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Amendamentul 47
Matthias Groote

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 16

Poziția comună a Consiliului Amendament

(16) Aviația are un impact asupra climei la 
nivel global, datorită emisiilor de dioxid de 
carbon, de oxizi de azot, de vapori de apă 
și de particule de sulfat și de funingine. 
IPCC a estimat că impactul total al aviației 
este, în prezent, de două până la patru ori 
mai mare decât efectul exclusiv al emisiilor 
de dioxid de carbon din trecut. Studii de 
cercetare comunitare recente arată că 
impactul total al sectorului aviației ar putea 
fi de două ori mai mare decât impactul 
exclusiv al dioxidului de carbon. Cu toate 
acestea, niciuna dintre aceste estimări nu ia 
în considerare efectele foarte puțin 
cunoscute ale norilor cirrus. În 
conformitate cu articolul 174 alineatul (2) 
din tratat, politica de mediu comunitară se 
bazează pe principiul precauției. Până la 
atingerea unor progrese viitoare ale 
științei, toate efectele negative ale 
sectorului aviației ar trebui abordate într-
un mod cât mai cuprinzător cu putință. 
Emisiile de oxizi de azot vor fi abordate în 
cadrul unei alte legislații, care urmează să 
fie propusă de Comisie în 2008.

(16) Aviația are un impact asupra climei la 
nivel global, datorită emisiilor de dioxid de 
carbon, de oxizi de azot, de vapori de apă 
și de particule de sulfat și de funingine. 
IPCC a estimat că impactul total al aviației 
este, în prezent, de două până la patru ori 
mai mare decât efectul exclusiv al emisiilor 
de dioxid de carbon din trecut. Studii de 
cercetare comunitare recente arată că 
impactul total al sectorului aviației ar putea 
fi de două ori mai mare decât impactul 
exclusiv al dioxidului de carbon. Cu toate 
acestea, niciuna dintre aceste estimări nu ia 
în considerare efectele foarte puțin 
cunoscute ale norilor cirrus. Întrucât, în 
conformitate cu articolul 174 alineatul (2) 
din Tratat, politica de mediu comunitară 
trebuie să se bazeze pe principiul 
precauției, întregul impact al sectorului 
aviației ar trebui abordat într-un mod cât 
mai aprofundat cu putință. Autoritățile de 
gestionare a traficului aerian ar trebui să 
aplice măsuri eficiente pentru a evita 
formarea dârelor de aburi condensați și a 
norilor cirrus, modificând rutele 
zborurilor, și anume asigurându-se că 
acestea nu mai trec prin zone în care, din 
cauza condițiilor atmosferice specifice, 
este previzibilă formarea unor astfel de 
nori. Mai mult, aceste autorități ar trebui 
să promoveze cu determinare cercetarea 
privind formarea dârelor de aburi 
condensați și a norilor cirrus, inclusiv 
prin măsuri eficiente de atenuare a 
efectului (de exemplu în privința 
carburantului, a motoarelor și a 
gestionării traficului aerian) care nu au 
efecte negative asupra altor obiective de 
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mediu. În așteptarea propunerii de către 
Comisie a altor acte legislative, vizând în 
mod specific emisiile de oxid de azot în 
sectorul aviației, ar trebui aplicat un 
factor de multiplicare pentru fiecare tonă 
de CO2 emisă.

Or. de

Justificare

Diese Abänderung wurde vom Parlament in erster Lesung angenommen (Abänderung 10 und 
65).

Amendamentul 48
Caroline Lucas, Jens Holm

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 17

Poziția comună a Consiliului Amendament

(17) Pentru a evita denaturarea 
concurenței, ar trebui specificată o 
metodologie de alocare armonizată pentru 
determinarea cantității totale de cote care 
urmează să fie emise și pentru distribuirea 
cotelor către operatorii de aeronave. În 
conformitate cu normele care urmează să 
fie formulate de Comisie, o parte din cote 
va fi alocată prin licitație. Ar trebui să se 
prevadă o rezervă specială de cote pentru a 
asigura noilor operatori de aeronave 
accesul la piață și pentru a acorda asistență 
operatorilor de aeronave care înregistrează 
o creștere bruscă a numărului de tone-
kilometru efectuate. Operatorii de aeronave 
care își încetează activitatea ar trebui să 
primească în continuare cote până la 
încheierea perioadei pentru care li s-au 
alocat deja cote cu titlu gratuit.

(17) Pentru a evita denaturarea 
concurenței, ar trebui specificată o 
metodologie de alocare armonizată pentru 
determinarea cantității totale de cote care 
urmează să fie emise și pentru distribuirea 
cotelor către operatorii de aeronave. În 
conformitate cu normele care urmează să 
fie formulate de Comisie, o parte din cote 
va fi alocată prin licitație. Începând cu 
2013, toate cotele se vor scoate la licitație.
Ar trebui să se prevadă o rezervă specială 
de cote pentru a asigura noilor operatori de 
aeronave accesul la piață și pentru a acorda 
asistență operatorilor de aeronave care 
înregistrează o creștere bruscă a numărului 
de tone-kilometru efectuate. Operatorii de 
aeronave care își încetează activitatea ar 
trebui să primească în continuare cote până 
la încheierea perioadei pentru care li s-au 
alocat deja cote cu titlu gratuit.

Or. en
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(amendments  75 and 87 adopted at first reading) 

Justificare

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Amendamentul 49
Urszula Krupa

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 17

Poziția comună a Consiliului Amendament

(17) Pentru a evita denaturarea 
concurenței, ar trebui specificată o 
metodologie de alocare armonizată pentru 
determinarea cantității totale de cote care 
urmează să fie emise și pentru distribuirea 
cotelor către operatorii de aeronave. În 
conformitate cu normele care urmează să 
fie formulate de Comisie, o parte din cote 
va fi alocată prin licitație. Ar trebui să se 
prevadă o rezervă specială de cote pentru a 
asigura noilor operatori de aeronave 
accesul la piață și pentru a acorda asistență 
operatorilor de aeronave care înregistrează 
o creștere bruscă a numărului de tone-
kilometru efectuate. Operatorii de aeronave 
care își încetează activitatea ar trebui să 
primească în continuare cote până la 
încheierea perioadei pentru care li s-au 
alocat deja cote cu titlu gratuit.

