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Amendamentul 1 

Propunere de directivă 
Considerentul 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Sectorul aviației are un puternic 
caracter internațional. Ar trebui să fie 
adoptate rapid inițiative în domeniul 
protecției climei deoarece problemele 
globale cauzate de emisiile generate de 
aviație pot fi gestionate cel mai eficient 
printr-o abordare internațională care să 
includă obligația de a respecta aceleași 
măsuri sau de a îndeplini aceleași 
obiective prin măsuri diferite. Un acord 
global în cadrul OACI oferă cele mai 
bune perspective în ceea ce privește 
asigurarea sustenabilității pe termen lung.  

 
 

Amendamentul 2 

Propunere de directivă 
Considerentul 1 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) Adoptarea Deciziei 377/2013/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului1 
a permis înregistrarea unor progrese în 
cadrul OACI în direcția încheierii unui 
acord global cu ocazia următoarei sale 
reuniuni. În vederea pregătirii terenului 
pentru un astfel de acord și pentru a evita 
măsurile comerciale represive, este de 
dorit ca aceste dispoziții de „oprire a 
ceasului” să fie extinse temporar. 

 __________________ 

 1 Decizia nr. 377/2013/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 aprilie 2013 privind derogarea 
temporară de la Directiva 2003/87/CE de 
stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
în cadrul Comunității (JO L 113, 
24.4.2013, p. 1) 

 

Amendamentul 3 

Propunere de directivă 
Considerentul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Prin urmare, este de dorit să se 
considere temporar că cerințele stabilite în 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului4 sunt îndeplinite, 
atunci când sunt îndeplinite obligațiile 
legate de un anumit procentaj din emisiile 
generate de zborurile spre și dinspre 
aerodromurile din țările terțe. Procedând 
astfel, Uniunea subliniază că cerințele pot 
fi aplicate anumitor procentaje din emisiile 
generate de zborurile spre și dinspre 
aerodromurile situate în țările din Spațiul 
Economic European (SEE), în același mod 
în care se pot impune cerințe legale cu 
privire la o parte mai mare din emisiile 
generate de zborurile spre și dinspre astfel 
de aerodromuri. 

(2) Prin urmare, pentru a menține ritmul 
atins la Adunarea OACI din 2013 și a 
facilita progresele în vederea următoarei 
Adunări OACI din 2016, este de dorit să 
se considere temporar că cerințele stabilite 
în Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului4 sunt îndeplinite 
pentru perioada până în 2016, atunci când 
sunt îndeplinite obligațiile legate de un 
anumit procentaj din emisiile generate de 
zborurile spre și dinspre aerodromurile din 
țările terțe. Procedând astfel, Uniunea 
subliniază că cerințele pot fi aplicate 
anumitor procentaje din emisiile generate 
de zborurile spre și dinspre aerodromurile 
situate în țările din Spațiul Economic 
European (SEE), în același mod în care se 
pot impune cerințe legale cu privire la o 
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parte mai mare din emisiile generate de 
zborurile spre și dinspre astfel de 
aerodromuri. 

_______________ ______________ 
4 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 de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32). 

4 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 de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32). 

Justificare 

Actuala derogare ar trebui să se aplice numai până în 2016 și până la următoarea Adunare 
OACI. În urma concluziilor OACI în 2016 și a rezultatelor obținute, Uniunea ar putea să ia în 
considerare dacă și ce alte măsuri trebuie luate pentru a reflecta rezultatul negocierilor 
internaționale. Având în vedere că actuala derogare expiră la sfârșitul anului 2016, legiuitorii 
vor avea suficient timp pentru a încheia orice alte proceduri de codecizie care ar putea fi 
necesare, dat fiind că data predării pentru emisiile din 2017 este aprilie 2018. 
 
