
AM\925259RO.doc PE504.161v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

2012/0328(COD)

28.1.2013

AMENDAMENTELE
8 - 24

Proiect de raport
Peter Liese
(PE502.041v01-00)

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului 
privind derogarea temporară de la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor 
de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității

Propunere de decizie
(COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))



PE504.161v01-00 2/15 AM\925259RO.doc

RO

AM_Com_LegReport

Amendamentul 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Propunere de decizie

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

Propunerea creează un precedent nedorit, subminează predictabilitatea în cazul actorilor din 
sectorul aviației de pe piață și contravine obiectivelor unei mai bune reglementări. Ea 
afectează, de asemenea, credibilitatea reglementării UE în ochii lumii din afară.

Amendamentul 9
Matthias Groote

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 7 a (nouă)

Proiect de rezoluție legislativă Amendamentul

având în vedere articolul 2 alineatul (2) 
din Protocolul de la Kyoto, aprobat prin 
Decizia Consiliului din 25 aprilie 2002 
privind aprobarea, în numele Comunității 
Europene, a Protocolului de la Kyoto la 
Convenția-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice și îndeplinirea în comun a 
angajamentelor care decurg din acesta 
(2002/358/CE),

Or. de
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Amendamentul 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Angajamentul Uniunii cu privire la 
reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră 
până în 2020 include emisiile de CO2
provenind de la zborurile internaționale 
și, prin urmare, este evident că aviația 
trebuie să-și aducă contribuția la 
obiectivele climatice ale Uniunii În cazul 
în care impactul sectorului aviației asupra 
schimbărilor climatice continuă să 
crească în ritmul actual, acest lucru ar 
submina în mod semnificativ reducerile 
realizate în alte sectoare. Ar trebui, de 
asemenea, remarcat faptul că sectorul 
aviației beneficiază de un anumit număr 
de subsidii; acesta nu este supus taxei pe 
valoarea adăugată, spre deosebire de alte 
servicii destinate consumatorilor din 
întreaga Uniune, nu există o taxă pe 
combustibil în cazul activităților aviatice, 
iar sectorul beneficiază de norme foarte 
generoase privind ajutorul de stat, după 
cum se menționează în Comunicarea 
Comisiei din 9 decembrie 2005, intitulată 
„Orientări generale privind finanțarea 
aeroporturilor și ajutorul la înființare 
pentru companiile aeriene cu plecare de 
pe aeroporturi regionale”.

Or. en

Amendamentul 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Propunere de decizie
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a facilita aceste progrese și a 
impulsiona dinamica favorabilă, este de 
dorit să se suspende necesitatea aplicării 
cerințelor care au luat naștere înainte de 
Adunarea din 2013 a OACI, în ceea ce 
privește zborurile spre și dinspre 
aerodromuri din afara Uniunii și a zonelor 
care au legături economice strânse cu 
Uniunea și cu care se partajează un 
angajament comun de a combate 
schimbările climatice. Prin urmare, nu 
trebuie să fie luate măsuri împotriva 
operatorilor de aeronave în ceea ce privește 
cerințele care decurg din Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 octombrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
în cadrul Comunității și care au luat naștere 
înainte de 1 ianuarie 2014 cu privire la 
raportarea emisiilor verificate și restituirea 
corespondentă a certificatelor pentru emisii 
provenind de la zboruri de plecare și de 
sosire spre și dinspre astfel de aerodromuri. 
Operatorii de aeronave care doresc să 
respecte în continuare cerințele respective 
trebuie să aibă această posibilitate.