(17) Pentru a evita denaturarea 
concurenței, ar trebui specificată o 
metodologie de alocare armonizată pentru 
determinarea cantității totale de cote care 
urmează să fie emise și pentru distribuirea 
cotelor către operatorii de aeronave. Ar 
trebui să se prevadă o rezervă specială de 
cote pentru a asigura noilor operatori de 
aeronave accesul la piață și pentru a acorda 
asistență operatorilor de aeronave care 
înregistrează o creștere bruscă a numărului 
de tone-kilometru efectuate. Operatorii de 
aeronave care își încetează activitatea ar 
trebui să primească în continuare cote până 
la încheierea perioadei pentru care li s-au 
alocat deja cote cu titlu gratuit.

Or. en
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Amendamentul 50
Urszula Krupa

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 17a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(17a) Aviația este un sector mare 
consumator de energie, în conformitate 
cu Directiva 2003/96/CE a Consiliului. În 
absența unui combustibil alternativ viabil, 
sectorul aviației este complet dependent de 
kerosen pentru alimentarea cu energie și 
înregistrează cele mai ridicate costuri ale 
măsurilor antipoluare dintre toate 
sectoarele industriale. De asemenea, 
capacitatea companiilor aeriene de a 
transfera costurile cotelor către clienții lor 
este extrem de limitată.
Sectorul aviației este expus concurenței 
internaționale, prin urmare, atâta timp cât 
nu există un acord privind măsuri globale 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră provenite din aviație, există un risc 
considerabil de deviere a traficului și de 
pierderi de carbon. Acest risc ar spori în 
cazul în care scoaterea la licitație s-ar 
aplica la scară largă în sectorul aviației în 
cadrul sistemului UE de comercializare a 
cotelor de emisii (ETS).  În concluzie, 
scoaterea la licitație ar trebui utilizată 
numai în scopul acoperirii costurilor 
administrative ale ETS pentru aviație.

Or. en

Amendamentul 51
Urszula Krupa

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 19

Poziția comună a Consiliului Amendament

(19) Aviația contribuie la impactul global (19) Aviația contribuie la impactul global 
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al activităților umane asupra schimbărilor 
climatice și impactul asupra mediului al 
emisiilor de gaze cu efect de seră provenite 
din aviație poate fi atenuat prin măsuri 
privind schimbările climatice în UE și în 
țările terțe și prin finanțarea cercetării și a 
dezvoltării în vederea limitării și a 
adaptării acestui impact. În conformitate cu 
principiul subsidiarității, deciziile privind 
chestiunile legate de cheltuielile publice 
naționale intră în competența statelor 
membre. Fără a aduce atingere acestui 
lucru, veniturile obținute în urma licitării 
cotelor, sau o sumă echivalentă acolo 
unde se impun principii bugetare 
superioare ale unui stat membru, precum 
principiile unității și universalității, ar 
trebui să fie utilizate în scopul reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră, al 
adaptării la impactul schimbărilor 
climatice în UE și în țările terțe, al 
finanțării lucrărilor de cercetare și de 
dezvoltare în vederea atenuării 
schimbărilor climatice și a adaptării la 
acestea și pentru acoperirea costurilor de 
administrare a sistemului. De asemenea, 
ar putea fi incluse măsuri de încurajare a 
transportului care are un impact redus 
asupra mediului. Veniturile obținute în 
urma licitației ar trebui afectate în mod 
special finanțării contribuțiilor la Fondul 
mondial pentru eficiență energetică și 
energii regenerabile, precum și măsurilor 
de evitare a despăduririi și de facilitare a 
adaptării în țările în curs de dezvoltare. 
Dispozițiile prezentei directive referitoare 
la utilizarea veniturilor nu ar trebui să 
aducă atingere niciunei decizii privind 
destinația veniturilor rezultate din 
licitarea cotelor în contextul mai larg al 
revizuirii generale a Directivei 
2003/87/CE.

al activităților umane asupra schimbărilor 
climatice și impactul asupra mediului al 
emisiilor de gaze cu efect de seră provenite 
din aviație poate fi atenuat prin măsuri 
privind schimbările climatice în UE și în 
țările terțe și prin finanțarea cercetării și a 
dezvoltării în vederea limitării și a 
adaptării acestui impact. În conformitate cu 
principiul subsidiarității, deciziile privind 
chestiunile legate de cheltuielile publice
naționale intră în competența statelor 
membre. 

Or. en
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Amendamentul 52
Caroline Lucas, Jens Holm

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 19

Poziția comună a Consiliului Amendament

(19) Sectorul aviației contribuie la impactul 
global al activităților umane asupra 
schimbărilor climatice și impactul asupra 
mediului al emisiilor de gaze cu efect de 
seră provenite din aviație poate fi atenuat 
prin măsuri privind schimbările climatice 
în UE și în țările terțe și prin finanțarea 
cercetării și a dezvoltării în vederea 
limitării și a adaptării acestui impact. În 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
deciziile privind chestiunile legate de 
cheltuielile publice naționale intră în 
competența statelor membre. Fără a 
aduce atingere acestui lucru, veniturile 
obținute în urma licitării cotelor, sau o 
sumă echivalentă acolo unde se impun 
principii bugetare superioare ale unui stat 
membru, precum principiile unității și 
universalității, ar trebui să fie utilizate în 
scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect 
de seră, al adaptării la impactul 
schimbărilor climatice în UE și în țările 
terțe, al finanțării lucrărilor de cercetare 
și de dezvoltare în vederea atenuării 
schimbărilor climatice și a adaptării la 
acestea și pentru acoperirea costurilor de 
administrare a sistemului. De asemenea, 
ar putea fi incluse măsuri de încurajare a 
transportului care are un impact redus 
asupra mediului. Veniturile obținute în 
urma licitației ar trebui afectate în mod 
special finanțării contribuțiilor la Fondul 
mondial pentru eficiență energetică și 
energii regenerabile, precum și măsurilor 
de evitare a despăduririi și de facilitare a 
adaptării în țările în curs de dezvoltare.
Dispozițiile prezentei directive referitoare 
la utilizarea veniturilor nu ar trebui să
aducă atingere niciunei decizii privind 
destinația veniturilor rezultate din 