 

Amendamentul 4 

Propunere de directivă 
Considerentul 2 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Pentru a crea un climat de încredere 
la nivel internațional în ceea ce privește 
sistemul Uniunii de comercializare a 
cotelor de emisii (ETS), atunci când acest 
lucru este impus de principii bugetare 
fundamentale ale statelor membre, 
precum unitatea și universalitatea, 
veniturile rezultate din licitarea 
certificatelor sau orice altă sumă 
echivalentă ar trebui utilizate pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, pentru adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice în UE și în țările 
terțe, pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării în vederea atenuării acestor 
efecte și a adaptării la ele, precum și 
pentru acoperirea costurilor de gestionare 
a sistemului ETS al Uniunii. Veniturile 
provenite din licitații ar trebui utilizate și 
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pentru transportul cu emisii reduse. 
Veniturile obținute în urma licitațiilor ar 
trebui utilizate în mod special pentru 
finanțarea contribuțiilor la Fondul 
mondial pentru eficiență energetică și 
energii regenerabile și Fondul verde 
pentru climă în temeiul CCONUSC, 
precum și a măsurilor de evitare a 
despăduririi și de facilitare a adaptării în 
țările în curs de dezvoltare. Ca parte a 
unui acord cu privire la o măsură 
mondială eficace, bazată pe piață și 
adaptată liniilor aeriene (MBM), cu un 
potențial semnificativ de reducere a 
impactului aviației asupra climei, 
Uniunea ar trebui să se angajeze, de 
asemenea, să aloce veniturile create de o 
astfel de măsură Fondului verde pentru 
climă în temeiul CCONUSC, pentru a 
reflecta principiul responsabilităților 
comune, dar diferențiate, și al 
capacităților aferente, precum și 
fondurilor internaționale de finanțare a 
cercetării și dezvoltării pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul aviației. 

 

Amendamentul 5 

Propunere de directivă 
Considerentul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În timp ce aplicarea Directivei 
2003/87/CE se bazează în continuare pe 
sosirea pe aerodromuri din Uniune sau 
plecarea de pe acestea, pentru a fi o 
modalitate simplă și funcțională de a limita 
aplicarea măsurilor regionale bazate pe 
piață în cei 7 ani care precedă intrarea în 
vigoare a unei măsuri mondiale bazate pe 
piață, procentajele au fost calculate de 
Eurocontrol pe baza părții din distanța 
ortodromică dintre principalele aeroporturi 
din SEE și din țările terțe, care nu este mai 
mare de 12 mile de la cel mai îndepărtate 
punct de pe linia de țărm a SEE. Dat fiind 
că Uniunea nu consideră că o măsură 

(3) În timp ce aplicarea Directivei 
2003/87/CE se bazează în continuare pe 
sosirea pe aerodromuri din Uniune sau 
plecarea de pe acestea, pentru a fi o 
modalitate simplă și funcțională de a limita 
aplicarea măsurilor regionale bazate pe 
piață în cei trei ani până când o MBM 
mondială ratificabilă, care să se aplice 
majorității emisiilor provenite din aviația 
internațională, este convenită la cea de-a 
39-a Adunare OACI din 2016, 
procentajele au fost calculate de 
Eurocontrol pe baza părții din distanța 
ortodromică dintre principalele aeroporturi 
din SEE și din țările terțe, care nu este mai 
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mondială bazată pe piață ar trebui să se 
întemeieze pe considerente legate de 
spațiul aerian propriu-zis, în comparație cu 
cele legate de sosirea în aerodromuri sau 
plecarea din acestea, relevanța 
procentajelor se limitează la perioada până 
în 2020. 

mare de 12 mile de la cel mai îndepărtate 
punct de pe linia de țărm a SEE. Dat fiind 
că Uniunea nu consideră că o măsură 
mondială bazată pe piață ar trebui să se 
întemeieze pe considerente legate de 
spațiul aerian propriu-zis, în comparație cu 
cele legate de sosirea în aerodromuri sau 
plecarea din acestea, relevanța 
procentajelor se limitează la perioada până 
în 2016. 

Justificare 

Amendamentul subliniază faptul că nu orice fel de MBM ar fi acceptabilă, ci o MBM care este 
obligatorie din punct de vedere juridic și care acoperă cea mai mare parte a emisiilor. 
 
 

Amendamentul 6 

Propunere de directivă 
Considerentul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Derogările prevăzute în prezenta 
directivă țin seama de rezultatele 
contactelor bilaterale și multilaterale cu 
țările terțe, pe care Comisia va continua să 
le întrețină în numele Uniunii. 

