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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Contextul istoric 

În 2003, UE a adoptat prima schemă majoră regională de comercializare a certificatelor de 

emisie de gaze cu efect de seră (ETS) din lume, iar aceasta a fost lansată în 2005. În 2008, UE 

a adoptat o directivă de modificare prin care s-a urmărit extinderea domeniului de aplicare 

pentru a include în EU ETS și emisiile din sectorul aviației începând din 2012.  

Această extindere a fost foarte controversată și a dus la mari probleme comerciale cu parteneri 

strategici ai UE, cum ar fi SUA, China și India. În plus, au rezultat și mai multe probleme 

juridice. În mod regretabil, această încercare de a extinde EU ETS pentru a include aviația a 

dăunat foarte mult industriei europene a aviației, în special sectorului aerospațial, precum și 

reputației UE și a statelor sale membre.  

În cele din urmă, Comisia nu a avut altă alegere în 2012 decât să adopte decizia de „oprire a 

ceasului”, care a fost prelungită în 2014. Această decizie a fost esențială pentru facilitarea 

procesului de găsire a unei soluții globale la nivel internațional. Într-adevăr, în octombrie 

2013, în cadrul celei de a 38-a sesiuni a Adunării Organizației Aviației Civile Internaționale1 

(OACI), s-a convenit dezvoltarea unei măsuri globale bazate pe piață (GMBM) care să stea la 

baza unui acord global, cu scopul de a realiza o așa-numită „creștere cu caracter neutru din 

punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon începând cu 2020” (rezoluția A38-18).  

Schema GMBM 

În mai 2016, înaintea celei de a 39-a sesiuni a Adunării OACI, o delegație a Comisiei TRAN, 

care a inclus și raportoarea, s-a întâlnit cu președintele Consiliului OACI, Dr. Olumuyiwa 

Benard Aliu, precum și cu secretarul general al OACI, Dr. Fang Liu, la Montreal, pentru a 

discuta chestiunea GMBM. De asemenea, la Ottawa a avut loc un dialog constructiv cu 

miniștri canadieni de rang înalt în domeniul aviației și alți funcționari-cheie. Raportoarea s-a 

întâlnit, în același scop, și cu reprezentanți de rang înalt ai Administrației Federale a Aviației 

(FAA) din SUA și ai guvernului canadian.  

În plus, în octombrie 2016, o delegație ad hoc TRAN/ENVI a participat la cea de a 39-a 

sesiune a Adunării OACI, monitorizând îndeaproape negocierile privind GMBM. Între 

comisarul pentru transporturi și echipa acesteia și președinția UE a Consiliului s-a dezvoltat o 

relație extrem de bună. Atmosfera foarte constructivă a celei de a 39-a Adunări a contribuit la 

găsirea unui acord la nivel global mult căutat și de mult așteptat. 

Rezultatul a fost Rezoluția Adunării OACI referitoare la GMBM (A39-3) din octombrie 2016 

care pune în aplicare o schemă GMBM sub forma CORSIA2. Principalele elemente ale 

CORSIA sunt:  

 Se va aborda orice creștere anuală a emisiilor totale de CO2 ale aviației civile 

internaționale peste nivelurile din 2020. 

                                                 
1 OACI este o agenție a ONU care cuprinde 191 de țări și gestionează administrarea aviației civile internaționale. 

 
2 CORSIA: Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (Schema de compensare și de 

reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională) 
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 Etapa-pilot se va desfășura între 2021 și 2023. 

 Prima etapă se va desfășura între 2024 și 2026. Aceasta se va aplica statelor care s-au 

oferit voluntar să participe la schemă.  

 A doua etapă se va desfășura între 2027 și 2035, cu participarea tuturor statelor, 

excepție făcând statele care beneficiază de o scutire.  

 Începând de la 21 aprilie 2017, 67 de state, reprezentând peste 87,5% din activitatea de 

aviație internațională, se vor oferi voluntar să participe la schema GMBM de la 

lansarea sa. Ar trebui remarcat faptul că, odată ce o țară a fost de acord să participe în 

cadrul schemei, se consideră că aceasta trebuie să respecte orice decizie viitoare. 

