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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

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

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2012)0697),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0385/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din …1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru transport și turism (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a facilita aceste progrese și a (2) Pentru a facilita aceste progrese și a 
                                               
1 JO C…
2 JO C…
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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.

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 referitoare la anii calendaristici 
2010-2012 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, 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: Operatorii de 
aeronave care doresc să respecte în 
continuare cerințele respective trebuie să 
aibă această posibilitate.

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că derogarea de la articolul 16 din directiva 2003/87/CE 
se referă doar la cerințele privind anii calendaristici 2010-2012. Pentru a evita necesitatea 
transpunerii deciziei de către statele membre, ar trebui ca domeniul de aplicare a derogării 
să fie precizat în mod foarte clar astfel încât să se evite orice ambiguitate.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Uniunea Europeană se așteaptă ca 
Adunarea OACI să ajungă la un acord cu 
privire la o măsură de piață (MP) 
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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 sectorului aviației 
internaționale în așteptarea punerii în 
aplicare a MP mondiale.

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat faptul că UE așteaptă anumite lucruri clare de la OACI și nu orice rezultat 
poate fi considerat ca fiind un succes.

Amendamentul 3

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 
emise pentru astfel de activități pentru 
anul 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.

Or. en

Justificare

As mentioned above, the formulation should leave no space for interpretation. Therefore, it 
should be made clear that the number of allowances to be returned is based on the share of 
verified tonne-kilometres of the relevant flight activities based on the reference year 2010.
Otherwise operators could interpret the amount differently. Furthermore, it should be made 
clear that only aviation allowances for 2012 qualify as allowances to be returned for 
cancellation. Otherwise, there would be a distortion of the number of allowances in 
circulation as reference for the 15% to be auctioned (see amendment 4).
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Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Certificatele care nu sunt emise unor 
astfel de operatori sau care sunt restituite 
trebuie să fie anulate. Numărul de 
certificate din sectorul aviației care sunt 
scoase la licitație va fi în conformitate cu 
articolul 3d alineatul (1) din Directiva 
2003/87/CE.

(4) Certificatele din sectorul aviației 
pentru 2012 care nu sunt emise unor astfel 
de operatori sau care sunt restituite trebuie 
să fie anulate. Numărul de certificate din 
sectorul aviației care sunt scoase la licitație 
de către statele membre ar trebui redus în 
conformitate cu calculele Comisiei, 
ajungând astfel la 15% din totalul 
certificatelor din sectorul aviației pentru 
2012 în circulație.

Or. en

Justificare

În absența acestei modificări, nu există niciun temei juridic pentru reducerea numărului de 
certificate care sunt scoase la licitație. Pentru a face posibilă scoaterea la licitație a unui 
număr redus de certificate ținând seama de anulările alocărilor gratuite în conformitate cu 
articolul 2, decizia trebuie să includă o derogare de la articolul 3d din directivă, în special de 
la alineatele (1) și (3). Prin urmare, se scot la licitație 15% din numărul total de certificate 
aflate în circulație.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a evita denaturarea 
concurenței și slăbirea integrității  
sistemului în ceea ce privește protecția 
mediului, această derogare ar trebui să se 
aplice pentru o perioadă de cel mult un 
an. Adoptarea unor măsuri legislative 
suplimentare ar fi pertinentă doar dacă s-
ar înregistra un progres clar și suficient la 
nivelul Adunării OACI în ceea ce privește 
emisiile din sectorul aviației 
internaționale, care să includă obținerea 
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unui acord cu privire la o MP mondială și 
la un calendar realist de punere în 
aplicare a acesteia, precum și cu privire la 
un cadru nediscriminatoriu care să ofere 
o acoperire completă a emisiilor din 
sectorul aviației internaționale de către 
MP naționale și regionale în așteptarea 
punerii în aplicare a MP mondiale.

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat faptul că propunerea este valabilă doar timp de un an și că, în cazul în care 
nu se ajunge la o soluție adevărată în cadrul Adunării OACI în septembrie 2013, directiva va 
fi pusă în aplicare astfel cum a fost prevăzut, incluzând zborurile intercontinentale.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 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 
privind anii calendaristici 2010-2012,
prevăzute la articolul 12 alineatul (2a) și 
articolul 14 alineatul (3) din Directiva 
2003/87/CE, 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 statelor membre în 
vederea anulării numărul de certificate 
din aviație pentru 2012 corespunzător 
părții de tone-kilometrii verificate ale 
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unor asemenea activități în anul de 
referință 2010 .