(4) Derogările prevăzute în prezenta 
directivă țin seama de rezultatele 
contactelor bilaterale și multilaterale cu 
țările terțe. Timpul suplimentar obținut 
din „oprirea ceasului” încă un an ar 
trebui utilizat atât de Comisie, cât și de 
statele membre, care acționează în numele 
Uniunii, pentru a asigura acceptarea pe 
plan internațional de către țările terțe a 
abordării legate de spațiul aerian care 
urmează să fie aplicată de Uniune în 
următorii ani. Aceste eforturi ar trebui să 
fie sprijinite oferindu-le țărilor terțe 
posibilitatea unei abordări comune pentru 
utilizarea veniturilor, de exemplu pentru 
proiecte de cercetare și dezvoltare 
internaționale comune și în domeniul 
politicii climatice în vederea abordării 
chestiunii emisiilor de gaze cu efect de 
seră din domeniul aviației. Statele 
membre ar trebui să utilizeze, de 
asemenea, veniturile din impozitele și 
taxele percepute la nivel național 
pasagerilor în vederea realizării de 
progrese în cadrul negocierilor 



 

 
 PE529.686/ 6 

 RO 

internaționale și al negocierilor cu țările 
terțe. 

 
 

Amendamentul 7 

Propunere de directivă 
Considerentul 4 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Derogările prevăzute în prezenta 
directivă se aplică numai emisiilor 
provenite din activitățile aviatice până în 
2016 și sunt acordate de Uniune în 
vederea facilitării unui acord privind 
adoptarea unei MBM mondiale 
ratificabile la cea de-a 39-a Adunare 
OACI. Alte măsuri legislative 
suplimentare ar trebui să fie luate numai 
dacă o astfel de măsură este adoptată în 
2016. În acest scop, în urma Adunării 
OACI din 2016, Comisia ar trebui să 
prezinte un raport complet Parlamentului 
European și Consiliului și să propună 
rapid măsuri în funcție de rezultate, după 
cum este cazul. În cazul în care țările terțe 
acceptă alinierea la schema ETS a 
Uniunii sau adoptă măsuri echivalente, 
derogările prevăzute în prezenta directivă 
ar trebui adaptate în consecință. 

 
 

Amendamentul 8 

Propunere de directivă 
Considerentul 4 b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4b) Uniunea ar trebui să includă 
întotdeauna problema comercializării 
certificatelor de emisii în sectorul aviației 
în negocierile cu țările terțe privind 
acordurile în domeniul aviației. 
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Amendamentul 9 

Propunere de directivă 
Considerentul 9  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Aplicarea unui procentaj din emisiile 
verificate generate de zborurile spre și 
dinspre aerodromurile din țări terțe sau 
utilizarea abordărilor alternative de către 
operatori ar trebui să vizeze emisiile 
generate începând din 2014, astfel încât 
operatorii să aibă suficient timp pentru a 
înțelege aceste abordări în momentul în 
care își planifică activitățile de zbor. 

(9) Aplicarea unui procentaj din emisiile 
verificate generate de zborurile spre și 
dinspre aerodromurile din țări terțe sau 
utilizarea abordărilor alternative de către 
operatori ar trebui să vizeze emisiile 
generate în perioada 2014-2016, astfel 
încât operatorii să aibă suficient timp 
pentru a înțelege aceste abordări în 
momentul în care își planifică activitățile 
de zbor. 

Justificare 

Actuala derogare ar trebui să se aplice numai până în 2016 și până la următoarea Adunare 
OACI. În urma concluziilor OACI în 2016 și a rezultatelor obținute, Uniunea ar putea să ia în 
considerare dacă și ce alte măsuri trebuie luate pentru a reflecta rezultatul negocierilor 
internaționale. Având în vedere că actuala derogare expiră la sfârșitul anului 2016, legiuitorii 
vor avea suficient timp pentru a încheia orice alte proceduri de codecizie care ar putea fi 
necesare, dat fiind că data predării pentru emisiile din 2017 este aprilie 2018. 
 

