
 

AM\1133933RO.docx  PE605.642v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

8.9.2017 A8-0258/36 

Amendamentul  36 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0258/2017 

Julie Girling 

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor 

limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și pregătirea punerii 

în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou) 

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 3d – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1a) La articolul 3d, alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

2.  De la 1 ianuarie 2013, procentul de 15 

% din cote va fi licitat. Acest procent 

poate fi mărit în cadrul revizuirii 

generale a prezentei directive. 

2.  De la 1 ianuarie 2021, procentul de 50 

% din cote va fi licitat, cu condiția ca 

acestea să nu fie necesare pentru a 

evita aplicarea articolului 10a alineatul 

(5) în perioada 2021-2030, caz în care 

cotele vor fi utilizate în acest scop.”; 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/37 

Amendamentul  37 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0258/2017 

Julie Girling 

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor 

limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și pregătirea punerii 

în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 28 b – alineatul 2 a (nou 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Dacă raportul indică faptul că forța 

executorie, transparența și guvernanța 

sunt suficiente pentru adoptarea unei 

măsuri globale bazate pe piață, că 

cerințele de calitate pentru creditele de 

compensare sunt suficiente, că normele 

pentru monitorizarea, raportarea și 

verificarea emisiilor sunt fiabile și că 

este asigurată egalitatea de tratament 

pe rute, atunci Comisia propune o 

prelungire a duratei acestei derogări 

pentru o perioadă de 15 ani, după caz. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Amendamentul  38 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0258/2017 

Julie Girling 

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor 

limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și pregătirea punerii 

în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Consiliul European din 23-24 

octombrie 2014 a stabilit un obiectiv 

obligatoriu de reducere la nivel intern în 

toate sectoarele economice a emisiilor 

de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 

% până în 2030 față de nivelurile din 

1990. Reuniunea Consiliului din 6 

martie 2015 a aprobat în mod oficial 

această contribuție a Uniunii și a statelor 

sale membre ca fiind contribuția 

preconizată stabilită la nivel național în 

temeiul Acordului de la Paris. 

Concluziile Consiliului European din 

octombrie 2014 au prevăzut faptul că 

obiectivul ar trebui să fie îndeplinit în 

mod colectiv de către Uniune în cel mai 

eficient mod posibil din punctul de 

vedere al costurilor, cu reduceri ale 

emisiilor, până în 2030, atât în 

sectoarele care fac obiectul schemei de 

comercializare a certificatelor de emisii 

(ETS), cât și în sectoarele care nu fac 

obiectul ETS în proporție de 43 % și, 

respectiv, 30 % față de anul 2005. Toate 

sectoarele economiei ar trebui să 

contribuie la realizarea acestor reduceri 

ale emisiilor.  

(3) Consiliul European din 23-24 

octombrie 2014 a stabilit un obiectiv 

obligatoriu de reducere la nivel intern în 

toate sectoarele economice a emisiilor 

de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 

% până în 2030 față de nivelurile din 

1990. Reuniunea Consiliului din 6 

martie 2015 a aprobat în mod oficial 

această contribuție a Uniunii și a statelor 

sale membre ca fiind contribuția 

preconizată stabilită la nivel național în 

temeiul Acordului de la Paris. 

Concluziile Consiliului European din 

octombrie 2014 au prevăzut faptul că 

obiectivul ar trebui să fie îndeplinit în 

mod colectiv de către Uniune în cel mai 

eficient mod posibil din punctul de 

vedere al costurilor, cu reduceri ale 

emisiilor, până în 2030, atât în 

sectoarele care fac obiectul schemei de 

comercializare a certificatelor de emisii 

(ETS), cât și în sectoarele care nu fac 

obiectul ETS în proporție de 43 % și, 

respectiv, 30 % față de anul 2005. Toate 

sectoarele economiei ar trebui să 

contribuie la realizarea acestor reduceri 

ale emisiilor, iar pentru a face acest 

lucru, Comisia ar trebui să furnizeze o 
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platformă pentru schimbul de bune 

practici și experiențe dobândite în 

sectorul mobilității cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon în rândul statelor 

membre.  

