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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Emisiile de CO2 generate de activitățile din sectorul aviației cresc substanțial. Deși la nivel 

mondial flotele de avioane folosesc motoare moderne, cu consum redus de carburant și 

implicit cu emisii scăzute, cuantumul emisiilor de CO2 pe pasager și kilometru este mai mare 

decât în cazul altor mijloace de transport. De aceea, a fost și este indicat să se adopte și în 

cazul transportului aerian dispoziții privind reducerea treptată a emisiilor de CO2 sau să aducă 

la zi dispozițiile existente. După ce în cazul autovehiculelor noi a hotărât deja în urmă cu circa 

10 ani o reducere a emisiilor de CO2, de la 1 ianuarie 2012 UE a integrat și transportul aerian 

în sistemul european existent de comercializare a cotelor de emisii (EU-ETS). În această 

măsură au fost astfel cuprinse începând cu 2012 zborurile intra-SEE și toate zborurile între un 

aeroport din SEE și unul dintr-o țară terță.  

Decizia unilaterală de a introduce UE (sau SEE) în sistemul de comercializare a cotelor de 

emisii a dus la nenumărate proteste, creând pericolul de a denatura serios concurența pe piața 

transportului aerian internațional în detrimentul operatorilor aerieni europeni. Atitudinea 

proactivă și presiunea exercitată de UE au creat totuși posibilitatea și necesitatea dezvoltării 

de către Organizația Internațională a Aviației Civile (OACI) a unei măsuri globale bazate pe 

piață pentru transportul aerian internațional, chiar dacă perioadele de tranziție sunt destul de 

lungi.  

În așteptarea unui acord în cadrul OACI și pentru a sprijini introducerea unui asemenea 

mecanism global în cadrul OACI, UE a restrâns temporar domeniul de aplicare al EU ETS la 

zborurile intra-SEE până la sfârșitul lui 2016 (Regulamentul (UE) nr. 421/2014).  

Cu toate acestea, dacă nu se modifică reglementările, începând cu 2017 intră din nou în 

vigoare automat întregul domeniu de aplicare al Directivei 2003/87 (zborurile intra-SEE și 

toate zborurile între un aeroport din SEE și unul dintr-o țară terță). Valabilitatea excepției 

prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 421/2014 a expirat deja de la 31.12.2016. Se impune cu 

mare necesitate o nouă reglementare.  

La 6 octombrie 2016, cu ocazia celei de a 39-a sesiuni a Adunării sale Generale, membrii 

OACI și-au fixat obiectivul de stabilizare a emisiilor generate de aviația internațională pe plan 

mondial la nivelurile din 2020 și de a introduce o măsură globală bazată pe piață (GMBM) 

din 2021. 

OACI s-a hotărât în acest sens să implementeze un model de compensare, denumit CORSIA 

(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Emisiile directe de 

CO2 generate în urma creșterii volumului transportului aerian începând din 2020 vor trebui 

compensate prin economii de CO2 realizate în alte sectoare. De asemenea, vor fi susținute 

financiar proiectele din domeniul combaterii schimbărilor climatice care reușesc o reducere 

durabilă a emisiilor de gaze cu efect de seră, verificată și certificată de organisme 

independente. Operatorii aerieni care nu respectă obiectivele de stabilizare a emisiilor va 

trebui să achiziționeze certificate de compensare, fie direct, fie prin intermediul platformelor 

publice. În felul acesta proiectele beneficiază de o sursă de finanțare și sunt compensate 

emisiile de CO2 ale operatorilor aerieni. 

Pentru a da un mai mare impuls eforturilor internaționale din cadrul OACI, Comisia propune 

să limiteze utilizarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii (EU-ETS) la 
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zborurile intra-SEE și după 2016. Prin propunerea sa, Comisia dorește să mențină dinamica 

lucrărilor OACI.  

Comisia își dorește astfel mai multă claritate în legătură cu natura și conținutul instrumentului 

de combatere a schimbărilor climatice, precum și cu intențiile partenerilor internaționali în 

privința utilizării mecanismului, pentru a putea reevalua și, dacă este cazul, a revizui sistemul 

european de comercializare a certificatelor de emisii pentru perioada de după 2020. Astfel ar 

trebui să se realizeze corelarea necesară cu Convenția de la Paris și cu obiectivele UE pentru 

2030.  