Amendamentul 10 

Propunere de directivă 
Considerentul 10 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Fără a aduce atingere măsurii 
mondiale bazate pe piață care se va aplica 
începând din 2020, emisiile provenite de la 
zborurile spre și dinspre țări care sunt țări 
în curs de dezvoltare și al căror procentaje, 
pe tonă/kilometru, din veniturile totale 
generate de activități de aviație civilă 
internațională este mai mic de 1 % ar trebui 
să beneficieze de o derogare pentru 
perioada 2014-2020. Țările care sunt 
considerate a fi în curs de dezvoltare în 
scopul prezentei propuneri ar trebui să fie 
cele care beneficiază, la momentul 

(10) Fără a aduce atingere măsurii 
mondiale bazate pe piață care se va aplica 
începând din 2020, emisiile provenite de la 
zborurile spre și dinspre țări care sunt țări 
în curs de dezvoltare și al căror procentaje, 
pe tonă/kilometru, din veniturile totale 
generate de activități de aviație civilă 
internațională este mai mic de 1 % ar trebui 
să beneficieze de o derogare pentru 
perioada 2014-2016. Țările care sunt 
considerate a fi în curs de dezvoltare în 
scopul prezentei propuneri ar trebui să fie 
cele care beneficiază, la momentul 
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adoptării prezentei propuneri, de acces 
preferențial la piața Uniunii în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului, și 
anume țările care nu sunt clasificate în 
2013 de Banca Mondială ca țări cu venituri 
mari sau cu venituri medii superioare. 

adoptării prezentei propuneri, de acces 
preferențial la piața Uniunii în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului, și 
anume țările care nu sunt clasificate în 
2013 de Banca Mondială ca țări cu venituri 
mari sau cu venituri medii superioare. 

Justificare 

Actuala derogare ar trebui să se aplice numai până în 2016 și până la următoarea Adunare 
OACI. În urma concluziilor OACI în 2016 și a rezultatelor obținute, Uniunea ar putea să ia în 
considerare dacă și ce alte măsuri trebuie luate pentru a reflecta rezultatul negocierilor 
internaționale. Având în vedere că actuala derogare expiră la sfârșitul anului 2016, legiuitorii 
vor avea suficient timp pentru a încheia orice alte proceduri de codecizie care ar putea fi 
necesare, dat fiind că data predării pentru emisiile din 2017 este aprilie 2018.  
 
 

Amendamentul 11 

Propunere de directivă 
Considerentul 10 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Zborurile dintre regiunile 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) și partea continentală 
a SEE ar trebui, de asemenea, să adopte 
abordarea regională bazată pe piață. 
Procentajele ar trebui să fie calculate de 
Eurocontrol pe baza părții din distanța 
ortodromică dintre principalele 
aeroporturi din partea continentală a SEE 
și din regiunile ultraperiferice, care nu 
este mai mare de 12 mile de la cel mai 
îndepărtat punct al părții continentale a 
SEE, până când va intra în vigoare o 
măsură globală bazată pe piață. 

 
 

 Amendamentul  12 

Propunere de directivă 
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Considerentul 12 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) După Adunarea OACI din 2016, 
Comisia ar trebui să prezinte un raport 
Parlamentului European și Consiliului 
pentru a garanta că evoluțiile 
internaționale pot fi luate în considerare 
și că orice aspecte legate de aplicarea 
derogării pot fi soluționate. 

eliminat 

 
 

Amendamentul 13 

Propunere de directivă 
Articolul 1 – punctul -1 (nou) 
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 3d – alineatul 4  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. La articolul 3d, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text: 

 (4) Statele membre utilizează veniturile 
provenind din licitarea certificatelor 
pentru finanțarea eforturilor de 
combatere a schimbărilor climatice, în 
special la nivel internațional, pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră și pentru adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice în țările în curs de 
dezvoltare, precum și pentru finanțarea 
cercetării și dezvoltării în scopul reducerii 
efectelor și al adaptării, în special în 
domeniul aeronauticii și al 
transporturilor aeriene. Veniturile 
provenite din licitații sunt utilizate 
inclusiv pentru transportul cu emisii 
reduse. Veniturile obținute în urma 
licitațiilor se alocă, de asemenea, 
finanțării contribuțiilor la Fondul 
mondial pentru eficiență energetică și 
energii regenerabile și la Fondul verde 
pentru climă în temeiul CCONUSC, 
precum și finanțării măsurilor de evitare 
a despăduririlor. 
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 Statele membre informează periodic 
Comisia cu privire la măsurile adoptate în 
temeiul primului paragraf.” 