(19) Sectorul aviației contribuie la impactul 
global al activităților umane asupra 
schimbărilor climatice. Utilizarea 
veniturilor obținute în urma licitării 
cotelor ar trebui să aibă ca scop reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră și 
adaptarea la impactul schimbărilor 
climatice în UE și în țările terțe, mai ales 
în țările în curs de dezvoltare, precum și
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
vederea limitării și a adaptării acestui 
impact. Veniturile obținute în urma
licitației ar trebui afectate în mod special
finanțării contribuțiilor la Fondul mondial 
pentru eficiență energetică și energii 
regenerabile, precum și măsurilor de 
evitare a despăduririi. Pentru a reduce 
într-o oarecare măsură costurile pentru 
cetățeni, veniturile provenite din licitații 
ar trebui utilizate și pentru scăderea 
taxelor și costurilor impuse mijloacelor de 
transport care nu afectează negativ 
mediul, cum ar fi trenurile și autobuzele. 
Respectivele venituri ar putea contribui,
de asemenea, la acoperirea costurilor 
justificate de gestionarea aplicării 
prezentei directive, suportate de statele 
membre. Statele membre pot folosi aceste 
venituri și pentru a atenua sau chiar 
elimina problemele de accesibilitate sau 
competitivitate din regiunile 
ultraperiferice, precum și problemele 
legate de obligațiile serviciilor publice în 
contextul punerii în aplicare a prezentei 
directive. Statele membre ar trebui să 
informeze Comisia asupra măsurilor 
adoptate în acest sens.
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licitarea cotelor în contextul mai larg al 
revizuirii generale a Directivei 
2003/87/CE.

Or. en

(amendment 14 adopted at first reading)

Justificare

Amendment builds on Rapporteur's amendment 11 but reintroduces explicit reference to 
measures to tackle deforestation and funding for GEEREF. 

Amendamentul 53
Urszula Krupa

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 20

Poziția comună a Consiliului Amendament

(20) Dispozițiile de folosire a fondurilor 
obținute în urma licitației ar trebui 
notificate Comisiei. O astfel de notificare 
nu scutește statele membre de obligația 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat de a notifica anumite măsuri 
naționale.  Prezenta directivă nu ar trebui 
să aducă atingere rezultatului oricăror 
proceduri viitoare privind ajutoarele de 
stat care ar putea fi întreprinse în temeiul 
articolelor 87 și 88 din tratat.  

eliminat

Or. en

Amendamentul 54
Caroline Lucas, Jens Holm

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Considerentul 33a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(33a) Prezenta directivă nu ar trebui să 
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împiedice niciun stat membru să mențină 
sau să stabilească alte politici 
complementare și paralele sau alte măsuri 
care să abordeze impactul total al 
sectorului aviației asupra schimbărilor 
climatice.

Or. en

(amendment 18 adopted at first reading)

Amendamentul 55
Richard Seeber

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3c – alineatele 1 și 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

1. În perioada 1 ianuarie 2012 –
31 decembrie 2012, cantitatea totală de 

cote care urmează să fie alocată 
operatorilor de aeronave este echivalentă 
cu 100% din emisiile istorice din aviație.
(2) În perioada menționată la articolul 11 
alineatul (2), care începe la 1 ianuarie 
2013, și, dacă nu există nicio modificare în 
urma revizuirii menționate la articolul 30 
alineatul (4), pentru fiecare perioadă 
ulterioară, cantitatea totală de cote care 
urmează să fie alocată operatorilor de 
aeronave este echivalentă cu 100% din 
suma emisiilor istorice din aviație, 
înmulțită cu numărul de ani din perioada în 
cauză.

(2) În perioada menționată la articolul 11 
alineatul (2), care începe la 1 ianuarie 
2013, și, dacă nu există nicio modificare în 
urma revizuirii prevăzute la articolul 30 
alineatul (4), pentru fiecare perioadă 
ulterioară, cantitatea totală de cote care 
urmează să fie alocată operatorilor de 
aeronave va fi echivalentă cu 100% din 
suma emisiilor istorice ale sectorului 
aviației, înmulțită cu numărul de ani din 
perioada în cauză, la care se adaugă o 
creștere anuală de 5%.

Or. de

Justificare

Der Emissionshandel unter Einschluss der Luftfahrt sollte sinnvoller Weise nicht im letzten 
Jahr der zweiten ETS-Periode starten sondern in der neuen Periode ab 2013, daher der 
Vorschlag, den Absatz 1 zu streichen.
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Im Absatz 2 sollte zur 100%-Gesamtmenge ein jährliches Wachstum der EU-Luftfahrt 
berücksichtigt werden, das im langjährigen Durchschnitt bei 5% liegt. Damit wäre im Jahr 
2013 eine Zuteilung von 105%, 2014 von 110% usw. als Abfederung für das Wachstum der 
Luftfahrtindustrie zur Verfügung.

Amendamentul 56
Matthias Groote

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – point 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3c – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) În perioada 1 ianuarie 2012 –
31 decembrie 2012, cantitatea totală de 

cote care urmează să fie alocată 
operatorilor de aeronave este echivalentă 
cu 100% din emisiile istorice din aviație.