Comisia este de părere că pentru a oferi securitate juridică și claritate operatorilor de aeronave 

propunerea ar trebui să intre în vigoare cât mai repede posibil, pentru că în caz contrar 

operatorii de aeronave ar trebui să își restituie certificatele de emisii până la sfârșitul lui 

aprilie 2018. Dacă nu se menține limitarea actuală a domeniului de aplicare la zborurile intra-

SEE operatorii ar fi obligați ca înainte de 30 aprilie 2018 să restituie și certificatele de emisii 

pentru zborurile spre și dinspre țări terțe (Directiva 2003/87/CE). 

Raportorul pentru aviz a fost de acord cu obiectivele și măsurile Comisiei Europene din 

propunerea de regulament 2017/0017 (COD): 

 limitarea actuală a domeniului de aplicare ar trebui să se mențină, adică în 2017 nu ar 

trebui să fie cuprinse în EU-ETS, la fel ca până acum, decât zborurile intra-SEE;  

 se prelungește derogarea pentru operatorii de aeronave utilizate în scop necomercial cu 

un volum total de emisii mai mic de 1 000 de tone de CO2 pe an (0,2% din emisiile de 

gaze cu efect de seră) până în 2030, și nu până în 2020;  

 Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului rapoarte cu privire 

la evoluțiile internaționale relevante pentru aplicarea GMBM, precum și cu privire la 

măsurile luate de țările terțe pentru aplicarea mecanismului;  

 pentru a-i pregăti implementarea, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate 

pentru a prevedea modalități adecvate de monitorizare, raportare și verificare a 

emisiilor aplicabile operatorilor de aeronave în scopul aplicării mecanismului global 

bazat pe piață în curs de elaborare în cadrul OACI. 

De aceea, raportorul pentru aviz propune atât în expunerea de motive a propunerii Comisiei, 

cât și în anumite aspecte de detaliu modificări care să faciliteze și să accelereze punerea în 

aplicare și s-o facă mai ușor de pus în practică de operatorii aerieni. Aceasta nu afectează cu 

nimic acordul de principiu, ci urmărește ca propunerile de adaptare, modificare și punere în 

aplicare să fie făcute în temeiul articolului 290 din TFUE.  

Ar trebui îndeosebi verificat cum se poate asigura compatibilitatea acestui instrument al 

OACI cu EU-ETS și coexistența ambelor sisteme după 2021. În plus, ar trebui verificate 

consecințele asupra sectorului aviatic și asupra volumului de emisii de CO2. 

 

AMENDAMENTE 
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Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) La cea de a 21-a Conferință a 

părților la Convenția-cadru a Națiunilor 

Unite asupra schimbărilor climatice 

(CCONUSC), care a avut loc la Paris în 

perioada 30 noiembrie-12 decembrie 2015, 

a fost adoptat un acord internațional pentru 

consolidarea răspunsului global la 

schimbările climatice. Printre altele, 

Acordul de la Paris stabilește un obiectiv 

pe termen lung care corespunde 

obiectivului de menținere a creșterii 

temperaturii globale cu mult sub 2°C peste 

nivelurile preindustriale și de continuare a 

eforturilor de menținere a acestei creșteri la 

1,5°C peste nivelurile preindustriale. 

Acordul de la Paris a fost aprobat, în 

numele Uniunii, prin Decizia (UE) 

2016/1841 a Consiliului și a intrat în 

vigoare la 4 noiembrie 2016. În vederea 

atingerii obiectivului stabilit de Acordul de 

la Paris, părțile vor pregăti, vor comunica 

și vor menține contribuții succesive 

stabilite la nivel național. 

(1) La cea de a 21-a Conferință a 

părților la Convenția-cadru a Națiunilor 

Unite asupra schimbărilor climatice 

(CCONUSC), care a avut loc la Paris în 

perioada 30 noiembrie-12 decembrie 2015, 

a fost adoptat un acord internațional pentru 

consolidarea răspunsului global la 

schimbările climatice. Printre altele, 

Acordul de la Paris stabilește un obiectiv 

pe termen lung care corespunde 

obiectivului de menținere a creșterii 

temperaturii globale cu mult sub 2°C peste 

nivelurile preindustriale și de continuare a 

eforturilor de menținere a acestei creșteri la 

1,5°C peste nivelurile preindustriale. 

