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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Toate statele membre ar trebui să 

introducă taxe pentru pasageri pentru 

zboruri, în măsura în care acestea nu sunt 

acoperite de ETS. 

Or. en 

Justificare 

În contextul acordului bugetar al SUA încheiat în decembrie 2013, Congresul SUA este pe 
cale să majoreze o nouă taxă pe zbor  de la 2,5 USD per zbor la 5,60 USD, aplicabilă tuturor 
zborurilor cu plecare de pe aerodromurile din SUA. Taxele pentru pasageri ar trebui 
introduse și în Uniune pentru zboruri, în măsura în care nu sunt acoperite de ETS pentru 
aviație. Aceste taxe ar trebui să fie cel puțin echivalente cu prețul carbonului în cadrul ETS. 
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Comercializarea emisiilor de gaze cu efect de seră (emisiile generate de aviația internațională) 
COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 1 

Directiva 2003/87/CE 
Articolul 28 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c (nouă) 
 

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 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, 

iar operatorul a optat să i se aplice o taxă 

de emisie anuală echivalentă pentru 

emisiile sale; 

Or. en 

Justificare 

Derogarea pentru aeronave utilizate în scopuri necomerciale, și anume aeronavele pentru 
afaceri, este acceptabilă numai dacă acestea fac obiectul unei taxe de emisie echivalente. 

 
 