 
 

 Amendamentul  14 

Propunere de directivă 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 28 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) toate emisiile generate de zborurile spre 
și dinspre țările din afara Spațiului 
Economic European în 2013; 

(a) toate emisiile generate de zborurile spre 
și dinspre țările din afara Spațiului 
Economic European (SEE) în 2013; 

 

Amendamentul 15 

Propunere de directivă 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 28 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) emisiile generate de zborurile spre și 
dinspre țările aflate în afara Spațiului 
Economic European (SEE) în fiecare an 
calendaristic din perioada 2014-2020, în 
cazul în care operatorul acestor zboruri a 
restituit certificatele corespunzătoare 
procentajelor din emisiile lor verificate 
provenite de la zborurile respective incluse 
pe lista din anexa IIc sau calculate în 
conformitate cu alineatul (6); 

(b) emisiile generate de zborurile spre și 
dinspre țările aflate în afara SEE în fiecare 
an calendaristic din perioada 2014-2016, în 
cazul în care operatorul acestor zboruri a 
restituit certificatele corespunzătoare 
procentajelor din emisiile lor verificate 
provenite de la zborurile respective incluse 
pe lista din anexa IIc sau calculate în 
conformitate cu alineatul (6); 

 

Amendamentul 16 

Propunere de directivă 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 28 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b a (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) emisiile înregistrate pentru zborurile 
dintre regiunile ultraperiferice menționate 
la articolul 349 din TFUE și partea 
continentală a SEE în fiecare an 
calendaristic până la intrarea în vigoare a 
unei măsuri globale bazate pe piață în 
cazul în care, pentru a reflecta proporția 
zborurilor care au loc în spațiul aerian 
european, operatorul acestor zboruri a 
restituit certificatele corespunzătoare 
procentajelor care urmează să fie 
calculate de Eurocontrol pe baza părții 
din distanța ortodromică dintre 
principalele aeroporturi din partea 
continentală a SEE și din regiunile 
ultraperiferice, care nu este mai mare de 
12 mile de la cel mai îndepărtat punct al 
părții continentale a SEE, sau calculate în 
conformitate cu alineatul (6); 

 
 

 Amendamentul  17 

Propunere de directivă 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 28 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) emisiile generate de zborurile efectuate 
de un operator de aeronave utilizate în 
scopuri necomerciale în fiecare an 
calendaristic până în 2020, în cazul în care 
emisiile pentru care operatorul de aeronave 
este răspunzător în anul calendaristic 
respectiv sunt mai mici de 1 000 de tone; 

(c) emisiile generate de zborurile efectuate 
de un operator de aeronave utilizate în 
scopuri necomerciale în fiecare an 
calendaristic până în 2016, în cazul în care 
emisiile pentru care operatorul de aeronave 
este răspunzător în anul calendaristic 
respectiv sunt mai mici de 1 000 de tone; 

 
 

Amendamentul 18 

Propunere de directivă 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 28 a – alineatul 1 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Emisiile verificate menționate la alineatul 
(1) litera (b), calculate în conformitate cu 
anexa IIc, sunt considerate emisii verificate 
ale operatorului de aeronave în sensul 
articolelor 11a, 12 și 14. 

Emisiile verificate menționate la alineatul 
(1) literele (b) și (ba), calculate în 
conformitate cu anexa IIc, sunt considerate 
emisii verificate ale operatorului de 
aeronave în sensul articolelor 11a, 12 și 14. 

 
 

Amendamentul 19 

Propunere de directivă 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește activitățile din 
perioada 2013-2020, statele membre 
publică numărul de certificate pentru 
aviație gratuite alocate fiecărui operator 
până la data de [OP: se inserează o dată: 4 
luni după data intrării în vigoare a 
prezentei directive.] 

În ceea ce privește activitățile din perioada 
2013-2016, statele membre publică 
numărul de certificate pentru aviație 
gratuite alocate fiecărui operator până la 
data de [JO: se inserează o dată: 4 luni 
după data intrării în vigoare a prezentei 
directive.] 