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că derogarea de la articolul 16 din directiva 2003/87/CE 
se referă doar la cerințele privind anii calendaristici 2010-2012. Pentru a evita necesitatea 
transpunerii deciziei de către statele membre, ar trebui ca domeniul de aplicare a derogării 
să fie precizat în mod foarte clar astfel încât să se evite orice ambiguitate.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre anulează toate certificatele 
din 2012 pentru zborurile spre sau dinspre 
aerodromurile menționate la articolul 1 
care fie nu au fost emise, fie au fost emise, 
însă au fost restituite statelor membre.

Statele membre anulează toate certificatele 
din sectorul aviației din 2012 pentru 
zborurile spre sau dinspre aerodromurile 
menționate la articolul 1 care fie nu au fost 
emise, fie au fost emise, însă au fost 
restituite statelor membre. Prin derogare 
de la articolul 3d din directiva 
2003/87/CE, statele membre scot la 
licitație un număr redus de certificate din 
sectorul aviației corespunzătoare anului 
2012. Această reducere este proporțională 
cu numărul mai mic de certificate din 
domeniul aviației aflate în circulație.

Or. en

Justificare

În absența acestei modificări, nu există niciun temei juridic pentru reducerea numărului de 
certificate care sunt scoase la licitație. Pentru a face posibilă scoaterea la licitație a unui 
număr redus de certificate ținând seama de anulările alocărilor gratuite în conformitate cu 
articolul 2, decizia trebuie să includă o derogare de la articolul 3d din directivă, în special de 
la alineatele (1) și (3). Prin urmare, se scot la licitație 15% din numărul total de certificate 
aflate în circulație.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Legislația existentă:

În 2008, Parlamentul European și Consiliul de Miniștri au ajuns, în urma unei analize 
îndelungate și atente, la un acord privind includerea aviației în cadrul sistemului EU-ETS.

Consiliul a sprijinit în unanimitate această legislație; Parlamentul, cu mai mult de 90%
din voturile exprimate. Motivul acestei includeri a fost necesitatea de a aborda problema 
cantității de emisii de gaze cu efect de seră din acest sector, care crește în mod rapid. Din 
1990, anul de referință pentru protocolul de la Kyoto, emisiile de gaze cu efect de seră din 
sectorul aviatic au crescut cu aproximativ 100%. Această creștere contrastează puternic cu 
imperativul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și cu obiectivul de 2º C, care a 
fost adoptat de comunitatea internațională, de exemplu, la Cancun.
Problema emisiilor provocate de companiile aeriene trebuie abordată și din motive de 
coerență și de corectitudine față de celelalte industrii și moduri de transport, care fac obiectul 
unor reglementări atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre. Sistemul ETS pentru 
companiile aeriene este foarte moderat în comparație cu cel aplicat altor industrii din 
Uniunea Europeană. Industria aviatică ar trebui să își reducă emisiile cu doar 5% până în 
2020, în comparație cu 21% pentru celelalte industrii și, în plus, are acces la reduceri din alte 
sectoare. Certificatele companiilor aeriene sunt scoase la licitație doar în proporție de 15%, 
față de 100% în domeniul energiei, existând un număr redus de certificate atribuite în mod 
gratuit în comparație cu alte sectoare. Povara pe care trebuie să o suporte pasagerii și 
companiile aeriene este foarte moderată. Conform Comisiei Europene, prețul unui bilet pentru 
un zbor intercontinental ar crește cu mai puțin de 2 euro dacă companiile aeriene nu includ în 
preț certificatele pe care le-au obținut pe gratis. Multe companii aeriene europene și non-
europene au crescut deja în mod moderat prețul biletelor lor datorită introducerii sistemului 
EU-ETS. Ryanair, de exemplu, a crescut prețul biletelor cu 25 de centime per zbor1. Multe 
taxe introduse de statele membre ale UE și de țări terțe, precum SUA și India, presupun un 
cost mult mai mare.
„Prețul ETS pentru un zbor de la aeroportul Heathrow din Londra la Shanghai este mai mic 
decât cel al unei cești de cafea în aeroportul Heathrow” (J.G. Gerbrandy, vicepreședinte al 
comisiei ENVI).

