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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0837/2018, adresată de Markus Baumgarth, de cetățenie germană, 
privind poluarea aerului de către aeronave

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care locuiește lângă un aeroport mare, ar dori ca emisiile aeronavelor să fie 
tratate în același mod ca și emisiile diesel ale autovehiculelor. El solicită să se stabilească, la 
nivelul UE, valori-limită pentru emisiile aeronavelor, pentru a proteja sănătatea persoanelor 
care locuiesc lângă aeroporturi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 decembrie 2018. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iulie 2019

Protecția mediului este o parte esențială a politicii europene, astfel cum se explică în special 
în Comunicarea Comisiei privind o strategie în domeniul aviației1, iar aceasta include 
adoptarea unor măsuri variate pentru a aborda impactul pe care activitățile de transport, 
inclusiv aviația, îl au asupra planetei și a locuitorilor săi. Uniunea Europeană și-a făcut 
cunoscut în repetate rânduri angajamentul față de o dezvoltare durabilă a sectorului aviației2, 
care este ilustrat în strategia sa pe termen lung de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, adoptată în noiembrie 2018.

Trebuie remarcat faptul că, având în vedere natura globală a transportului aerian și spre 

1 https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_ro
2 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_ro#tab-0-1
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deosebire de alte moduri de transport (cum ar fi transportul terestru), măsurile de atenuare a 
impactului aviației asupra mediului, cum ar fi îmbunătățirea tehnologiilor aeronautice, trebuie 
abordate la nivel internațional. Prin urmare, standardele prin care se urmărește reducerea 
emisiilor motoarelor, precum și alte măsuri referitoare la mediu fac obiectul deciziilor 
adoptate de către organismele competente ale OACI (Organizația Aviației Civile 
Internaționale cu sediul în Montreal, care are 192 de membri). Aceste standarde, odată 
stabilite, sunt aplicabile fiecărui stat membru al OACI, sub rezerva notificării unor măsuri 
diferențiate, dacă este cazul. În practică, standardele menționate sunt aplicate de industria 
aeronautică la nivel mondial. 

În conformitate cu cerința legală prevăzută în Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare 
a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației3, statele membre ale UE și 
producătorii din Uniune trebuie să aplice în mod uniform și fără modificări standardele OACI 
în vigoare. În cazul revizuirii standardelor, Comisia este împuternicită să modifice în 
consecință trimiterile din Regulamentul (UE) 2018/1139.

În lunile care vor urma, Comisia va adopta un nou act legislativ de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 748/2012 al Comisiei4, care a abordat deja această chestiune înainte 
de intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2018/1139. Principalul obiectiv al acestei 
legislații viitoare este de a reduce impactul aviației asupra schimbărilor climatice și asupra 
calității aerului la nivel local prin introducerea de trimiteri la noile standarde OACI, și anume 
standardul privind emisiile de dioxid de carbon (CO2) ale aeronavelor și standardul privind 
emisiile de particule nevolatile (PM) ale motoarelor. Astfel este instituit primul standard 
mondial de certificare a proiectării, prin care se pot reglementa emisiile de CO2 pentru orice 
sector industrial. În acest mod, producătorii de motoare vor fi obligați să dezvolte cele mai 
eficiente tehnologii în fabricarea produselor lor, pentru a putea respecta standardul impus.

În plus, Comisia finanțează, prin intermediul programelor sale de cercetare și dezvoltare, 
proiecte care vizează îmbunătățirea tehnologiilor motoarelor de aeronave. Pentru mai multe 
informații, a se vedea: www.Cleansky.eu.

Concluzie

Acțiunile prin care se abordează impactul negativ asupra calității aerului sunt un element 
important al strategiei Comisiei în domeniul aviației. Comisia urmărește în mod constant să 
asigure aplicarea unei legislații europene eficiente, pentru a proteja cetățenii împotriva 
impactului negativ al aviației asupra mediului și a încuraja, prin investițiile sale, dezvoltarea 

3Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele 
comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și 
a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a 
Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE.)
PE/2/2018/REV/1, JO L 212, 22.8.2018, pp. 1-122.
4Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de 
punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a 
produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de 
proiectare și producție (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 224, 21.8.2012, pp. 1-85.
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unor tehnologii ecologice ce se adresează tuturor actorilor din sectorul aviației.

Comisia invită petiționarul să consulte Raportul de mediu al aviației europene, disponibil pe 
site-ul: https://www.easa.europa.eu/eaer, unde sunt puse la dispoziție mai multe informații 
privind acțiunile întreprinse la nivel european în acest domeniu. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iulie 2020

Protecția mediului este o parte esențială a politicii europene și include adoptarea unor măsuri 
variate pentru a aborda impactul pe care activitățile de transport, inclusiv aviația, îl au asupra 
planetei și a locuitorilor săi. Uniunea Europeană și-a reafirmat în mod repetat angajamentul 
față de dezvoltarea durabilă a sectorului aviației.

Pactul verde european5 reprezintă o prioritate a acestei Comisii. În ceea ce privește transportul 
și mobilitatea, contribuția la Pactul verde se va concentra asupra calității aerului, care ar trebui 
să fie îmbunătățită în apropierea aeroporturilor, prin combaterea emisiilor de poluanți 
generate de aeronave și de operațiunile aeroportuare.

În 2019, Comisia a transpus în legislația UE6 standardul cel mai actualizat privind dioxidul de 
carbon (CO2) pentru motoarele aeronavelor în iunie 2019. Acest nou standard face parte din 
„coșul de măsuri” al Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) menite să reducă 
emisiile de gaze cu efect de seră din sistemul de transport aerian și este primul standard 
mondial în materie de emisii de CO2 pentru orice sector, cu scopul de a încuraja tehnologii 
mai eficiente din punctul de vedere al consumului de carburanți în proiectele de avioane.

În plus, aprobarea de către OACI (februarie 2019) a standardelor privind masa și numărul 
particulelor nevolatile în suspensie (nvPM) reprezintă o realizare revoluționară. Elaborarea 
acestui nou standard marchează finalizarea componentei finale a certificării de mediu a 
aeronavelor, închizând cercul complet al standardelor referitoare la zgomot, calitatea aerului 
la nivel local și CO2 pentru avioanele subsonice. Procesul de includere a acestui standard 
global în legislația europeană ar urma să aibă loc în cursul mandatului actualei Comisii.

Concluzie 

În conformitate cu obiectivele stabilite în Pactul verde european privind calitatea aerului la 
nivel local, Comisia va continua să depună eforturi în vederea îmbunătățirii constante a 
standardelor de proiectare a motoarelor la nivel mondial. 

5 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_ro
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1587540569291&uri=CELEX%3A32019R0897
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