(1) În perioada 1 ianuarie 2011–
31 decembrie 2011, cantitatea totală de 

cote care urmează să fie alocată 
operatorilor de aeronave este echivalentă 
cu 90 % din emisiile istorice din aviație pe 
an.

Or. de

(Änderungsantrag 61 aus erster Lesung)

Justificare

Diese Abänderung wurde vom Parlament in erster Lesung angenommen (Abänderung 61).

Amendamentul 57
Jens Holm

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3c – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) În perioada menționată la articolul 11 
alineatul (2), care începe la 1 ianuarie 
2013, și, dacă nu există nicio modificare 
în urma revizuirii menționate la articolul 
30 alineatul (4), pentru fiecare perioadă 

(2) În perioada menționată la articolul 11 
alineatul (2), care începe la 1 ianuarie 
2013, și pentru fiecare perioadă ulterioară, 
cantitatea de cote pentru aviație emise 
anual scade într-un mod linear care 
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ulterioară, cantitatea totală de cote care
urmează să fie alocată operatorilor de 
aeronave este echivalentă cu 100% din 
suma emisiilor istorice din aviație, 
înmulțită cu numărul de ani din perioada 
în cauză.

corespunde obiectivului general de 
reducere aplicabil emisiilor incluse în 
sistemul de comercializare a cotelor de 
emisii în raport cu valoarea anuală fixată 
în conformitate cu alineatul (1). 

Or. en

(amendment 13 and 61  adopted at first reading)

Justificare

In the first reading the Parliament adopted an amendment to align the cap to the overall 
reduction target under ETS in reference to 1990.

Amendamentul 58
Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3c – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) În perioada menționată la articolul 11 
alineatul (2), care începe la 1 ianuarie 
2013, și, dacă nu există nicio modificare 
în urma revizuirii menționate la articolul 
30 alineatul (4), pentru fiecare perioadă 
ulterioară, cantitatea totală de cote care 
urmează să fie alocată operatorilor de 
aeronave este echivalentă cu 100% din 
suma emisiilor istorice din aviație, 
înmulțită cu numărul de ani din perioada 
în cauză.

(2) În perioada menționată la articolul 11 
alineatul (2), care începe la 1 ianuarie 
2013, și pentru fiecare perioadă ulterioară, 
cantitatea de cote pentru aviație emise 
anual scade într-un mod linear care 
corespunde obiectivului de reducere cu 
30% în raport cu valoarea anuală fixată 
în conformitate cu alineatul (1). 

Or. en

(amendment 13 and 61  adopted at first reading)

Justificare

In the first reading the Parliament adopted an amendment to align the cap to the overall 
reduction target under ETS in reference to 1990. The ETS review proposal provides an 



AM\722693RO.doc 13/31 PE406.000v01-00

RO

automatic cap downsizing to a -30% target which should also be established for the aviation 
sector.

Amendamentul 59
Matthias Groote

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – point 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3c – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) În perioada menționată la articolul 11 
alineatul (2), care începe la 1 ianuarie 
2013, și, dacă nu există nicio modificare 
în urma revizuirii menționate la articolul 
30 alineatul (4), pentru fiecare perioadă 
ulterioară, cantitatea totală de cote care 
urmează să fie alocată operatorilor de 
aeronave este echivalentă cu 100% din 
suma emisiilor istorice din aviație, 
înmulțită cu numărul de ani din perioada 
în cauză.

(2) Cantitatea de cote eliberate în fiecare 
an începând cu 2013 scade în mod linear, 
începând cu valoarea stabilită la alineatul 
(1). Aceasta scade funcție de factorul 
linear X% pe an, în conformitate cu 
reforma sistemului UE de comercializare 
a cotelor de emisii. 

Or. de

Justificare

In der ersten Lesung hat das Parlament einen Abänderungsantrag angenommen, der eine 
Überarbeitung der Gesamtmenge der Zertifikate nach 2012 in Übereinstimmung mit einer 
Reduzierung von 20 % oder 30% bis 2020 einführt. Der Luftverkehr sollte mit den anderen 
Sektoren gleichgestellt werden und daher abgestimmt werden mit der Überarbeitung des 
Emissionshandelssystems.

Amendamentul 60
Chris Davies

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3d – alineatul 1
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Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Un procentaj de 10% din cote este 
supus licitației în perioada menționată la 
articolul 3c alineatul (1). 

(1) Un procentaj de 100% din cote este 
supus licitației în perioada menționată la 
articolul 3c alineatul (1). 

Or. en

Justificare

The guideline for the use of auctions to distribute allowances is clear: if the cost can be 
passed on to the consumer and if there is no threat of loss of business to competitors, then 
auctioning is appropriate.  In this case the full costs of auctioning will be passed directly to 
the passengers whose travel is responsible for the CO2 emissions, and the rules will apply 
equally to all airline operators.  There is therefore no reason for not introducing auctioning 
at the first opportunity. 

Amendamentul 61
Matthias Groote

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 - point 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3d – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Un procentaj de 10% din cote este 
supus licitației în perioada menționată la 
articolul 3c alineatul (1).

(1) Un procentaj de 25 % din cote este 
supus licitației în perioada menționată la 
articolul 3c alineatul (1).

Or. de

(Änderungsantrag 74 aus erster Lesung)

Justificare

Diese Abänderung wurde vom Parlament in erster Lesung angenommen (Abänderung 74).
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Amendamentul 62
Caroline Lucas, Jens Holm 

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3d – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) Pentru perioadele ulterioare, 
procentajul care urmează a fi licitat, 
menționat la alineatul (1), poate fi mărit, 
în cadrul revizuirii generale a prezentei 
directive.

(2) Pentru perioadele ulterioare, toate 
cotele se scot la licitație. 