Legislația în vigoare vizează toate zborurile cu plecare și/sau cu sosire în Europa, iar 
companiile aeriene ale țărilor terțe participă la sistemul ETS atunci când zborurile lor sunt cu 
plecare și/sau sosire în Europa. Zborurile de sosire și de plecare au fost incluse în principal 
din motive de mediu, deoarece două treimi din emisii sunt create de zborurile 
intercontinentale și doar o treime de zborurile din interiorul Uniunii Europene. Această 
dispoziție a fost analizată în mod atent nu doar de juriști ai Comisiei Europene, ci și de juriști 
independenți, analiza lor indicând faptul că dispoziția este perfect compatibilă cu legislația 
internațională.

Contestația țărilor terțe și o evaluare critică:

Încă înaintea adoptării legislației, țări terțe precum SUA și China și-au manifestat dezacordul 

                                               
1 Ryanair operează multe zboruri în interiorul Uniunii Europene.
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cu privire la includerea zborurilor companiilor lor aeriene. Având însă în vedere analiza 
juridică, precum și argumentele politice și de mediu în favoarea unui tratament egal, 
Parlamentul și Consiliul au decis totuși să includă companiile aeriene din țări terțe pe o bază 
nediscriminatorie. Asociația companiilor aeriene din SUA (US Airline Association) și trei 
companii aeriene din SUA au contestat legislația europeană în temeiul legislației britanice și 
cauza a fost trimisă spre judecare Curții Europene de Justiție. Aceasta a decis în mod clar că 
legislația este conformă dreptului internațional (Hotărârea CEJ în cauza C-366/10, 21 
decembrie 2011). O altă acuzație a țărilor terțe este că Uniunea Europeană ar taxa companiile 
lor aeriene la utilizarea propriului lor spațiu aerian, de exemplu, ar taxa companiile americane 
atunci când avioanele acestora zboară deasupra teritoriului SUA. Acest lucru nu se întâmplă 
deoarece sistemul EU ETS se referă la sosirile și plecările din aeroporturi, iar ceea ce se 
măsoară sunt emisiile generate în timpul zborului. Aceasta nu este o caracteristică specifică a 
EU ETS. Unele taxe naționale, de exemplu din Regatul Unit sau Germania, aplică un 
principiu similar. Taxa de pasager a British Air (British Air Passenger Duty - APD) este mai 
mare pentru un zbor la Ciudad de México decât pentru un zbor la Toronto, Canada. 

Zbor de la Londra la Ciudad de México 
De la 1 aprilie 2012, unui zbor în clasa business de 
la Londra la Ciudad de México (aproximativ 5 000 
mile) i se aplică o taxă APD de 162 de lire sterline 
(195 euro/257 dolari).

Zbor de la Londra la Toronto

Unui zbor la Toronto, Canada, (aproximativ 3 500 
mile) i se aplică o taxă APD de doar 130 de lire 
sterline (156 euro/206 dolari). 

Diferența de preț se datorează diferenței de distanță. O mare parte a distanței este parcursă în 
spațiul aerian al SUA. Aceasta înseamnă că diferența dintre APD de 130 de lire sterline și 
APD de 162 de lire sterline se datorează distanței mai mari, care, în cea mai mare parte, este 
parcursă în spațiul aerian al SUA.
Același lucru se întâmplă și în cazul taxei aviatice germane.

Zbor de la Frankfurt la Varșovia

Unui zbor de la Frankfurt la Varșovia i se aplică o 
taxă de pasager germană de 7,5 euro (10 dolari). 
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Zbor de la Frankfurt la Tokyo

Unui zbor de la Frankfurt la Tokyo i se aplică o taxă de 
pasager germană de 42,18 euro (56 dolari). 

Ceea ce înseamnă că diferența dintre cele două taxe de pasager germane se explică prin 
distanța mai lungă, care este parcursă, în principal, în spațiul aerian rusesc.