 În final, acordul prevede o revizuire din trei în trei ani, care va permite îmbunătățiri 

suplimentare ale CORSIA.  

Experții Comisiei Europene și ai statelor membre ale UE lucrează acum alături de experții 

Comitetului OACI privind protecția mediului în aviație pentru a stabili normele tehnice 

detaliate ale schemei, cu scopul de asigura că aceasta funcționează eficace și eficient.  

Poziția raportoarei 

Raportoarea este întru totul de acord cu propunerea Comisiei și a sprijinit dintotdeauna 

introducerea unei scheme globale bazate pe piață. De asemenea, ea este convinsă că numai o 

abordare globală și pragmatică va duce la rezultate concrete. În același timp, dacă continentul 

european dorește să crească pe plan internațional, este în interesul nostru să nu 

suprareglementăm sectorul aviației, deoarece, în mod clar, acest lucru ar fi foarte dăunător 

pentru companiile noastre aeriene și pentru sectorul aerospațial european și ne-ar pune într-o 

situație de dezavantaj competitiv în raport cu restul lumii.  

Acțiunile unilaterale și izolate ale UE ne-au dus în direcția greșită. Din păcate, nu s-a ținut 

cont deloc de progresele tehnologice înregistrate de sectorul aerospațial european și de 

îmbunătățirile operaționale efectuate de statele membre, iar acestea nici nu au fost înțelese.  

În plus, raportoarea dorește să scoată în evidență lipsa de recunoaștere a legislației adoptate la 

nivelul UE prin care se urmărea rezolvarea congestiei în spațiul aerian european și 

îmbunătățirea fluxului traficului. Comisia TRAN a sprijinit pe deplin raportul Foster din 2012 

privind punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european (SES), solicitând punerea 

în aplicare a legislației privind cerul unic european punerea în aplicare deplină de către statele 

membre a legislației privind SES, care promovează rutele directe, reducând astfel consumul 

de combustibil, emisiile și, în cele din urmă, prețurile plătite de consumatori pentru bilete.  

În plus, utilizarea Galileo pentru navigația prin satelit (GNSS1 și Copernicus) a contribuit de 

asemenea la reducerea emisiilor, la fel ca și inițiativele comune în domeniul tehnologiei Clean 

Sky I (buget de 1,6 miliarde de euro) și Clean Sky II (buget care depășește 4 miliarde de 

euro). Aceste proiecte de cercetare și dezvoltare dezvoltă următoarea generație de aeronave și 

motoare și au avut un succes atât de mare încât Clean Sky III se află deja într-un stadiu 

avansat de discuții.  

Ar trebui subliniat faptul că statele membre, companiile aeriene și industria aerospațială au 

investit miliarde în carburanții alternativi sustenabili și și-au manifestat angajamentul de a 

                                                 
1 În 2012, raportoarea a fost, de asemenea, raportoarea TRAN pentru avizul referitor la Regulamentul (UE) 

1285/2013 privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit. 
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continua acest lucru și în viitor.Rezultatul net este că, în prezent, potrivit OACI, o aeronavă 

este cu aproximativ 80% mai eficientă din punctul de vedere al consumului de carburant per 

kilometru-pasager decât în perioada anilor 1960.  

Concluzie 

În concluzie, raportoarea este ferm convinsă că trebuie scoase în evidență progresele 

tehnologice în sector, însă subliniază că propunerea Comisiei se concentrează asupra nevoii 

stringente acum de a permite în continuare „oprirea ceasului”. Prin urmare, raportoarea 

consideră cu tărie că Parlamentul ar trebui să sprijine comisarul Bulc și echipa sa și să acorde 

timp pentru dezvoltarea unei GMBM viabile și constructive, care să poată fi sprijinită de toate 

țările care au aderat deja și de țările care speră să adere în viitor. În caz contrar se poate 