(2) Pentru a facilita aceste progrese și a 
impulsiona angajamentul împărtășit de 
statele membre ale OACI de a aborda 
emisiile provenind din aviație la nivel 
mondial, este de dorit să se suspende 
necesitatea aplicării cerințelor care au luat 
naștere înainte de Adunarea din 2013 a 
OACI, în ceea ce privește zborurile spre și 
dinspre aerodromuri din afara Uniunii și 
din afara statelor EFTA care 
incorporează în legislația lor Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 octombrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
în cadrul Comunității. Prin urmare, nu 
trebuie să fie luate măsuri împotriva 
operatorilor de aeronave în ceea ce privește 
cerințele care decurg din Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 octombrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
în cadrul Comunității și care au luat naștere 
înainte de 1 mai 2014 cu privire la 
raportarea emisiilor verificate și restituirea 
corespondentă a certificatelor pentru emisii 
provenind de la zboruri de plecare și de 
sosire spre și dinspre astfel de aerodromuri. 
Operatorii de aeronave care doresc să 
respecte în continuare cerințele respective 
trebuie să aibă această posibilitate.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus face în mod corespunzător distincția între statele care implementează 
directiva și țările terțe și reamintește că angajamentul de a aborda emisiile provenind din 
sectorul aviației unul împărtășit de statele membre ale OACI, nu numai de UE. 

Amendamentul 12
Martin Callanan
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Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Uniunea Europeană încurajează 
Adunarea OACI să ajungă la un acord cu 
privire la o măsură de piață (MP) 
mondială și la un calendar realist de 
punere în aplicare a acesteia, precum și 
cu privire la un cadru pentru facilitarea 
unei aplicări complete a MP naționale și 
regionale în sectorul aviației 
internaționale în așteptarea punerii în 
aplicare a MP mondiale.

Or. en

Justificare

Acest amendament ar evita utilizarea unui limbaj potențial încărcat, care ar putea prejudicia 
convorbirile în curs și ar avea efecte potențial adverse asupra temerilor altor părți ce 
negociază în cadrul OACI.

Amendamentul 13
Peter Liese

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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54
(2a) Pentru a edifica încrederea la nivel 
internațional în schema de comercializare 
a certificatelor de emisii de gaze cu efect 
de seră a Uniunii, veniturile rezultate din 
licitarea certificatelor sau orice altă sumă 
echivalentă, acolo unde se impun 
principii bugetare superioare ale statelor 
membre, precum unitatea și 
universalitatea, ar trebui utilizate pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice în UE și țările terțe, finanțarea 
cercetării și dezvoltării în vederea 
atenuării acestora și a adaptării, precum 
și pentru a acoperi costurile de 
administrare a schemei Uniunii. 
Veniturile provenite din licitații ar trebui 
utilizate și pentru transportul cu emisii 
reduse. Veniturile obținute în urma 
licitației ar trebui afectate în mod special 
finanțării contribuțiilor la Fondul 
mondial pentru eficiență energetică și 
energii regenerabile și Fondul verde 
pentru climă în cadrul CCONUSC, 
precum și a măsurilor de evitare a 
despăduririi și de facilitare a adaptării în 
țările în curs de dezvoltare.

Or. en

Justificare

În cursul negocierilor privind actuala directivă, Parlamentul European a insistat asupra unei 
alocări cu efecte juridice obligatorii. În acel moment, statele membre nu au fost pregătite să 
accepte aceasta și în directivă a fost inclusă doar o recomandare. Acceptabilitatea schemei 
UE ar fi facilitată dacă statele membre ar accepta un angajament mult mai clar. Ar putea fi 
create proiecte de cercetare privind tehnologiile de reducere a emisiilor din sectorul aviației, 
împreună cu țările terțe. O contribuție în vederea adaptării și a minimalizării efectelor 
incluzând două fonduri ale ONU ar fi deosebit de utilă pentru a facilita sprijinirea țărilor în 
curs de dezvoltare.