Atât măsura germană, cât și taxa de pasager britanică sunt acceptate de țările terțe și nu fac 
obiectul unor critici intense sau al unor măsuri de retorsiune. La fel ca și în cazul EU 
ETS, statele susțin că au dreptul să taxeze zborurile care pleacă sau sosesc pe teritoriu lor. 
Aceasta este, de asemenea, justificarea pentru taxele aplicate de SUA și India. Prin urmare, 
această dezbatere include un element politic determinant. Atitudinea anumitor țări ar putea 
fi explicată în parte de faptul că acestea percep legislația UE ca fiind mai puțin importantă 
decât legislația statelor membre.  De asemenea, faptul că EU ETS se justifică în principal din 
perspectiva reducerii schimbărilor climatice poate fi un motiv de critică din partea anumitor 
țări terțe. De exemplu, noua majoritate a Camerei Reprezentanților din SUA dorește să 
demonstreze că propria sa legislație privind clima, care include, de asemenea, aviația 
internațională (Waxman-Markey) nu are niciun viitor.

Procesul OACI:

Încă din 1997, Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) i-a fost încredințată 
sarcina de a reglementa emisiile din domeniul aviației.
Din păcate, până în prezent, nu a fost găsită nicio soluție. UE a susținut întotdeauna că 
opțiunea sa predilectă este, bineînțeles, încheierea unui acord internațional, iar datoria de a 
continua negocierile este inclusă în legislația privind EU ETS în vigoare. La reuniunea 
Consiliului OACI din 9 noiembrie 2012, s-au realizat progrese semnificative pentru 
atingerea obiectivului de reglementare mondială a emisiilor din aviație. Un grup la nivel înalt
a fost instituit pentru a găsi o soluție la următoarea Adunare generală a OACI. Adunarea 
generală a OACI se întrunește doar o dată la trei ani, următoarea întrunire având loc în 
septembrie 2013. Țările terțe care se opun sistemului european au susținut întotdeauna că 
doresc găsirea unei soluții mondiale în cadrul OACI. 
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Din păcate, acestea nu au reușit încă să cadă de acord asupra modului exact în care OACI 
poate soluționa problema. Cu toate acestea, trebuie recunoscut puternicul angajament al 
liderilor OACI.

Propunerea de a „opri ceasul”:

În lumina deciziei Consiliului OACI din 9 noiembrie 2012, Comisia Europeană a anunțat o 
propunere de suspendare a aplicării sistemului EU ETS pentru zborurile intercontinentale.

La 20 noiembrie, Comisia a prezentat Parlamentului și Consiliului o propunere de „a opri 
ceasul”. Această propunere este menită să consolideze atitudinea pozitivă din cadrul 
OACI și să sporească șansele unei încheieri cu succes a Adunării generale ale OACI din 
2013, în primul rând, în ceea ce privește elaborarea unei măsuri de piață mondiale și, în al 
doilea rând, în ceea ce privește adoptarea unui cadru care să faciliteze aplicarea din timp de 
către state a unor măsuri de piață în sectorul aviației internaționale înaintea intrării în vigoare 
a măsurii de piață mondiale.

Propunerea prevede neaplicarea sistemului EU EST zborurilor internaționale în ceea ce 
privește emisiile din 2012. Zborurile din interiorul spațiului european fac obiectul 
obligațiilor din directivă, astfel cum a fost decis de Parlament și de Consiliu în 2008. 
Toate măsurile sunt nediscriminatorii, ceea ce înseamnă că aceleași norme se aplică atât 
transportatorilor din UE, cât și celor din afara UE. Aceasta înseamnă că un transportator 
din UE care zboară dintr-un aeroport al UE spre un aeroport dintr-o țară terță beneficiază de 
derogare, iar un transportator dintr-o țară terță care zboară în interiorul spațiului european 
trebuie să se supună obligațiilor din directivă.

