de Consiliu sunt acceptabile pentru Comisie deoarece ele sunt 
conjugate cu obiectivul de reducere a emisiilor care duc la schimbări climatice și deoarece au 
fost elaborate pe baza propunerii Comisiei. Prin urmare, Comisia acceptă poziția comună. 


	CONS_CONS(2008)05058(REV3)_RO.pdf
	CONS_CONS(2008)05058(REV3)_RO.doc

	CONS_CONS(2008)05058)ADD1)(REV3)_RO.pdf
	CONS_CONS(2008)05058)ADD1)(REV3)_RO.doc

	CONS_CONS(2008)08041(ADD1)(REV2)_RO.pdf
	CONS_CONS(2008)08041(ADD1)(REV2)_RO.doc