Amendamentul 14
Satu Hassi, Sabine Wils
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Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a edifica încrederea la nivel 
internațional în schema de comercializare 
a certificatelor de emisii de gaze cu efect 
de seră a Uniunii, orice venituri 
provenind din aplicarea schemei Uniunii 
în sectorul aviației ar trebui utilizate 
pentru reducerea impactului asupra 
mediului al acestor emisii și pentru a 
contribui la finanțarea internațională a 
eforturilor de combatere a efectelor 
schimbărilor climatice, în conformitate cu 
CCONUSC. Ca parte a unui acord privind 
o măsură pe bază de rută la nivel de piață 
mondială (MBM) eficace, cu un potențial 
semnificativ de reducere a impactului 
climatic al aviației, Uniunea ar trebui, de 
asemenea, să se angajeze că va aloca 
orice venituri generate de această măsură 
Fondului verde pentru climă în cadrul 
CCONUSC, pentru a reflecta principiul 
responsabilității comune, dar diferențiate 
și respectivele capacități.

Or. en

Justificare

Progresele către o MBM în sectorul aviației la nivel mondial ar fi facilitate în cazul în care 
UE ar fi de acord ca veniturile să fie alocate finanțării internaționale a eforturilor de 
combatere a efectelor schimbărilor climatice. În cadrul Acordului de la Copenhaga și al 
deciziilor ulterioare CCONUSC COP, UE s-a angajat să mărească finanțarea internațională 
agregată pentru combaterea schimbărilor climatice destinată acțiunii în domeniu a țărilor în 
curs de dezvoltare la 100 de miliarde de USD până în 2020. ETS UE ar trebui să continue să 
acopere aviația internațională până la implementarea unui sistem mondial eficace, având un 
impact semnificativ în ceea ce privește reducerea impactului climatic al sectorului.

Amendamentul 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Propunere de decizie
Considerentul 2 – nota de subsol 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Incluzând statele AELS, țările care au 
semnat un tratat de aderare la Uniunea 
Europeană și teritoriile dependente și 
teritoriile statelor membre ale SEE.

(1) Incluzând statele SEE, țările care au 
semnat un tratat de aderare la Uniunea 
Europeană și teritoriile dependente și 
teritoriile statelor membre ale SEE.

Or. en

Justificare

Nu toate statele AELS au fost de acord să incorporeze Directiva 2003/87/CE în legislația lor 
națională; directiva a fost incorporată numai de statele AELS care sunt și membre ale SEE 
)adică, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, dar nu și Elveția). Prin urmare, textul ar trebui să 
se refere la statele SEE și nu la statele AELS.

Amendamentul 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a evita denaturarea concurenței, 
această derogare trebuie să se aplice numai 
operatorilor de aeronave care fie nu au 
primit, fie au restituit toate alocările de 
certificate gratuite de emisii care au fost 
acordate pentru astfel de activități în 2012. 
Din același motiv, aceste certificate nu 
trebuie să fie luate în considerare pentru 
calcularea drepturilor de utilizare a 
creditelor internaționale în cadrul 
Directivei 2003/87/CE.

(3) Pentru a evita denaturarea concurenței, 
această derogare trebuie să se aplice numai 
operatorilor de aeronave care fie nu au 
primit, fie au restituit toate alocările de 
certificate gratuite de emisii care au fost 
acordate pentru astfel de activități în 2012. 
Din același motiv, aceste certificate nu 
trebuie să fie luate în considerare pentru 
calcularea drepturilor de utilizare a 
creditelor internaționale în cadrul 
Directivei 2003/87/CE, cu excepția 
creditelor achiziționate înainte de intrarea 
în vigoare a prezentei decizii.

Or. fr

Justificare

Se pare că este important să se asigure securitatea juridică și să nu fie penalizate 
întreprinderile merituoase, care s-au pregătit pentru aplicarea directivei privind aviația pe 
toată durata anului 2012.  Această dispoziție permite, de asemenea, garantarea unui 
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tratament egal al operatorilor, de care aceștia beneficiază în virtutea prezentei derogări.

