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majoritatea voturilor exprimate, pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau pentru a modifica poziţia comună

*** Procedura de aviz conform
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
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***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate, pentru a aproba poziţia comună
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***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate, pentru a aproba proiectul comun

(Tipul de procedură se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de transport aerian în 
sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunităţii 
(COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
[COM(2006)0818]1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0011/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru transport şi turism, al Comisiei pentru afaceri economice şi 
monetare, precum şi cel al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 8A (nou)

(8a) Pe lângă instrumentele economice, 
progresele tehnologice şi operaţionale 
prezintă un potenţial considerabil de 
reducere a emisiilor, ceea ce ar trebui să 
determine o mai mare valorificare a 
acestora decât în trecut. 

  
1 JO C ... / Nepublicată încă în JO.
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Justification

In order to achieve the ultimate goal of a decrease in emissions, the trade in emission 
allowances for aviation can only be a part of a more global strategy which must include in 
particular the implementation of new technologies which should coincide with the creation of 
the appropriate infrastructure.

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 8B (nou)

(8b) O gestionare a traficului aerian 
(GTA) mai eficientă poate conduce la o 
diminuare a consumului de carburant cu 
până la 12% şi poate contribui astfel la 
reducerea emisiilor de CO2. Prin urmare, 
iniţiativa „cerul unic european” şi 
proiectul SESAR ar trebui puse în 
aplicare cât mai curând posibil. 
Instituţiile europene şi statele membre vor 
avea un rol important în special în 
crearea rapidă şi definitivă a blocurilor 
funcţionale ale spaţiului aerian, precum 
şi a noţiunilor de blocuri de spaţiu aerian 
flexibile şi utilizare flexibilă a spaţiului 
aerian, în strânsă consultare cu 
utilizatorii spaţiului aerian implicaţi.

Justification

The Single European Sky/ATM research has been introduced for economic reasons and for 
reasons of transport policy. But a Single European Sky/ATM would also be a project to 
reduce greenhouse gas emissions. This is why Member States and the Council should be 
urged to introduce this as soon as possible.

Amendamentul 3
CONSIDERENTUL (8 C) (nou)

(8c) Cercetarea şi tehnologia sunt 
elemente-cheie în inovare. Instituţiile 
europene îşi menţin sprijinul pentru 
iniţiativa tehnologică „Cer curat”, în 
cadrul celui de-al şaptelea Program-cadru 
de cercetare care vizează să 
îmbunătăţească în mod considerabil 
impactul transportului aerian asupra 
mediului, în scopul eliminării poluării 
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prin reducerea gazelor cu efect de seră.

Justification

Through the introduction of the new instrument "Joint Technology Initiative" (JTI) in the 
Seventh Framework Programme the European Union aims to increase private investment in 
European research and to accelerate the development of advanced technologies and their 
transfer into European products. The JTI designed specifically to reduce the environmental 
impact of air transport ("Clean Sky") should be supported strongly.

Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 8D (nou)

(8d) Subvenţiile acordate aeroporturilor, 
în special aeroporturilor regionale, 
stimulează în mod inadecvat emisiile de 
gaze cu efect de seră. Prin urmare, 
Comisia asigură aplicarea riguroasă a 
legislaţiei în domeniul concurenţei, în 
vederea eliminării treptate a acestor 
subvenţii. 

Justification

A lot of local authorities or regional authorities subsidize airports. Some offers of low-cost 
airlines are only possible because of these subsidies. This is to the disadvantage of other 
airlines and creates artificial traffic which would not exist without these subsidies.
Elimination of these subsidies is therefore also necessary to limit greenhouse gas emissions.

Amendamentul 5
CONSIDERENTUL 11

(11) Începând cu 2011, emisiile provenind 
de la zborurile între aeroporturile 
comunitare ar trebui să fie incluse în 
sistemul comunitar. Începând cu 2012, 
acesta trebuie să includă şi emisiile 
provenite de la toate zborurile de sosire şi 
de plecare din Comunitate. Astfel, 
sistemul comunitar poate servi drept model 
pentru extinderea sistemului la nivel 
internaţional. În cazul în care o ţară terţă 
adoptă măsuri de reducere a impactului 
pe care îl au zborurile către un aeroport 
comunitar din respectiva ţară asupra 
climei cel puţin echivalente cu cerinţele 