Or. en

(amendments  75 and 87 adopted at first reading)

Justificare

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Amendamentul 63
Chris Davies

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3d – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) Pentru perioadele ulterioare, 
procentajul care urmează a fi licitat, 
menționat la alineatul (1), poate fi mărit, 

(2) Pentru perioada următoare, procentajul 
care urmează a fi licitat trebuie mărit la 
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în cadrul revizuirii generale a prezentei 
directive.

100%. 

Or. en

Justificare

The guideline for the use of auctions to distribute allowances is clear: if the cost can be 
passed on to the consumer and if there is no threat of loss of business to competitors, then 
auctioning is appropriate.  In this case the full costs of auctioning will be passed directly to 
the passengers whose travel is responsible for the CO2 emissions, and the rules will apply 
equally to all airline operators.  There is therefore no reason for not introducing auctioning 
in full at an early opportunity. 

Amendamentul 64
Françoise Grossetête

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3d – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) Pentru perioadele ulterioare, 
procentajul care urmează a fi licitat, 
menționat la alineatul (1), poate fi mărit, în 
cadrul revizuirii generale a prezentei 
directive.

(2) Pentru perioadele ulterioare, 
procentajul care urmează a fi licitat, 
menționat la alineatul (1), trebuie cel puțin 
să acopere costurile administrative și nu 
poate depăși 10% din cote.

Or. fr

Justificare

La refonte de la directive générale pose le cadre global de l’ETS mais ne traite pas de la 
spécificité de chaque secteur. Il serait peu cohérent de légiférer à l’heure actuelle sur un 
niveau de mise aux enchères dont la définition et la qualification même ne sont pas encore 
connues. Il conviendrait d’attendre l’orientation de la directive générale avant de prévoir tout 
ajustement du système spécifique sur celui des autres secteurs.
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Amendamentul 65
Matthias Groote

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – point 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3d – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) Pentru perioadele ulterioare, 
procentajul care urmează a fi licitat, 
menționat la alineatul (1), poate fi mărit, în 
cadrul revizuirii generale a prezentei 
directive.

(2) Pentru perioadele ulterioare, 
procentajul care urmează a fi licitat, 
menționat la alineatul (1), este mărit în 
conformitate cu nivelul maxim de licitare 
din alte sectoare.

Or. de

(Änderungsanträge 75 und 87 aus erster Lesung)

Justificare

Diese Abänderung wurde vom Parlament in erster Lesung angenommen (Abänderungen 75 
und 87).

Amendamentul 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – point 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3d – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) Pentru perioadele ulterioare, 
procentajul care urmează a fi licitat, 
menționat la alineatul (1), poate fi mărit, în 
cadrul revizuirii generale a prezentei 
directive.

(2) Pentru perioadele ulterioare, 
procentajul care urmează a fi licitat, 
menționat la alineatul (1), poate fi mărit 
până la nivelul maxim de creștere 
convenit la nivel internațional.

Or. de

Justificare

Die Versteigerungsquote sollte nur bis zu dem Höchstssatz erhöht werden können, der 
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international vereinbart wird, um Wettbewerbsverzerrungen auf globaler Ebene zu 
verhindern. 

Amendamentul 67
Caroline Lucas, Jens Holm

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3e – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Pentru fiecare perioadă menționată la 
articolul 3c, fiecare operator de aeronave 
poate solicita atribuirea unor cote destinate 
să fie alocate cu titlu gratuit. O cerere poate 
fi efectuată prin prezentarea către 
autoritatea competentă din statul membru 
de administrare a datelor verificate tonă-
kilometru pentru activitățile de aviație 
enumerate în anexa I și efectuate de 
operatorul de aeronave în cauză pentru 
anul monitorizat. În sensul prezentului 
articol, anul monitorizat este anul 
calendaristic care se încheie cu douăzeci 
și patru de luni înainte de începutul 
perioadei la care se referă, în 
conformitate cu anexele IV și V, sau
2010, în ceea ce privește perioada 
menționată la articolul 3c alineatul (1). 
Orice cerere se efectuează cu cel puțin 
douăzeci și una de luni înainte de 
începerea perioadei la care se referă sau 
până la 31 martie 2011, în ceea ce privește 
perioada menționată la articolul 3c 
alineatul (1).

(1) Pentru perioada menționată la articolul 
3c alineatul (1), fiecare operator de 
aeronave poate solicita atribuirea unor cote 
destinate să fie alocate cu titlu gratuit. O 
cerere poate fi efectuată prin prezentarea 
către autoritatea competentă din statul 
membru de administrare a datelor 
verificate tonă-kilometru pentru activitățile 
de aviație enumerate în anexa I și efectuate 
de operatorul de aeronave în cauză pentru 
anul monitorizat. În sensul prezentului 
articol, anul monitorizat este 2010, în ceea 
ce privește perioada menționată la articolul 
3c alineatul (1). Orice cerere se efectuează 
până la 31 martie 2011.

Or. en

(amendments  75 and 87 adopted at first reading)

Justificare

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
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2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Amendamentul 68
Caroline Lucas, Jens Holm

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3e – alineatul 3 – litera d

Poziția comună a Consiliului Amendament

(d) numărul de cote ce vor fi alocate cu 
titlu gratuit în perioada respectivă prin 
scăderea numărului de cote menționate la 
literele (b) și (c) din cantitatea totală de 
cote stabilite în temeiul literei (a); precum 
și

(d) numărul de cote ce vor fi alocate cu 
titlu gratuit în perioada menționată la 
articolul 3c alineatul (1) prin scăderea 
numărului de cote menționate la literele (b) 
și (c) din cantitatea totală de cote stabilite 
în temeiul literei (a); precum și

Or. en

(amendments  75 and 87 adopted at first reading)

Justificare

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.
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Amendamentul 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3f – alineatul 1 