Amendamentul 17
Matthias Groote

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) decizia de a suspenda includerea 
zborurilor intercontinentale din Schema 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU-ETS) până în septembrie 2013 
este o derogare făcută pentru a permite 
continuarea și finalizarea negocierilor în 
cadrul OACI. În cazul în care nu se 
ajunge la niciun acord cu privire la o 
foaie de parcurs concretă, la obiective 
obligatorii și la măsuri bazate pe piață 
pentru reducerea emisiilor provenind din 
transporturile aeriene, EU-ETS se va 
aplica din nou tuturor zborurilor 
internaționale.

Or. de

Justificare

Trebuie să fie foarte clar că IACO nu i se acordă decât un răgaz pentru ca progresele 
înregistrate să aibă un final concret. În caz de eșec, unica posibilitate rămasă ar consta din 
aplicarea, din nou, a EU-ETS la toate zborurile.

Amendamentul 18
Martin Callanan

Propunere de decizie
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a evita denaturarea 
concurenței și slăbirea integrității 
ambientale a schemei Uniunii, actuala 
derogare ar trebui să se aplice pe o 
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perioadă de un an. Acțiuni legislative 
suplimentare la nivelul Uniunii ar fi 
adecvate numai dacă la Adunarea OACI 
se înregistrează progrese suficiente în 
privința soluționării emisiilor în sectorul 
aviației internaționale.

Or. en

Justificare

Acest amendament ar evita, din nou, utilizarea unui limbaj potențial încărcat, care ar putea 
prejudicia convorbirile în curs și ar avea efecte potențial adverse asupra temerilor altor părți 
ce negociază în cadrul OACI.

Amendamentul 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Uniunea s-a angajat să-și reducă 
emisiile de CO2, inclusiv emisiile din 
sectorul aviației. Pentru a realiza reduceri 
substanțiale ale emisiilor, nu trebuie să fie 
exceptat nici un sector anume al 
economiei Uniunii. În această privință, ar 
trebui remarcat faptul că sectorul aviației 
beneficiază de un anumit număr de 
subsidii, deoarece nu face obiectul taxei 
pe valoarea adăugată, iar în cadrul 
activităților aviatice nu există nicio taxă 
pe combustibil. De asemenea, aviația 
beneficiază de norme generoase privind 
ajutorul de stat, conform celor stabilite în 
Comunicarea Comisiei din 9 decembrie 
2005, intitulată „Orientări generale 
privind finanțarea aeroporturilor și 
ajutorul la înființare pentru companiile 
aeriene cu plecare de pe aeroporturi 
regionale”.

Or. en
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Amendamentul 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 16 din 
Directiva 2003/87/CE, statele membre nu 
vor lua măsuri împotriva operatorilor de 
aeronave în ceea ce privește cerințele 
prevăzute la articolul 12 alineatul (2a) și 
articolul 14 alineatul (3) din Directiva 
2003/87/CE, care au luat naștere înainte de 
1 ianuarie 2014, cu privire la activități 
spre sau dinspre aerodromuri din țări din 
afara Uniunii Europene care nu sunt 
membre ale AELS, teritorii dependente 
sau teritorii ale statelor membre ale SEE 
sau țări care au semnat un tratat de 
aderare la Uniunea Europeană, dacă 
acestor operatori de aeronave nu le-au fost 
acordate alocări de certificate gratuite de 
emisii pentru asemenea activități în 2012
sau dacă, în cazul în care acestor operatori 
le-au fost emise astfel de certificate, 
operatorii respectivi au restituit un număr 
corespunzător de certificate statelor 
membre în vederea anulării.

Prin derogare de la articolul 16 din 
Directiva 2003/87/CE, statele membre nu 
vor lua măsuri împotriva operatorilor de 
aeronave în ceea ce privește cerințele 
prevăzute la articolul 12 alineatul (2a) și 
articolul 14 alineatul (3) din Directiva 
2003/87/CE, care au luat naștere înainte de 
1 mai 2014, cu privire la activități din 
interiorul Uniunii Europene și dinspre 
aerodromuri din țări din afara Uniunii 
Europene, dacă acestor operatori de 
aeronave nu le-au fost acordate alocări de 
certificate gratuite de emisii pentru 
asemenea activități pe anul în cauză sau 
dacă, în cazul în care acestor operatori le-
au fost emise astfel de certificate, 
operatorii respectivi au restituit un număr 
corespunzător de certificate statelor 
membre în vederea anulării.