Acordul de la Paris a fost aprobat, în 

numele Uniunii, prin Decizia (UE) 

2016/1841 a Consiliului și a intrat în 

vigoare la 4 noiembrie 2016. În vederea 

atingerii obiectivului stabilit de Acordul de 

la Paris, părțile vor pregăti, vor comunica 

și vor menține contribuții succesive 

stabilite la nivel național. Deși sectorul 

aviației internaționale a fost exclus de la 

Acordul de la Paris, ar trebui să 

contribuie și el la obiectivele de reducere 

a emisiilor, de exemplu, printr-o măsură 

globală bazată pe piață („GMBM”) care 

să fie introdusă de către Organizația 

Internațională a Aviației Civile (OACI). 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Obiectivele de mediu ale Uniunii, 

astfel cum sunt prevăzute la articolul 191 

din tratat, sunt conservarea, protecția și 

îmbunătățirea calității mediului; protejarea 

sănătății umane și promovarea pe plan 

internațional a unor măsuri destinate să 

contracareze problemele de mediu la scară 

regională sau mondială, în special a luptei 

împotriva schimbărilor climatice. 

(2) Obiectivele de mediu ale Uniunii, 

astfel cum sunt prevăzute la articolul 191 

din tratat, sunt conservarea, protecția și 

îmbunătățirea calității mediului; protejarea 

sănătății umane și promovarea pe plan 

internațional a unor măsuri destinate să 

contracareze problemele de mediu la scară 

regională sau mondială, în primul și în 

primul rând, a luptei împotriva 

schimbărilor climatice. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Protecția mediului reprezintă una 

dintre cele mai importante provocări cu 

care se confruntă Uniunea. 

 

Amendamentul  4 

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 

(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 2011, Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene a hotărât că 

includerea zborurilor din afara SEE în 

schema UE de comercializare a 
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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. 

certificatelor de emisii (EU ETS) nu 

încalcă dreptul internațional. 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 v 

Secretarul de Stat pentru energie și 

schimbări climatice, C-366/10, ECLI: 

EU:C:2011:864. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) În vederea atingerii obiectivelor 

stabilite prin Acordul de la Paris și a 

reducerii cu 40 % a emisiilor de gaze cu 

efect de seră până în 2030, este necesar să 

se pună în aplicare integral dispozițiile 

privind cerul unic european. Aceasta ar 

permite evitarea fragmentării spațiului 

aerian și optimizarea fluxurilor de trafic, 

reducând astfel emisiile. 
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Amendamentul  6 

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 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. 

(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. OACI adoptă până în 2018 orientări 

și recomandări pentru aplicarea 

sistemului global. 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, 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 trebui să fie identic 

cu cel care corespunde anului 2016. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Având în vedere că nu au fost încă 

definite principalele caracteristici ale 

măsurii globale bazate pe piață și că 

punerea sa în aplicare depinde de legislația 

internă a statelor și a regiunilor, se 

consideră adecvată efectuarea unei 

revizuiri, de îndată ce vor deveni clare 

natura și conținutul acestor instrumente 

juridice, înainte de a începe aplicarea 

măsurii globale bazate pe piață a OACI, 

precum și prezentarea unui raport către 

Parlamentul European și Consiliu. Acest 

raport ar trebui să ia în considerare orice 

standarde sau alte instrumente adoptate în 

cadrul OACI, măsurile luate de țările terțe 

pentru punerea în aplicare a măsurii 

globale bazate pe piață aplicabile emisiilor 

începând din 2021 și alte evoluții relevante 

la nivel internațional (de exemplu, norme 

adoptate în cadrul CCONUSC și în temeiul 

Acordului de la Paris privind piețele 

carbonului și contabilizarea dioxidului de 

carbon). Raportul ar trebui să analizeze 

modalitățile de punere în aplicare a 

acestor instrumente în dreptul Uniunii 

printr-o revizuire a EU ETS. De 

asemenea, el ar trebui să ia în considerare 

normele aplicabile în ceea ce privește 

zborurile intra-SEE, după caz. Raportul ar 

trebui să fie însoțit, după caz, de o 

propunere adresată Parlamentului 

European și Consiliului, care să îi permită 

sectorului aviației să contribuie la 

respectarea angajamentului privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

asumat de Uniune pentru 2030 la nivelul 

întregii economii. 