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Pentru fiecare perioadă menționată în 
articolul 3c alineatul (2), 3 % din cantitatea 
totală de cote care urmează să fie alocată se 
atribuie unei rezerve speciale pentru 
operatorii de aeronave:

(1) Pentru fiecare perioadă menționată în 
articolul 3c alineatul (2), 3 % din cantitatea 
totală de cote care urmează să fie alocată se 
atribuie unei rezerve speciale pentru 
operatorii de aeronave care încep 
desfășurarea unei activități de aviație care 
se încadrează în anexa I după anul de 
monitorizare pentru care datele tonă-
kilometru au fost prezentate în 
conformitate cu articolul 3e alineatul (1) în 
privința unei perioade menționate la 
articolul 3c alineatul (2) și a căror activitate 
prevăzută la litera (a) sau a căror activitate 
suplimentară în conformitate cu litera (b) 
nu este o continuare integrală sau parțială a 
unei activități de aviație desfășurată 
anterior de un alt operator de aeronave.

(a) care încep desfășurarea unei activități 
de aviație care se încadrează în anexa I 
după anul de monitorizare pentru care 
datele tonă-kilometru au fost prezentate în 
conformitate cu articolul 3e alineatul (1) în 
privința unei perioade menționate la 
articolul 3c alineatul (2); fie
(b) ale căror date tonă-kilometru cresc 
anual în medie cu peste 18% între anul de 
monitorizare pentru care au fost 
prezentate datele tonă-kilometru în 
conformitate cu articolul 3e alineatul (1) 
pentru perioada menționată la articolul 3c 
alineatul (2) și al doilea an calendaristic 
al acelei perioade;  
a căror activitate prevăzută la litera (a) sau 
a căror activitate suplimentară în 
conformitate cu litera (b) nu este o 
continuare integrală sau parțială a unei 
activități de aviație desfășurată anterior de 
un alt operator de aeronave.
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Or. en

Justificare

The provision introduced by the Council in its common position is counterproductive from an 
environmental point of view. It is not clear which operator will benefit from them. That is why 
we propose to delete it. 

Amendamentul 70
Peter Liese

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 1a

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1a) Sub rezerva alineatului (3), pe 
parcursul fiecăreia dintre perioadele 
menționate la articolul 3c, statele membre 
permit fiecărui operator de aeronave să 
folosească CER și ERU din activitățile de 
proiectare. Pe parcursul perioadei 
menționate la articolul 3c alineatul (1), 
operatorii de aeronave pot folosi CER și 
ERU, până la 15% din numărul de cote pe 
care trebuie să le restituie în temeiul 
articolului 12 alineatul (2a).

(1a) Sub rezerva alineatului (3), parcursul 
fiecăreia dintre perioadele menționate la 
articolul 11 alineatul (2), statele membre 
permit fiecărui operator de aeronave să 
folosească cotele acordate în conformitate 
cu Capitolul III, precum și CER și ERU 
din activitățile de proiectare, până la un 
anumit procent din numărul de cote pe 
care trebuie să le restituie în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (2a); acest procent 
reprezentând 50 % din cantitatea de cote 
ce vor fi scoase la licitație în perioada 
respectivă.

În ceea ce privește perioadele următoare, 
procentajul este stabilit în conformitate cu 
procedura privind determinarea utilizării 
CER și ERU din activitățile de proiectare, 
în cadrul revizuirii prezentei directive și 
luând în considerare evoluția regimului 
internațional privind schimbările climatice.

În ceea ce privește perioadele următoare, 
procentajul este stabilit în conformitate cu 
procedura privind determinarea utilizării 
CER și ERU din activitățile de proiectare, 
în cadrul revizuirii prezentei directive și 
luând în considerare evoluția regimului 
internațional privind schimbările climatice.

Comisia publică acest procent cu cel puțin 
șase luni înainte de începerea fiecărei 
perioade menționate la articolul 3c ”;

Comisia publică acest procent cu cel puțin 
șase luni înainte de începerea fiecărei 
perioade menționate la articolul 11 
alineatul (2).

Or. en
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Justificare

The advantage of CDM is to use the costs for the operators to comply with the scheme and to 
give incentives for technology transfer in third countries. On the other hand, the Parliament 
has always defended the principle of supplementarity which means that the main efforts 
should be made in Europe. It is important to underline the leading role of Europe and to 
really be a good example for other countries.
In complying with all of the stated principles, that means complementarity and cost-efficiency 
and technology transfer. It seems to be wise to link the use of CDM to the amount of 
allowances that are auctioned. When auctioning is replaced with CDM the actual 
environmental performance of air operations (in this case airlines inside Europe) is not 
affected. Only the way of getting the allowances is different. It has an added value without 
losing the principle of complementarity.

Amendamentul 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 1a – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1a) Sub rezerva alineatului (3), pe 
parcursul fiecăreia dintre perioadele 
menționate la articolul 3c, statele membre 
permit fiecărui operator de aeronave să 
folosească CER și ERU din activitățile de 
proiectare. Pe parcursul perioadei 
menționate la articolul 3c alineatul (1), 
operatorii de aeronave pot folosi CER și 
ERU, până la 15% din numărul de cote pe 
care trebuie să le restituie în temeiul 
articolului 12 alineatul (2a).

(1a) Sub rezerva alineatului (3), pe 
parcursul fiecăreia dintre perioadele 
menționate la articolul 3c, statele membre 
permit fiecărui operator de aeronave să 
folosească CER și ERU din activitățile de 
proiectare. Pe parcursul perioadei 
menționate la articolul 3c alineatul (1), 
operatorii de aeronave pot folosi CER și 
ERU, până la 50 % din numărul de cote pe 
care trebuie să le restituie în temeiul 
articolului 12 alineatul (2a).