(11) Începând cu 2010, emisiile provenind 
de la toate zborurile de sosire şi de plecare
de pe aeroporturile comunitare ar trebui să 
fie incluse în sistemul comunitar. Astfel, 
sistemul comunitar poate servi drept model 
pentru extinderea sistemului la nivel 
internaţional. Schimbările climatice 
reprezintă un fenomen global care 
necesită soluţii la nivel mondial. 
Comunitatea consideră că prezenta 
directivă reprezintă un prim pas important 
în acest sens. Părţile care nu fac parte din 
UE sunt invitate să participe la dezbatere 
cu idei noi, pentru a perfecţiona acest 
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prezentei directive, domeniul de aplicare a 
sistemului comunitar ar trebui modificat 
astfel încât să excludă zborurile de sosire 
din ţara în cauză în Comunitate.

instrument politic. Pentru a face 
cunoscute opiniile părţilor terţe, Comisia 
ar trebui, anterior şi pe parcursul punerii 
în aplicare a prezentei directive, să ţină 
permanent legătura cu acestea. Dacă 
Uniunea Europeană încheie un acord cu 
o parte terţă cu privire la un sistem 
comun, care are cel puţin aceleaşi efecte 
pozitive asupra mediului ca şi directiva, 
Comisia poate propune modificarea 
directivei. În orice caz, Comisia poate 
propune ca zborurile care provin din ţări 
terţe să nu intre sub incidenţa acestui 
sistem dacă ţara terţă dispune de un 
sistem care prezintă cel puţin aceleaşi 
avantaje din punct de vedere al mediului, 
ca şi cele oferite de directivă.

Justification

Only a scheme that covers as early as possible intercontinental flights has a significant effect 
on the reduction of greenhouse gas emissions. Even this is only a first step. The EU should 
talk to third parties to get a global scheme as soon as possible. (See amendments 12 and 21)

Amendamentul 6
CONSIDERENTUL 12

(12) Sectorul aviaţiei are un anumit impact 
asupra climei mondiale, datorită emisiilor 
de dioxid de carbon, de oxizi de azot, de 
vapori de apă şi de particule de sulfat şi 
funingine. Comitetul interguvernamental 
pentru schimbările climatice a estimat că 
impactul total al sectorului aviaţiei este, în 
prezent, cu între două şi 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 aviaţiei ar putea fi de două ori 
mai mare decât numai impactul dioxidului 
de carbon. Cu toate acestea, nici una dintre 
aceste estimări nu ia în considerare efectele 
foarte puţin cunoscute ale norilor cirrus. În 
conformitate cu articolul 174 alineatul (2) 
din Tratat, politica de mediu comunitară 
trebuie să se bazeze pe principiul precauţiei 

(12) Sectorul aviaţiei are un anumit impact 
asupra climei mondiale, datorită emisiilor 
de dioxid de carbon, de oxizi de azot, de 
vapori de apă şi de particule de sulfat şi 
funingine. Comitetul interguvernamental 
pentru schimbările climatice a estimat că 
impactul total al sectorului aviaţiei este, în 
prezent, cu între două şi 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 aviaţiei ar putea fi de două ori 
mai mare decât numai impactul dioxidului 
de carbon. Cu toate acestea, nici una dintre 
aceste estimări nu ia în considerare efectele 
foarte puţin cunoscute ale norilor cirrus. În 
conformitate cu articolul 174 alineatul (2) 
din Tratat, politica de mediu comunitară 
trebuie să se bazeze pe principiul precauţiei 
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şi, în consecinţă, întregul impact al 
sectorului aviaţiei ar trebui abordat într-un 
mod cât mai aprofundat cu putinţă. În 
aşteptarea progreselor viitoare ale ştiinţei 
care să identifice un sistem adecvat de 
măsurare pentru compararea diverselor 
tipuri de impact, este necesară o abordare 
pragmatică şi precaută. Emisiile de oxizi de 
azot vor fi abordate în cadrul unei alte 
legislaţii, care urmează să fie prezentată de 
Comisie.

şi, în consecinţă, întregul impact al 
sectorului aviaţiei ar trebui abordat într-un 
mod cât mai aprofundat cu putinţă. În 
aşteptarea progreselor viitoare ale ştiinţei 
care să identifice un sistem adecvat de 
măsurare pentru compararea diverselor 
tipuri de impact, este necesară o abordare 
pragmatică şi precaută. Emisiile de oxizi de 
azot vor fi abordate în cadrul unei alte 
legislaţii, care urmează să fie prezentată de 
Comisie. Autorităţile de gestionare a 
traficului aerian ar trebui să aplice 
măsuri eficiente pentru a evita formarea 
dârelor de aburi condensaţi şi a norilor 
cirrus, modificând profilul zborurilor, şi 
anume asigurându-se că acestea nu intră 
în zone în care, din cauza condiţiilor 
atmosferice specifice, este previzibilă 
formarea unor astfel de nori.