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/39 

Amendamentul  39 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0258/2017 

Julie Girling 

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor 

limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și pregătirea punerii 

în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Uniunea și statele sale membre au făcut 

eforturi pentru promovarea acordului 

internațional de a reduce impactul 

gazelor cu efect de seră generate de 

sectorul aviației încă din 1997 și, 

începând din 2008, dispun de acte 

legislative în vigoare pentru a limita 

efectele schimbărilor climatice generate 

de activitățile din sectorul aviației prin 

intermediul schemei UE de 

comercializare a certificatelor de emisii 

(EU ETS), în vigoare din anul 2005. 

Pentru a stimula avansarea lucrărilor din 

cadrul Organizației Aviației Civile 

Internaționale (OACI), Uniunea a 

adoptat de două ori derogări de la 

sistemul EU ETS, cu termen precis, 

pentru a limita obligațiile de conformare 

la emisiile generate de zborurile între 

aerodromuri situate în Spațiul Economic 

European (SEE), cu egalitatea de 

tratament pe rute a operatorilor de 

aeronave, indiferent de locul în care își 

au sediul. Cea mai recentă derogare de 

la EU ETS, Regulamentul (UE) nr. 

421/2014 al Parlamentului European și 

al Consiliului, a limitat obligațiile de 

conformare la zborurile intra-SEE între 

(4) Uniunea și statele sale membre au făcut 

eforturi pentru promovarea acordului 

internațional de a reduce impactul 

gazelor cu efect de seră generate de 

sectorul aviației încă din 1997 și, 

începând din 2008, dispun de acte 

legislative în vigoare pentru a limita 

efectele schimbărilor climatice generate 

de activitățile din sectorul aviației prin 

intermediul schemei UE de 

comercializare a certificatelor de emisii 

(EU ETS), în vigoare din anul 2005. La 

21 decembrie 20111a, Curtea de Justiție 

a hotărât că includerea zborurilor din 

afara SEE în EU ETS nu încalcă 

dreptul internațional. În plus, începând 

cu 2004 și 2008, statele membre și-au 

luat din nou angajamentul de a pune 

în aplicare conceptul de „cer unic 

european”, ținând seama de creșterea 

volumului traficului aerian în 

următorii ani. Pentru a realiza 

progrese în ceea ce privește 

gestionarea traficului aerian, trebuie 

accelerată punerea în aplicare a 

programului SESAR (Programul de 

cercetare privind managementul 

traficului aerian în cerul unic 
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2013 și 2016 și a preconizat modificări 

potențiale ale domeniului de aplicare al 

schemei în ceea ce privește activitățile 

către și dinspre aerodromurile situate în 

afara SEE începând de la 1 ianuarie 

2017, în urma revizuirii prevăzute în 

regulament. 

european) și sprijinite tehnologiile 

inovatoare în cadrul proiectului Clean 

Sky. Introducerea măsurii globale 

bazate pe piață prin intermediul 

Organizației Aviației Civile 

Internaționale (OACI) ar trebui să 

contribuie la realizarea de noi progrese 

în ceea ce privește reducerea emisiilor 

din sectorul aviației. Pentru a stimula 

avansarea lucrărilor din cadrul 

Organizației Aviației Civile 

Internaționale (OACI), Uniunea a 

adoptat de două ori derogări de la 

sistemul EU ETS, cu termen precis, 

pentru a limita obligațiile de conformare 

la emisiile generate de zborurile între 

aerodromuri situate în Spațiul Economic 

European (SEE), cu egalitatea de 

tratament pe rute a operatorilor de 

aeronave, indiferent de locul în care își 

au sediul. Cea mai recentă derogare de 

la EU ETS, Regulamentul (UE) nr. 

421/2014 al Parlamentului European și 

al Consiliului, a limitat obligațiile de 

conformare la zborurile intra-SEE între 

2013 și 2016 și a preconizat modificări 

potențiale ale domeniului de aplicare al 

schemei în ceea ce privește activitățile 

către și dinspre aerodromurile situate în 

afara SEE începând de la 1 ianuarie 

2017, în urma revizuirii prevăzute în 

regulament. 

_________________ 

1a Hotărârea Curții de Justiție din 21 

decembrie 2011, Air Transport 

Association of America și alții c. 