 
 

Amendamentul 20 

Propunere de directivă 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 28a – alineatul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Prin derogare de la articolul 3d 
alineatul (3), numărul de certificate care 
urmează să fie scoase la licitație de fiecare 
stat membru pentru perioada 2013-2020 se 
reduce astfel încât să corespundă părții sale 
din emisiile produse de aviație atribuite ca 
urmare a aplicării articolului 28 literele 
(a)-(c). 

(4) Prin derogare de la articolul 3d 
alineatul (3), numărul de certificate care 
urmează să fie scoase la licitație de fiecare 
stat membru pentru perioada 2013-2016 se 
reduce astfel încât să corespundă părții sale 
din emisiile produse de aviație atribuite ca 
urmare a aplicării alineatului (1) literele 
(a)-(c). 
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 Amendamentul  21 

Propunere de directivă 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 28a – alineatul 6 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2a) și de la articolul 14 alineatul 
(3), pentru zborurile spre și dinspre țările 
din afara SEE, un operator de aeronave 
poate alege să nu raporteze datele privind 
emisiile prin utilizarea procentajelor din 
anexa IIc, pentru ca aceste emisii se fie 
calculate de către autoritatea competentă. 
Acest calcul ține seama de cifrele din 
instrumentul pentru mici emițători aprobat 
de Comisie și alimentat de Eurocontrol cu 
date provenite de la facilitatea sa de sprijin 
al ETS. Autoritatea competentă trebuie să 
raporteze toate aceste calcule Comisiei. 
Calculele privind emisiile efectuate în 
aceste circumstanțe sunt considerate a fi 
emisii verificate ale operatorului de 
aeronave în sensul articolelor 11a, 12, 14 și 
28a. 

(6) Prin derogare de la articolul 12 
alineatul (2a) și de la articolul 14 alineatul 
(3), pentru zborurile spre și dinspre țările 
din afara SEE și zborurile spre și dinspre 
un aerodrom situat în una dintre 
regiunile ultraperiferice, un operator de 
aeronave poate alege să nu raporteze datele 
privind emisiile prin utilizarea 
procentajelor din anexa IIc, pentru ca 
aceste emisii se fie calculate de către 
autoritatea competentă. Acest calcul ține 
seama de cifrele din instrumentul pentru 
mici emițători aprobat de Comisie și 
alimentat de Eurocontrol cu date provenite 
de la facilitatea sa de sprijin al ETS. 
Autoritatea competentă trebuie să raporteze 
toate aceste calcule Comisiei. Operatorul 
este informat cu privire la rezultatul 
calculelor efectuate de autoritatea 
competentă, iar calculele privind emisiile 
efectuate în aceste circumstanțe sunt 
considerate a fi emisii verificate ale 
operatorului de aeronave în sensul 
articolelor 11a, 12, 14 și 28a. 

 
 

Amendamentul 22 

Propunere de directivă 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 28a – alineatul 7 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) După Adunarea OACI din 2016, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport privind acțiunile de 
punere în aplicare a măsurii mondiale 
bazate pe piață care urmează să se aplice 

(7) Comisia prezintă anual un raport 
Parlamentului European și Consiliului 
privind progresele realizate în cadrul 
negocierilor și pregătirilor anterioare 
Adunării OACI din 2016, precum și în 
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emisiilor începând din 2020, însoțit, dacă 
este cazul, de propuneri. 

ceea ce privește eforturile Comisiei de 
promovare a acceptării pe plan 
internațional a abordării legate de spațiul 
aerian în rândul țărilor terțe. După 
Adunarea OACI din 2016, Comisia 
prezintă, de asemenea, Parlamentului 
European și Consiliului un raport specific 
privind rezultatele obținute în cadrul 
Adunării. În cazul adoptării unei MBM 
mondiale ratificabile, raportul include 
propuneri, ca răspuns la respectivele 
evoluții, după cum este cazul. Eventualele 
propuneri sunt însoțite de evaluări 
detaliate ale impactului. 