(6) Având în vedere că nu au fost încă 

definite principalele condiții cadru ale 

măsurii globale bazate pe piață și că 

punerea sa în aplicare depinde de legislația 

internă a statelor și a regiunilor, 

mecanismul OACI ar trebui revizuit de 

urgență, de îndată ce se vor clarifica 

natura și conținutul acestor instrumente 

juridice, și ar trebui să se transmită un 

raport către Parlamentul European și 

Consiliu. Acest raport ar trebui să ia în 

considerare orice standarde sau alte 

instrumente adoptate în cadrul OACI, 

măsurile luate de țările terțe pentru punerea 

în aplicare a măsurii globale bazate pe 

piață aplicabile emisiilor începând din 

2021 și alte evoluții relevante la nivel 

internațional (de exemplu, norme adoptate 

în cadrul CCONUSC și în temeiul 

Acordului de la Paris privind piețele 

carbonului și contabilizarea dioxidului de 

carbon). Raportul ar trebui să analizeze 

modalitățile de aliniere a acestor 

instrumente cu EU ETS. Raportul ar trebui 

să fie însoțit de o propunere adresată 

Parlamentului European și Consiliului, care 

să îi permită sectorului aviației să 

contribuie la respectarea angajamentului 

privind reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră asumat de Uniune pentru 

2030 la nivelul întregii economii și în cel 

mai fezabil mod posibil din punct de 

vedere economic. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Succesul Schemei de compensare 

și de reducere a emisiilor de dioxid de 

carbon pentru aviația internațională 

(CORSIA) va depinde în mare măsură de 

întinderea geografică a sferei de aplicare, 

evitând suprapunerea cu schemele 

regionale. Pornind de la aceste 

circumstanțe, se pot crea cu adevărat 

condiții de concurență echitabile în 

sectorul aviatic. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6b) Veniturile provenite din încasările 

obținute din licitarea viitoare a 

certificatelor ar trebui să fie alocate 

programelor destinate reducerii emisiilor 

în sectorul aviației, în special programelor 

din domeniul cercetării și dezvoltării, și ar 

trebui mobilizate prin viitorul al nouălea 

program-cadru de cercetare. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Pentru a adopta acte fără caracter 

legislativ și cu domeniu de aplicare 

general, care completează sau modifică 

anumite elemente neesențiale ale unui act 

legislativ, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din tratat ar 

trebui să fie delegată Comisiei pentru a 

adopta măsuri pentru monitorizarea, 

raportarea și verificarea emisiilor aplicabile 

operatorilor de aeronave în scopul punerii 

(7) Pentru a adopta acte fără caracter 

legislativ și cu domeniu de aplicare 

general, care completează sau modifică 

anumite elemente neesențiale ale unui act 

legislativ, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din tratat ar 

trebui să fie delegată Comisiei pentru a 

adopta măsuri pentru monitorizarea, 

raportarea și verificarea emisiilor aplicabile 

operatorilor de aeronave în scopul punerii 
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în aplicare a măsurii globale bazate pe 

piață în curs de elaborare în cadrul OACI. 

Este deosebit de important ca, în cursul 

lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți, și ca aceste consultări să 

se desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional 

privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 

2016. În special, pentru a asigura 

participarea echitabilă la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și 

Consiliul primesc toate documentele în 

același timp cu experții din statele membre, 

iar experții acestor instituții au acces 

sistematic la reuniunile grupurilor de 

experți ale Comisiei care se referă la 

pregătirea actelor delegate. 

în aplicare a măsurii globale bazate pe 

piață în curs de elaborare în cadrul OACI. 