Secretarul de Stat pentru energie și 

schimbări climatice, C-366/10, ECLI: 

EU:C:2011:864 
 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/40 

Amendamentul  40 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0258/2017 

Julie Girling 

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor 

limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și pregătirea punerii 

în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În lumina rezoluției adoptate cu ocazia 

celei de a 39-a sesiuni a Adunării OACI 

în octombrie 2016 privind punerea în 

aplicare a unei măsuri globale bazate pe 

piață începând din 2021 pentru a 

compensa emisiile generate de aviația 

internațională peste nivelurile din 2020, 

se consideră adecvată menținerea 

derogării existente, în așteptarea unor 

progrese ulterioare legate de 

elementele de proiectare și de punerea 

în aplicare a măsurii globale bazate pe 

piață. În acest sens, adoptarea de către 

OACI a standardelor și a practicilor 

recomandate pentru a completa această 

rezoluție și a pune în aplicare sistemul 

global este prevăzută pentru 2018. Cu 

toate acestea, aplicarea sa concretă va 

necesita măsuri la nivel național din 

partea membrilor OACI. De asemenea, 

OACI va trebui să elaboreze modalități 

de guvernanță, inclusiv un sistem de 

registre. În acest context, ar trebui 

prelungită derogarea actuală de la 

obligațiile prevăzute de EU ETS pentru 

zborurile spre și dinspre țările terțe, sub 

rezerva revizuirii punerii în aplicare a 

sistemului OACI, pentru a stimula 

(5) În lumina rezoluției adoptate cu ocazia 

celei de a 39-a sesiuni a Adunării OACI 

în octombrie 2016 privind punerea în 

aplicare a unei măsuri globale bazate pe 

piață începând din 2021 pentru a 

compensa emisiile generate de aviația 

internațională peste nivelurile din 2020, 

adoptarea de către OACI a standardelor 

și a practicilor recomandate pentru a 

completa această rezoluție și a pune în 

aplicare sistemul global este prevăzută 

pentru 2018. Cu toate acestea, aplicarea 

sa concretă va necesita măsuri la nivel 

național din partea membrilor OACI. De 

asemenea, OACI va trebui să elaboreze 

modalități de guvernanță, inclusiv un 

sistem de registre. În acest context, ar 

trebui prelungită până în 2021 

derogarea actuală de la obligațiile 

prevăzute de EU ETS pentru zborurile 

spre și dinspre țările terțe, pentru a 

stimula continuarea activităților 

desfășurate în cadrul OACI și a facilita 

punerea în aplicare a sistemului OACI. 

Ca urmare a prelungirii derogării, 

numărul de certificate care urmează să 

fie scoase la licitație și emise cu titlu 

gratuit, inclusiv din rezerva specială, ar 
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continuarea activităților desfășurate în 

cadrul OACI și a facilita punerea în 

aplicare a sistemului OACI. Ca urmare 

a prelungirii derogării, numărul de 

certificate care urmează să fie scoase la 

licitație și emise cu titlu gratuit, inclusiv 

din rezerva specială, ar trebui să fie 

identic cu cel care corespunde anului 

2016 și ar trebui să fie proporțional cu 

reducerea obligației de returnare. 

trebui să fie identic cu cel care 

corespunde anului 2016 și ar trebui să 

fie proporțional cu reducerea obligației 

de returnare. În vederea abordării 

emisiilor de CO2 ale sectorului aviației, 

Uniunea continuă să desfășoare 

activități pentru a sprijini statele 

membre să utilizeze veniturile generate 

din licitarea certificatelor de emisii 

pentru proiecte precum SESAR, Clean 

Sky și alte proiecte inovatoare. 

 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Amendamentul  41 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0258/2017 

Julie Girling 

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor 

limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și pregătirea punerii 

în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6b)  La nivelul Uniunii au fost adoptate 

mai multe acte legislative care 

urmăresc să prevină fragmentarea 

spațiului aerian european în vederea 

îmbunătățirii fluxului traficului 

aerian și a controlului utilizării 

spațiului aerian, prin aceasta 

reducându-se emisiile. În interiorul 

Uniunii, schema CORSIA ar trebui 

privită ca parte a așa-numitului „coș 

de măsuri” al OACI, alături de 

punerea în aplicare deplină de către 

statele membre a legislației privind 

cerul unic european, SESAR, 

utilizarea GNSS pentru navigația 

prin satelit și de inițiativele comune 

în domeniul tehnologiei, cum ar fi 

Clean Sky I și Clean Sky II. Toate 

veniturile provenite din încasările 

obținute din licitarea viitoare a 

certificatelor ar trebui să fie dedicate 

pentru dezvoltarea programelor de 

cercetare și de dezvoltare menționate 

mai sus, precum și pentru proiectele 

comune care vizează dezvoltarea 

unui set de capacități interoperabile 

de bază în toate statele membre, în 

special în ceea ce privește 
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îmbunătățirea infrastructurii de 