În cazul în care nu se aplică o măsură 
mondială începând din 2020, raportul ia în 
considerare sfera de aplicare adecvată 
pentru acoperirea emisiilor din activitățile 
de aviație spre și dinspre țările din afara 
SEE începând din 2020, în lipsa 
permanentă a unei astfel de măsuri 
mondiale. În raportul său, Comisia 
analizează, de asemenea, soluțiile pentru 
alte probleme care pot surveni în aplicarea 
alineatelor (1) - (4), menținând în același 
timp egalitatea de tratament pentru toți 
operatorii de pe aceeași rută.” 

În cazul în care nu se aplică o măsură 
mondială începând din 2020, raportul ia în 
considerare sfera de aplicare adecvată 
pentru acoperirea emisiilor din activitățile 
de aviație spre și dinspre țările din afara 
SEE începând din 2016, în lipsa 
permanentă a unei astfel de măsuri 
mondiale. În raportul său, Comisia 
analizează, de asemenea, soluțiile pentru 
alte probleme care pot surveni în aplicarea 
alineatelor (1) - (4), menținând în același 
timp egalitatea de tratament pentru toți 
operatorii de pe aceeași rută.” 

 

Amendamentul 23 

Propunere de directivă 
Anexă 
Directiva 2003/87/CE 
Annex II c – partea explicativă – punctul 6 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru perioada 2014-2020 și fără a aduce 
atingere măsurii mondiale bazate pe piață 
care se va aplica începând din 2020, în 
cazul zborurilor dintre țările membre ale 
SEE și țările care sunt țări în curs de 
dezvoltare și al căror procentaj, pe 
tonă/kilometru, din veniturile totale 
generate de activitățile de aviație civilă 
internațională este mai mic de 1 %, 
procentajul aplicabil este zero Țările care 
sunt considerate a fi în curs de dezvoltare 

Pentru perioada 2014-2016 și fără a aduce 
atingere măsurii mondiale bazate pe piață 
care se va aplica începând din 2020, în 
cazul zborurilor dintre țările membre ale 
SEE și țările care sunt țări în curs de 
dezvoltare și al căror procentaj, pe 
tonă/kilometru, din veniturile totale 
generate de activitățile de aviație civilă 
internațională este mai mic de 1 %, 
procentajul aplicabil este zero Țările care 
sunt considerate a fi în curs de dezvoltare 
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în sensul prezentei propuneri sunt cele care 
beneficiază, la momentul adoptării 
prezentei propuneri, de acces preferențial 
la piața Uniunii în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
care nu sunt clasificate în 2013 de Banca 
Mondială ca țări cu venituri mari sau cu 
venituri medii superioare. 

în sensul prezentei propuneri sunt cele care 
beneficiază, la momentul adoptării 
prezentei propuneri, de acces preferențial 
la piața Uniunii în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
care nu sunt clasificate în 2013 de Banca 
Mondială ca țări cu venituri mari sau cu 
venituri medii superioare. 

 
 

Amendamentul 24 

Propunere de directivă 
Anexă 
Directiva 2003/87/CEAnexa II c – partea explicativă – punctul 6 a (nou)
  

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Procentajul emisiilor menționate la 
articolul 28a pentru zborurile care 
operează spre și dinspre o regiune 
ultraperiferică se calculează, de 
asemenea, în conformitate cu tabelul de 
mai jos, care va fi alimentat înainte de 
adoptare cu procentajele rezultate mutatis 
mutandis din aplicarea aceleiași formule, 
pe baza celor mai fiabile date disponibile, 
inclusiv cu asistență din partea 
Eurocontrol. 

 
 

Amendamentul 25 

Propunere de directivă 
Anexă 
Directiva 2003/87/CE 
Anexa II c – tabel – rândul 37  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

CHINA, inclusiv HONG KONG, MACAO 
și TAIWAN 

CHINA, inclusiv HONG KONG și 
MACAO 
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Amendamentul 26 

Propunere de directivă 
Anexă 
Directiva 2003/87/CE 
Anexa II c – tabel – rândul 147 a (nou)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 TW TAIWAN 

 
 

Amendamentul 27 

Propunere de directivă 
Anexa II c – tabel – după ultimul rând – rândurile 172 a – 172 i (noi) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Guadelupa 

 Guyana Franceză 

 Martinica 

 Réunion 

 Saint-Barthélemy 

 Saint-Martin 

 Azore  

 Madeira 

 Insulele Canare 

 
 
 
 