Recomandările raportorului:

În principiu, raportorul salută propunerea Comisiei și recomandă adoptarea rapidă a 
acesteia. În temeiul prezentei directive, companiile aeriene trebuie să își prezinte certificatele 
până la 30 aprilie 1013. Prin urmare, din motive de claritate juridică, procedura legislativă ar 
trebui să se încheie înaintea acestei date, ținând seama în același timp de necesitatea unei 
evaluări atente a argumentelor, precum și de nevoia colegilor din comisiile ENVI și TRAN de 
a dispune de suficient timp pentru a propune amendamente.
Unele amendamente par a fi necesare din motive juridice. Acestea doar clarifică intenția 
propunerii, astfel cum este prezentată în expunerea de motive, în considerente și în 
comunicarea Comisiei aferentă.
Având în vedere faptul că Comisia nu prevede nicio transpunere în legislația națională a 
statelor membre, decizia trebuie formulată în mod exact, fără a lăsa loc interpretării. Prin 
menționarea explicită a cerințelor care trebuie acoperite de derogare, precum și a numărului și 
tipului de certificate pe care operatorii trebuie să le înapoieze pentru a putea beneficia de 
derogare, se garantează certitudinea juridică.
Este, de asemenea, necesar să existe un temei juridic pentru reducerea numărului de certificate 
care pot fi licitate, care, până în prezent, nu a fost stabilit, propunerea incluzând doar o 
derogare de la articolul 16. Dacă calcularea numărului de certificate care pot fi licitate nu se 
modifică, statele membre vor trebui să scoată la licitație același număr de certificate, ceea ce, 
în mod clar, nu se dorește. Numărul de certificate care pot fi licitate ar trebui, în schimb, să fie 
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stabilit la 15% din numărul total de certificate din sectorul aviației aflate în circulație în anul 
2012 (a se vedea amendamentele 1, 3, 4, 6, 7).

Trebuie precizat faptul că aplicarea sistemului doar în interiorul UE nu poate fi o opțiune 
viabilă timp de mai mult de un an. Companiile aeriene care utilizează aceleași rute aeriene 
sunt tratate în mod egal. Certificatele care trebuie restituite până la 30 aprilie 2013 sunt 
aferente anului 2012, an în care prețul carbonului a fost foarte scăzut (între 6 și 8 euro) și în 
care companiile aeriene au putut folosi până la 15% din certificatele CDM (aproximativ 0,4 
euro). Din acest motiv, orice eventuală denaturare a concurenței între transportatorii din UE și 
cei din țări terțe în ceea ce privește alegerea unor rute aeriene diferite este limitată - de 
exemplu, la 13,6 centime pentru un zbor de la Hamburg la Frankfurt. Cu toate acestea, 
prelungirea acestei situații ar putea provoca o denaturare semnificativă a concurenței și nu ar 
reflecta ambiții suficient de importante în ceea ce privește protecția mediului. De aceea, trebui 
precizat faptul că procesul de „oprire a ceasului” nu se poate prelungi dincolo de 31 
decembrie 2013. Trebuie, de asemenea, stabilite așteptările pe care UE le are în ceea ce 
privește Adunarea OACI. Nu orice rezultat poate fi considerat ca fiind un rezultat 
satisfăcător. În cadrul legislației în vigoare este menționat deja faptul că UE este gata să își 
modifice legislația imediat ce se ajunge la un acord mondial. Trebuie precizat faptul că nu se 
va ajunge la un acord mondial satisfăcător în ceea ce privește emisiile companiilor aeriene 
înainte de sfârșitul anului 2013. Din acest motiv, este nevoie să fie adoptat între timp un 
cadru pentru sistemele regionale și naționale. Cu coate acestea, UE nu poate accepta o 
situație în care legislația în vigoare este suprimată în așteptarea unui eventual acord în cadrul 
OACI (a se vedea amendamentele 2, 5).

Propunerea Comisiei oferă ocazia de a preciza cu claritate faptul că UE nu se numără 
printre cei care împiedică obținerea unui acord internațional. Dacă și după adoptarea 
acestei propuneri țările terțe nu încearcă în mod real să ajungă la un compromis la nivelul 
OACI înseamnă că acele țări care solicită în permanență găsirea unei soluții internaționale în 
cadrul OACI nu se angajează cu adevărat în acest sens. Pe de altă parte, dacă OACI ajunge la 
un acord, această variantă ar fi favorabilă pentru toată lumea, inclusiv pentru Uniunea 
Europeană.


