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Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): 

menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile 

din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei 

măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de 

aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în 

aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 (COM(2017)0054 – 

C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0054), 

– 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 (C8-0028/2017), 

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

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 20171, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 

69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului 

Consiliului, exprimat în scrisoarea din 27 octombrie 2017, de a aproba poziția 

Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

                                                 
1  JO C 288, 31.8.2017, p. 75. 



 

 

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară, precum și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei 

pentru transport și turism (A8-0258/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare1; 

2. aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la 

prezenta rezoluție; 

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;  

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
1  Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 13 septembrie 2017 (Texte adoptate, 

P8_TA(2017)0338). 



 

 

P8_TC1-COD(2017)0017 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2017 în 

vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor 

limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile de aviație și în vederea pregătirii 

punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 

cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/2392.) 

  



 

 

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

 

DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI ȘI A COMISIEI 

 

 

Rezultatele lucrărilor desfășurate de OACI privind punerea în aplicare a unei măsuri globale 

bazate pe piață sunt esențiale pentru eficacitatea acesteia și pentru viitoarele contribuții ale 

sectorului aviației în ceea ce privește realizarea obiectivelor în temeiul Acordului de la Paris. 

Este important ca statele membre OACI, operatorii de aeronave și societatea civilă să se 

implice în continuare în lucrările OACI. În acest context, va fi necesar ca OACI să acționeze 

în condiții de transparență deplină și să intre în dialog cu toate părțile interesate pentru a le 

informa în timp util cu privire la progresul înregistrat și la deciziile adoptate. 