întâmpla că nu va exista o soluție internațională în viitorul apropiat. În consecință, este în 

interesul nostru ca, noi cei din Parlament, să sprijinim propunerea Comisiei de a „opri 

ceasul”. 
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AMENDAMENTE 

Comisia pentru transport și turism 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, fiind necesară o 

voință politică continuă în luarea 

deciziilor, în conformitate cu acordul, 

pentru a asigura atingerea obiectivelor 

sale. Ar trebui însă remarcat faptul că 

Acordul de la Paris al COP 21 a exclus 

atât sectorul aviației internaționale, cât și 

sectorul maritim și a solicitat ca, în cazul 

aviației, Organizația Aviației Civile 

Internaționale (OACI) să fie cel mai 

relevant organism care să propună o 

schemă GMBM viabilă. 
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Amendamentul  2 

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 platformă pentru 

schimbul de bune practici și experiențe 

dobândite în sectorul mobilității cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon în rândul 

statelor membre. 

Amendamentul  3 

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 

(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 
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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 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. 

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. 

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 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. Din acest 

motiv, s-au acordat derogări în ceea ce 

privește 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. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 



 

AD\1128333RO.docx 9/18 PE604.687v02-00 

 RO 

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. 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 până cel târziu în 2021 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, a facilita punerea în aplicare 

a sistemului OACI și pentru a evita 

suprapunerile cu obligațiile Uniunii care 

decurg din ETS. 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. 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 
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inovatoare. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

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 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. Pentru 

a asigura succesul sistemului, Uniunea 

continuă să sprijine statele sale membre și 

să mențină o strânsă cooperare cu OACI 

în rolul său de observator, pentru a 

încuraja transparența informațiilor și 

progresul acordului OACI. 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 și normele 

aplicabile în ceea ce privește zborurile 

intra-SEE. 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 
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2030 la nivelul întregii economii. De 

asemenea, raportul ar trebui să ia în 

considerare nivelul de ambiție și 

integritatea de mediu generală a măsurii 

globale bazate pe piață, inclusiv 

obiectivele și cerințele Acordului de la 

Paris. 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Ar trebui să se ia în considerare, 

de asemenea, că succesul Schemei de 

compensare și de reducere a emisiilor de 

carbon pentru aviația internațională 

(CORSIA), atunci când va fi convenită în 

cadrul OACI, va depinde de evitarea unor 

scheme conflictuale sau dublate pe plan 

intern și regional, pentru a nu denatura 

concurența și a nu crea sarcini 

administrative inacceptabile. În plus, 

punerea în aplicare deplină a cerului unic 

european, care urmărește defragmentarea 

spațiului aerian european și, prin aceasta, 

reducerea amprentei ecologice a aviației, 

va contribui, de asemenea, la succesul 

său. Mai mult, punerea în aplicare a 

CORSIA în Uniune ar trebui să țină 

seama de revizuirea din trei în trei ani 

care va permite îmbunătățiri suplimentare 

ale schemei. 

Amendamentul  7 

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 
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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 

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. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Ca o simplificare și pentru a reduce 

sarcinile administrative pentru cei mai mici 

operatori de aeronave, ar trebui să se 

considere în continuare, pentru încă zece 

ani, că operatorii de aeronave utilizate în 

(8) Ca o simplificare și pentru a reduce 

sarcinile administrative pentru cei mai mici 

operatori de aeronave și pentru regiunile 

ultraperiferice, ar trebui să se considere în 

continuare că operatorii de aeronave 
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scop necomercial care emit mai puțin de 1 

000 de tone de CO2 pe an îndeplinesc 

cerințele Directivei 2003/87/CE. În cursul 

acestei perioade ar trebui să se elaboreze 

măsuri menite să garanteze că, în viitor, 

toți operatorii contribuie la reducerea 

emisiilor. 

utilizate în scop necomercial care emit mai 

puțin de 1 000 de tone de CO2 pe an și 

regiunile ultraperiferice îndeplinesc 

cerințele Directivei 2003/87/CE. Ar trebui 

reafirmat faptul că în cadrul activităților 

aviatice enumerate în anexa I la Directiva 

2003/87/CE la literele (a) - (k) sunt 

prevăzute excepții de la categoriile de 

activități cărora li se aplică această 

directivă. În cadrul revizuirii propuse 

menționate la articolul 28b, ar trebui să se 

reconfirme excluderea în continuare a 

acestor zboruri.  