Or. de

Justificare

Zum Ausgleich der Klimaauswirkungen des Luftverkehrs sollte zur effektiven Verbesserung 
der globalen Klimasituation der Prozentsatz für die Nutzung von CER und ERU wesentlich 
erhöht werden können. 
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Amendamentul 72
Matthias Groote

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2003/87/CE
Articolul 12 – alineatul 2aa (new)

Poziția comună a Consiliului Amendament

2a a. Atât timp cât nu există măsuri 
comunitare care să încurajeze reducerea 
emisiilor de oxizi de azot provenite de la 
aeronavele care desfășoară una dintre 
activitățile de transport aerian enumerate 
în anexa I, și care să asigure același nivel 
ridicat de protecție a mediului ca și cel al 
prezentei directive, cantitatea de dioxid de 
carbon pe care o cotă, alta decât o cotă de 
emisii din aviație sau ERU sau CER, o 
permite unui operator de aeronavă să o 
emită, se împarte la factorul 2, în  vederea 
atingerii obiectivelor alineatului (2a) și 
prin derogare de la articolul 3 litera (a).

Or. de

(Änderungsantrag 41 aus erster Lesung)

Justificare

Diese Abänderung wurde vom Parlament in erster Lesung angenommen (Abänderung 41).

Amendamentul 73
Urszula Krupa

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera b
Directiva 2003/87/CE
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2a) În cazul în care publicarea unei 
astfel de liste de operatori de aeronavă 
care nu se conformează dezvăluie o 
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situație discriminatorie evidentă împotriva 
operatorilor de aeronavă care se 
conformează, statele membre și Comisia 
iau măsurile corective de remediere a 
acestei discriminări înainte de a lua în 
considerare alineatul (5) al articolului.

Or. en

Amendamentul 74
Urszula Krupa

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16 – litera b
Directiva 2003/87/CE
Articolul 19 – alineatul 3

Poziția comună a Consiliului Amendament

„Regulamentul privind un sistem 
standardizat și securizat de registre 
garantează faptul că CER, ERU și cotele 
restituite de operatorii de aeronave sunt 
transferate numai în conturile de 
retragere ale statelor membre pentru 
prima perioadă de angajament din cadrul 
Protocolului de la Kyoto, în măsura în 
care respectivele cote, CER și ERU 
corespund emisiilor incluse în totalurile 
naționale ale inventarelor naționale ale 
statelor membre pentru perioada 
respectivă. “

„Regulamentul le permite operatorilor de 
aeronave să îi solicite administratorului 
lor de înregistrare să schimbe o cotă 
emisă în temeiul capitolului II cu o cotă 
echivalentă celor emise în temeiul 
capitolului III. Administratorii efectuează 
o astfel de schimbare la cerere.

Or. en

Amendamentul 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18
Directiva 2003/87/CE
Articolul 25a – alineatul 2a (new)
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Poziția comună a Consiliului Amendament

2a. În cazul în care operatorii de 
aeronave din state terțe care oferă servicii 
de transport aerian într-o anumită zonă 
geografică nu sunt incluși în  sistemul 
european, operatorii de aeronave din 
Uniunea Europeană nu sunt, de 
asemenea, incluși în sistemul european, 
pe rute comparabile, din motive de 
egalitate de tratament și pentru 
promovarea unei soluții globale de 
combatere a emisiilor din aviație;

Or. de

Justificare

Gemäß der gemeinsamen Position von Parlament und Rat, Wettbewerbsverzerrungen 
zwischen Europäischen Fluggesellschaften und Fluggesellschaften aus Drittstaaten nicht 
entstehen zu lassen, bedarf es dieser klaren Regelung für die Beziehungen zu Drittstaaten.

Amendamentul 76
Peter Liese

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la…*. 
Acestea informează de îndată Comisia în 
acest sens.

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de 
6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive. Acestea informează de îndată 
Comisia în acest sens.

*JO: Introduceți data – 18 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive

Or. en
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Justificare

The urgency of addressing climate change becomes more and more clear, as for example 
outlined in the IPPC reports. This is why the transitional period should be as short as 
possible.

Amendamentul 77
Richard Seeber

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexa I – punctul 1 – litera b
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – alineatul 2 – paragraf nou

Poziția comună a Consiliului Amendament

,,Pentru anul 2012, toate zborurile care 
sosesc pe un aerodrom situat pe teritoriul 
unui stat membru căruia i se aplică tratatul 
sau pleacă de pe acesta sunt incluse”;

,,Pentru anul 2013, toate zborurile care 
sosesc pe un aerodrom situat pe teritoriul 
unui stat membru căruia i se aplică tratatul 
sau pleacă de pe acesta sunt incluse”;

Or. de

Justificare

Der Emissionshandel unter Einschluss der Luftfahrt sollte sinnvoller Weise nicht im letzten 
Jahr der zweiten ETS-Periode starten sondern in der neuen Periode ab 2013.

Amendamentul 78
Matthias Groote

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Annex I – punctul 1 – litera b
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – alineatul 2 – paragraf nou

Poziția comună a Consiliului Amendament

Pentru anul 2012, în această categorie sunt 
incluse toate zborurile care sosesc sau 
pleacă dintr-un aeroport situat pe teritoriul 
unui stat membru căruia i se aplică 
Tratatul;

De la 1 ianuarie 2011, în această categorie 
sunt incluse toate zborurile care sosesc sau 
pleacă dintr-un aeroport situat pe teritoriul 
unui stat membru căruia i se aplică tratatul, 
ținându-se seama de situația specială a 
zborurilor dintre regiunile ultraperiferice 
și zona europeană continentală.
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Or. de

(Änderungsantrag 78 aus der ersten Lesung)

Justificare

Diese Abänderung wurde vom Parlament in erster Lesung angenommen (Abänderung 78).