navigație aeriană, furnizarea de 

servicii de navigație aeriană și 

utilizarea spațiului aerian necesare 

pentru punerea în aplicare a 

Planului general european pentru 

ATM. Comisia ar trebui să prezinte 

Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind 

acțiunile de punere în aplicare a 

GMBM adoptate de statele membre 

în vederea reducerii emisiilor de 

gaze cu efect de seră generate de 

sectorul aviației, care să includă 

informații cu privire la utilizarea 

veniturilor, prezentate de statele 

membre în conformitate cu articolul 

17 din Regulamentul (UE) nr. 

525/2013. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/42 

Amendamentul  42 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0258/2017 

Julie Girling 

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor 

limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și pregătirea punerii 

în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 d (nou) 

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1d) La articolul 3d alineatul (4), primul 

paragraf se înlocuiește cu următorul 

text: 

Statelor membre le revine sarcina de a 

determina destinația veniturilor obținute 

în urma licitării cotelor. Aceste venituri ar 

trebui să fie utilizate pentru a face față 

schimbărilor climatice în UE și în țările 

terțe, inter alia, pentru a reduce emisiile de 

gaze cu efect de seră, pentru adaptarea la 

impactul schimbărilor climatice în UE și în 

țările terțe, în special în țările în curs de 

dezvoltare, pentru a finanța cercetarea și 

dezvoltarea în domeniul atenuării efectelor 

și al adaptării, inclusiv, în special, în 

domeniul aeronautic și al transportului 

aerian, pentru a reduce emisiile prin 

folosirea transporturilor cu emisii reduse și 

pentru a acoperi cheltuielile de 

administrare a sistemului comunitar. 

Veniturile obținute în urma licitației ar 

trebui afectate, de asemenea, finanțării 

contribuțiilor la Fondul mondial pentru 

eficiență energetică și energii regenerabile, 

precum și măsurilor de evitare a 

despăduririi. ' 

„Toate veniturile obținute în urma licitării 

certificatelor sunt utilizate pentru a face 

față schimbărilor climatice în Uniune și în 

țările terțe, inter alia, pentru a reduce 

emisiile de gaze cu efect de seră, pentru 

adaptarea la impactul schimbărilor 

climatice în Uniune și în țările terțe, în 

special în țările în curs de dezvoltare, 

pentru a finanța cercetarea și dezvoltarea în 

domeniul atenuării efectelor și al adaptării, 

în special, în domeniul aeronautic și al 

transportului aerian, pentru a reduce 

emisiile prin folosirea transporturilor cu 

emisii reduse și pentru a acoperi 

cheltuielile de administrare a sistemului 

Uniunii și pentru a finanța proiecte 

comune vizând reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră generate de sectorul 

aviației, cum ar fi întreprinderea comună 

SESAR și inițiativele comune în domeniul 

tehnologiei Clean Sky și orice inițiativă 

care permite utilizarea pe scară largă a 

GNSS pentru navigația prin satelit și 

capacitățile interoperabile din toate statele 
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membre, în special cele care îmbunătățesc 

infrastructura pentru navigația aeriană, 

furnizarea de servicii de navigație aeriană 

și utilizarea spațiului aerian. Veniturile 

obținute în urma licitației pot fi afectate, de 

asemenea, finanțării contribuțiilor la 

Fondul mondial pentru eficiență energetică 

și energii regenerabile, precum și măsurilor 

de evitare a despăduririi. Se acordă o 

atenție deosebită statelor membre care 

utilizează veniturile pentru cofinanțarea 

unor programe sau inițiative de cercetare 

și inovare în cadrul celui de-al nouălea 

program-cadru de cercetare (PC9). Statele 

membre informează Comisia cu privire la 

acțiunile adoptate în temeiul prezentului 

alineat. Transparența cu privire la 

afectarea veniturilor obținute în urma 

licitării certificatelor în temeiul prezentei 

directive este esențială pentru susținerea 

angajamentelor Uniunii.” 

Or. en 

 

 