Or. en

Justificare

Suspendarea ar trebui să acopere și zborurile din interiorul UE, pentru a se evita 
denaturarea concurenței. De asemenea, ea ar trebui să acopere anul 2012 și anul 2013. Ea 
va oferi securitate juridică transportatorilor EU în ceea ce privește obligațiile lor pe anul 
2013. Dacă OAC adoptă un cadru la finele anului 2013, „oprirea ceasului” trebuie să 
acopere anul 2013.  Propunerea ar trebui să extindă sfera de aplicare a Directivei privind 
EUETS și anume să includă unilateral statele membre AELS.
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Amendamentul 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prin derogare de la articolul 16 din 
Directiva 2003/87/CE, statele membre nu 
vor lua măsuri împotriva operatorilor de 
aeronave în ceea ce privește cerințele 
prevăzute la articolul 12 alineatul (2a) și 
articolul 14 alineatul (3) din Directiva 
2003/87/CE, care au luat naștere înainte de 
1 ianuarie 2014, cu privire la activități spre 
sau dinspre aerodromuri din țări din afara 
Uniunii Europene care nu sunt membre ale 
AELS, teritorii dependente sau teritorii ale 
statelor membre ale SEE sau țări care au 
semnat un tratat de aderare la Uniunea 
Europeană, dacă acestor operatori de 
aeronave nu le-au fost acordate alocări de 
certificate gratuite de emisii pentru 
asemenea activități în 2012 sau dacă, în 
cazul în care acestor operatori le-au fost 
emise astfel de certificate, operatorii 
respectivi au restituit un număr 
corespunzător de certificate statelor 
membre în vederea anulării.

Prin derogare de la articolul 16 din 
Directiva 2003/87/CE, statele membre nu 
vor lua măsuri împotriva operatorilor de 
aeronave în ceea ce privește cerințele 
prevăzute la articolul 12 alineatul (2a) și 
articolul 14 alineatul (3) din Directiva 
2003/87/CE, care au luat naștere înainte de 
1 ianuarie 2014, cu privire la activități spre 
sau dinspre aerodromuri din țări din afara 
Uniunii Europene care nu sunt membre ale 
SEE, teritorii dependente sau teritorii ale 
statelor membre ale SEE sau țări care au 
semnat un tratat de aderare la Uniunea 
Europeană, dacă acestor operatori de 
aeronave nu le-au fost acordate alocări de 
certificate gratuite de emisii pentru 
asemenea activități în 2012 sau dacă, în 
cazul în care acestor operatori le-au fost 
emise astfel de certificate, operatorii 
respectivi au restituit un număr 
corespunzător de certificate statelor 
membre în vederea anulării.

Or. en

Justificare

Nu toate statele AELS au fost de acord să incorporeze Directiva 2003/87/CE în legislația lor 
națională; directiva a fost incorporată numai de statele AELS care sunt și membre ale SEE 
)adică, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, dar nu și Elveția). Prin urmare, textul ar trebui să 
se refere la statele SEE și nu la statele AELS.

Amendamentul 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Certificatele anulate în temeiul articolului 2 
nu vor fi luate în considerare pentru 
calcularea drepturilor de utilizare a 
creditelor internaționale în cadrul 
Directivei 2003/87/CE.

Certificatele anulate în temeiul articolului 2 
nu vor fi luate în considerare pentru 
calcularea drepturilor de utilizare a 
creditelor internaționale în cadrul 
Directivei 2003/87/CE. Creditele 
internaționale achiziționate de operatorii 
din sectorul aviației înainte de intrarea în 
vigoare a prezentei decizii în conformitate 
cu Directiva 2008/101/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 de modificare a 
Directivei 2003/87/CE pentru a include 
activitățile de aviație în sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Comunității1 pot 
fi utilizate în 2013 în limita a 15 % din 
certificatele lor anuale sau restituite.
____________
1 JO L 8, 13.1.2009, p. 3.