Este deosebit de important ca, în cursul 

lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, în special 

la nivel de experți, și ca aceste consultări să 

se desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional 

privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 

2016. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și 

Consiliul primesc toate documentele în 

același timp cu experții din statele membre, 

iar experții acestor instituții au acces 

sistematic la reuniunile grupurilor de 

experți ale Comisiei însărcinate cu 

pregătirea actelor delegate, pentru ca 

procesul de luare a deciziilor să devină 

mai transparent și mai eficient. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

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

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 3 d – alineatul 4 – paragraful 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1) 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 

Veniturile obținute în urma licitării cotelor 

sunt 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, îndeosebi 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 
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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. 

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. La atribuirea veniturilor din 

licitații, se acordă o atenție deosebită celui 

de-al nouălea program-cadru de cercetare 

ce urmează a fi lansat.”; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=RO) 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – subpunctul i 

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 28 a – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) toate emisiile generate de zborurile 

înspre și dinspre aerodromurile situate în 

țările din afara Spațiului Economic 

European (SEE) în fiecare an calendaristic 

de la 1 ianuarie 2013, sub rezerva revizuirii 

menționate la articolul 28b 

(a) toate emisiile generate de zborurile 

înspre și dinspre aerodromurile situate în 

țările din afara Spațiului Economic 

European (SEE) în fiecare an calendaristic 

de la 1 ianuarie 2013 până la 31 decembrie 

2020, sub rezerva revizuirii menționate la 

articolul 28b. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – subpunctul ii 

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 28 a – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

ii. litera (c) se elimină; ii. litera (c) se înlocuiește cu 

următorul text: 

 „(c)  toate emisiile generate de zborurile 

dintre aerodromuri situate în SEE și 

operate ca urmare a devierii unui zbor 

precum cele menționate la literele (a) sau 

(b) către un aerodrom situat în SEE în 
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fiecare an calendaristic de la 1 ianuarie 

2017, sub rezerva revizuirii menționate la 

articolul 28b. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 28 b – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia prezintă un raport 

Parlamentului European și Consiliului 

privind standardele relevante sau alte 

instrumente juridice ale OACI, privind 

măsurile naționale adoptate de țările terțe 

pentru punerea în aplicare a măsurii 

globale bazate pe piață care se va aplica 

emisiilor începând din 2021, precum și 

privind alte evoluții relevante la nivel 

internațional. 

1. Comisia prezintă un raport 

Parlamentului European și Consiliului 

privind standardele relevante și practicile 

recomandate (SARP) ale OACI, 

recomandările aprobate de Consiliul 

OACI relevante pentru măsura globală 

bazată pe piață sau alte instrumente 

juridice ale OACI și, de asemenea, privind 

măsurile naționale adoptate de țările terțe 

pentru punerea în aplicare a măsurii 

globale bazate pe piață care se va aplica 

emisiilor începând din 2021, precum și 

privind alte evoluții relevante la nivel 

internațional. Aceste rapoarte se prezintă 

până la 1 ianuarie 2018, 1 ianuarie 2019 

și, ulterior, în mod regulat, în 

conformitate cu procedurile OACI de 

elaborare a standardelor. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 28 b – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Raportul ar trebui să analizeze 

modalitățile de transpunere a acestor 

instrumente ale OACI în dreptul Uniunii 

prin intermediul unei revizuiri a prezentei 

directive. De asemenea, raportul ar trebui 

să ia în considerare normele aplicabile în 

2. Raportul cercetează cum poate fi 

asigurată compatibilitatea acestui 

instrument al OACI cu EU-ETS și cum ar 

trebui structurată coexistența celor două 

sisteme după 2021. În plus, ar trebui 

verificate și consecințele GMBM asupra 
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ceea ce privește zborurile efectuate în 

interiorul Spațiului Economic European 

(SEE), după caz. 

sectorului aviatic și asupra volumului de 

emisii de CO2, dacă este cazul. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 28 b – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Raportul poate fi însoțit de 

propuneri, după caz, adresate 

Parlamentului European și Consiliului în 

vederea modificării, a suprimării, a 

prelungirii sau a înlocuirii derogărilor 

prevăzute la articolul 28a, în concordanță 

cu angajamentul de reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră la nivelul întregii 

economii pentru 2030. 

3. Raportul ar trebui însoțit de 

propuneri legislative adresate 

Parlamentului European și Consiliului care 

să prevadă, în concordanță cu 

angajamentul de reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră la nivelul întregii 

economii pentru 2030, modificările care se 

impun în legislația actuală. 
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