Amendamentul 79
John Bowis

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexă I– punctul 1 – litera c
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – alineatul 2 – tabel – categorie nouă – litera a

Poziția comună a Consiliului Amendament

(a) zborurile efectuate exclusiv pentru 
transportul unui monarh în funcție și al 
rudelor sale apropiate, a șefilor de stat, al 
șefilor de guvern și al miniștrilor
provenind din țări care nu sunt state 
membre, aflați în misiune oficială, cu 
condiția ca o astfel de situație să fie 
dovedită prin indicatorul corespunzător al 
statutului zborului în planul de zbor;

(a) zborurile efectuate exclusiv pentru 
transportul unui monarh în funcție și al 
rudelor sale apropiate și al șefilor de stat 
provenind din țări care nu sunt state 
membre, aflați în misiune oficială, cu 
condiția ca o astfel de situație să fie 
dovedită prin indicatorul corespunzător al 
statutului zborului în planul de zbor;

Or. en

Justificare

The public sector, especially governments, should set a positive example. The proposed exclusion 
would be completely in contrast to the policy of most governments and to the expectation of the 
public.

Amendamentul 80
Holger Krahmer

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexă I– punctul 1 – litera c
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – alineatul 2 – tabel – categorie nouă – litera ha (nouă)
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Poziția comună a Consiliului Amendament

(ha) zborurile efectuate de aeronave cu o 
greutate maximă autorizată la decolare 
mai mică de 20 000 kg sau autorizate 
pentru o configurație maximă de locuri 
pentru pasageri mai mică de douăzeci, cu 
condiția ca operatorii aeronavelor 
respective să fie supuși unor măsuri care 
să aducă o contribuție echivalentă la 
reducerea emisiilor (sau la obiectivele 
generale de reducere a emisiilor).

Or. en

(Amendment 63 of first reading)

Justificare

The amendment intends to reestablish the content of amendment 63 adopted by the 
Parliament in the first reading on 13.11.2007 while ensuring coherence with the main ETS 
review in order to make small aircrafts subject to alternative simplified measures of at least
equivalent environmental effect within the ETS.

Amendamentul 81
Edite Estrela

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexă I– punctul 1 – litera c
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – alineatul 2 – tabel – categorie nouă – litera ia (nouă)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(ia) zboruri între teritorii din afara UE cu 
escală în regiunile ultraperiferice, în 
conformitate cu definiția de la articolul 
299 alineatul (2) din tratat;

Or. en

Justificare

Airports of outermost regions such as the Azores have a significant present and potential 
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traffic between non-EU territories. 

This traffic can be of an enormous importance for the local economy, namely in existing 
routes such as the one Amman/Barbados through Santa Maria in the Azores or potential 
routes as the foreseen Sal (Cape Verde)/Boston (EUA) through the Azores. 

This amendment improves a part of the text of the common position which was not included in 
the proposal submitted in the first reading, as the Commission's IA (SEC(2006)1684) failed to 
estimate the traffic of the outermost regions to 3rd countries.

Amendamentul 82
John Bowis

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexă I– punctul 1 – litera c
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – alineatul 2 – tabel – categorie nouă – litera j

Poziția comună a Consiliului Amendament

(j) zborurile, cu excepția zborurilor 
efectuate exclusiv pentru transportul, în 
misiuni oficiale, alunui monarh în funcție 
și al rudelor sale apropiate, al șefilor de 
stat, al șefilor de guvern și al miniștrilor
unui stat membru, efectuate de un operator 
de transport aerian comercial care 
efectuează în decurs de trei perioade 
consecutive de patru luni mai puțin de 243 
zboruri pe perioadă, care, cu excepția 
acestei litere, s-ar încadra în această 
activitate.

(j) zborurile, cu excepția zborurilor 
efectuate exclusiv pentru transportul, în 
misiuni oficiale, al unui monarh în funcție 
și al rudelor sale apropiate și al șefilor de 
stat ai unui stat membru, efectuate de un 
operator de transport aerian comercial care 
efectuează în decurs de trei perioade 
consecutive de patru luni mai puțin de 243 
zboruri pe perioadă, care, cu excepția 
acestei litere, s-ar încadra în această 
activitate.

Or. en

Justificare

The public sector, especially governments, should set a positive example. The proposed 
exclusion would be completely in contrast to the policy of most governments and to the 
expectation of the public.
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Amendamentul 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexa I – punctul 1 – litera c
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – alineatul 2 – table – new category – litera ja (nouă)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(ja) zborurile din state terțe în UE și 
respectiv din  UE în state terțe, în măsura 
în care statele terțe nu se supun 
sistemului UE de comercializare a cotelor 
de emisii sau unui alt sistem echivalent, în 
conformitate cu articolul 25a.

Or. de

Justificare

Siehe die Begründung zu Art. 25 a Absatz 3 (neu).

Amendamentul 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

Poziția comună a Consiliului – act de modificare
Anexa I – punctul 2 – litera b
Directiva 2003/87/CE
Anexa IV – partea B – punctul B – paragraful 4

Poziția comună a Consiliului Amendament

Pentru calculul sarcinii utile: Pentru calculul sarcinii utile:
- numărul de pasageri este numărul de 
persoane aflate la bord, cu excepția 
membrilor echipajului;

- numărul de pasageri este numărul de 
persoane aflate la bord, cu excepția 
membrilor echipajului;

- un operator de aeronave poate opta să 
aplice fie masa standard, fie masa reală a 
pasagerilor și a bagajelor de cală 
înregistrate în documentația privind masa 
și centrajul pentru zborurile relevante, sau 
o valoare standard de 110kg pentru fiecare 
pasager și bagajul său înregistrat .

- un operator de aeronave poate opta să 
aplice fie masa standard, fie masa reală a 
pasagerilor și a bagajelor de cală 
înregistrate în documentația privind masa 
și centrajul pentru zborurile relevante, sau 
o valoare standard de 100kg pentru fiecare 
pasager și bagajul său înregistrat .
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Or. en

Justificare

The amendment intends to reestablish the Commission proposal and the Parliament's position 
in first reading which has been amended by the Council.
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