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

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

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie 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 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 

Statelor membre le revine sarcina de a 

determina destinația veniturilor obținute în 

urma licitării certificatelor, cu condiția ca 

respectivele venituri să fie dedicate 

finanțării proiectelor de cercetare și a 

proiectelor 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 

membre, în special cele care îmbunătățesc 

infrastructura pentru navigația aeriană, 

furnizarea de servicii de navigație aeriană 
și utilizarea spațiului aerian. 

Transparența cu privire la utilizarea 

veniturilor obținute în urma licitării 

certificatelor în temeiul Directivei 

2003/87/CE este esențială pentru 
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de evitare a despăduririi. susținerea angajamentelor Uniunii. 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – subpunctul ia (nou) 

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 28a – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 ia. se adaugă litera (ba): 

 (ba) 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 

fiecare an calendaristic de la 1 ianuarie 

2017, sub rezerva revizuirii menționate la 

articolul 28b. 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

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

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 28a – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Începând cu 1 ianuarie 2017, prin derogare 

de la articolele 3d-3f și până la intrarea în 

vigoare a modificărilor subsecvente 

revizuirii menționate la articolul 28b, 

operatorilor de aeronave li se eliberează, în 

fiecare an, un număr de certificate care 

corespunde celui din anul 2016. Începând 

cu anul 2021, acest număr de certificate 

va face obiectul aplicării factorului linear 

menționat la articolul 9. 

Începând cu 1 ianuarie 2017, prin derogare 

de la articolele 3d-3f și până la intrarea în 

vigoare a modificărilor subsecvente 

revizuirii menționate la articolul 28b, 

operatorilor de aeronave li se eliberează, în 

fiecare an, un număr de certificate care 

corespunde celui din anul 2016. 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera da (nouă) 

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 28a – alineatul 8 



 

AD\1128333RO.docx 15/18 PE604.687v02-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) Articolul 28a alineatul (8) se 

elimină. 

8. Comisia informează periodic, și cel 

puțin o dată pe an, Parlamentul European 

și Consiliul cu privire la progresele 

înregistrate în negocierile din cadrul 

Organizației aviației civile internaționale 

(OACI), precum și la eforturile sale de 

promovare a acceptării pe plan 

internațional a mecanismelor de piață în 

rândul țărilor terțe. După Adunarea 

OACI din 2016, Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului 

un raport privind acțiunile de punere în 

aplicare a unui acord internațional 

privind o măsură globală bazată pe piață 

începând din 2020 care va reduce, în mod 

nediscriminatoriu, emisiile de gaze cu 

efect de seră generate de aviație, 

incluzând informații despre utilizarea 

veniturilor comunicate de statele membre 

în conformitate cu articolul 17 din 

Regulamentul (UE) nr. 525/2013. 

 

În raportul său, Comisia ia în considerare 

și, dacă este cazul, include propuneri ca 

reacție la respectivele evoluții privind 

sfera de aplicare adecvată pentru 

acoperirea emisiilor din activitățile de 

aviație înspre și dinspre aerodromurile 

situate în țări din afara SEE începând de 

la 1 ianuarie 2017. În raportul său, 

Comisia analizează, de asemenea, 

soluțiile pentru alte probleme care pot 

surveni în aplicarea alineatelor (1)-(4) de 

la prezentul articol, menținând în același 

timp egalitatea de tratament pentru toți 

operatorii de aeronave de pe aceeași rută. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 28b – alineatul 1 



 

PE604.687v02-00 16/18 AD\1128333RO.docx 

RO 

 

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, în mod regulat și 

cel puțin o dată pe an, un raport 

Parlamentului European și Consiliului 

privind standardele și practicile 

recomandate relevante ale OACI, 

recomandările aprobate de Consiliul 

OACI relevante pentru măsura globală 

bazată pe piață 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. De 

asemenea, Comisia prezintă un raport cu 

privire la eforturile OACI de a stabili un 

obiectiv credibil pe termen lung pentru 

acest sector. 
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