Or. fr

Justificare

Se pare că este important să se asigure securitatea juridică și să nu fie penalizate 
întreprinderile merituoase, care s-au pregătit pentru aplicarea directivei privind aviația pe
toată durata anului 2012.  Această dispoziție permite, de asemenea, garantarea unui 
tratament egal al operatorilor, de care aceștia beneficiază în virtutea prezentei derogări.

Amendamentul 23
Peter Liese

Propunere de decizie
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
„Statele membre utilizează veniturile 
provenind din licitarea certificatelor 
pentru finanțarea eforturilor 
internaționale de soluționare a 
schimbărilor climatice, în special pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
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seră și în vederea adaptării la efectele 
schimbărilor climatice în țările în curs de 
dezvoltare, precum și pentru finanțarea 
cercetării și dezvoltării în scopul reducerii 
efectelor și al adaptării, inclusiv – în 
special – în domeniul aeronauticii și al 
transporturilor aeriene. Veniturile 
provenite din licitații ar trebui utilizate și 
pentru transportul cu emisii reduse. 
Veniturile obținute în urma licitației ar 
trebui alocate, de asemenea, finanțării 
contribuțiilor la Fondul mondial pentru 
eficiență energetică și energii 
regenerabile și la Fondul verde pentru 
climă, precum și a măsurilor de evitare a 
despăduririi în cadrul CCONUSC.

Or. en

Justificare

În cursul negocierilor privind actuala directivă, Parlamentul European a insistat asupra unei 
alocări cu efecte juridice obligatorii. În acel moment, statele membre nu au fost pregătite să 
accepte aceasta și în directivă a fost inclusă doar o recomandare. Acceptabilitatea schemei 
UE ar fi facilitată dacă statele membre ar accepta un angajament mult mai clar. Ar putea fi 
create proiecte de cercetare privind tehnologiile de reducere a emisiilor din sectorul aviației, 
împreună cu țările terțe. Contribuție lor în ceea ce privește adaptarea și minimalizarea 
efectelor incluzând două fonduri ale ONU ar fi deosebit de utilă pentru a facilita sprijinirea 
țărilor în curs de dezvoltare.

Amendamentul 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Propunere de decizie
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Articolul 3d, alineatul (4) din Directiva 
2003/87/CE se înlocuiește cu următorul 
text:
„Statele membre utilizează veniturile 
provenind din licitarea certificatelor 
pentru finanțarea eforturilor 
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internaționale de soluționare a 
schimbărilor climatice, în special pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră și în vederea adaptării la efectele 
schimbărilor climatice în țările în curs de 
dezvoltare, precum și pentru finanțarea 
cercetării și dezvoltării în scopul reducerii 
efectelor și al adaptării, inclusiv – în 
special – în domeniul aeronauticii și al 
transporturilor aeriene. Veniturile 
obținute în urma licitației ar trebui 
alocate, de asemenea, finanțării 
contribuțiilor la Fondul mondial pentru 
eficiență energetică și energii 
regenerabile, precum și a măsurilor de 
evitare a despăduririi
Statele membre informează regulat 
Comisia cu privire la acțiunile adoptate în 
temeiul prezentului alineat.”

Or. en

Justificare

ETS UE ar trebui să continue să acopere aviația internațională până la implementarea unui 
sistem mondial eficace, având un impact semnificativ în ceea ce privește reducerea 
impactului climatic al sectorului. Pentru a edifica încrederea în schema UE, veniturile ar 
trebui alocate, fără echivoc, finanțării internaționale a acțiunilor din domeniul climatic, 
inclusiv finanțării C&D în vederea reducerii impactului climatic al sectorului.