Justification

There is scientific consensus that the climate impact of the aviation sector goes well beyond 
its CO2 emissions alone. Cirrus clouds that can form out of aviation-induced contrails trap 
heat in the Earth's atmosphere and thus contribute to global warming.

Amendamentul 7
CONSIDERENTUL 13

(13) Pentru a evita denaturarea 
concurenţei, ar trebui specificată o 
metodologie de alocare armonizată. Pentru 
a asigura accesul la piaţă al noilor operatori 
de aeronave, un anumit număr de cote se 
va aloca prin licitaţie, în conformitate cu 
normele ce urmează să fie dezvoltate de 
Comisie. Operatorii aerieni care îşi 
încetează activitatea vor continua să 
primească cote până la sfârşitul perioadei 
pentru care li s-au alocat deja cote cu titlu 
gratuit.

(13) Pentru a evita denaturarea 
concurenţei, ar trebui specificată o 
metodologie de alocare armonizată. Pentru 
a asigura accesul la piaţă al noilor operatori 
de aeronave, un anumit număr de cote se 
va aloca prin licitaţie. 

Justification

The legislation should not encourage operators to cease their business.



PE 390.460v02-00 10/24 PR\671093RO.doc

RO

Amendamentul 8
CONSIDERENTUL 14 

(14) Sectorul aviaţiei contribuie la 
impactul global al activităţilor umane 
asupra schimbărilor climatice. Utilizarea 
veniturilor obţinute în urma licitării 
cotelor ar trebui sa aibă ca scop 
atenuarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, adaptarea la impactul schimbărilor 
climatice, finanţarea lucrărilor de 
cercetare şi dezvoltare în scopul atenuării 
schimbărilor climatice şi al adaptării la 
acestea şi acoperirea costurilor de 
administrare a sistemului. Veniturile 
obţinute în urma licitaţiei ar trebui 
folosite în mod special pentru a finanţa 
contribuţiile la Fondul Global pentru 
Energii Regenerabile şi Eficienţă 
Energetică, precum şi măsurile de evitare 
a defrişării şi de facilitare a adaptării în 
ţările în curs de dezvoltare. Dispoziţiile de 
folosire a fondurilor obţinute în urma 
licitaţiei ar trebui notificate Comisiei. O 
astfel de notificare nu scuteşte statele 
membre de obligaţia prevăzută la articolul 
88 alineatul (3) din Tratat de a notifica 
anumite măsuri naţionale. Directiva nu 
aduce atingere rezultatului oricăror 
proceduri viitoare de ajutor de stat care ar 
putea fi întreprinse în temeiul articolelor 
87 şi 88 din Tratat.

(14) Mijloacele ecologice de transport 
precum autobuzele şi căile ferate sunt 
supuse unor taxe şi impozite ridicate, şi 
chiar unor taxe de mediu, în anumite 
state membre. Transportul feroviar este 
deja inclus în sistemul de comercializare a 
cotelor de emisie, ca urmare a faptului că 
electricitatea este principala sursă de 
energie.  Prin urmare, veniturile obţinute 
în urma licitării cotelor ar trebui să fie 
utilizate în vederea reducerii taxelor şi 
impozitelor aplicate mijloacelor ecologice 
de transport, precum transportul feroviar 
şi  autobuzele. Statele membre ar trebui să 
aibă drept obiectiv menţinerea nivelului 
actual de impozitare.

Justification

It should be made clear that the overall burden of the citizens and the economy should not be 
increased. Taxes and charges on environment friendly transport systems are significantly 
high and should be reduced to give the right incentive.

Amendamentul 9
CONSIDERENTUL (15A) (nou)

(15a) Ca urmare a sistemului actual de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră, industria cu consum 
mare de energie se confruntă deja cu 
preţuri la CO2 considerabil ridicate. 
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Există riscul ridicat al unei pierderi de 
carbon dacă un alt sector important este 
integrat în sistem şi trebuie să 
achiziţioneze certificate de emisii.  Pentru 
a evita pierderea de carbon din industria 
cu consum mare de energie, de exemplu 
din sectorul cimentului, al varului sau al 
oţelului, Comisia analizează diferite 
opţiuni, precum obiectivele sectoriale sau 
ajustările fiscale la frontieră şi publică un 
raport referitor la modalităţile de 
abordare a acestei probleme, înainte de 
sfârşitul anului 2008.

Justification

The European Parliament has asked for a separate scheme on aviation. One of the reasons 
was that energy-intensive industry should be protected from the threat that aviation buys all 
their necessary permits and the industry like cement, steel and lime would no longer be able 
to develop inside the European Union. The Commission has not followed the European 
Parliament's advice. That is why other measures of protecting the energy-intensive industry 
should be addressed.

Amendamentul 10
CONSIDERENTUL 15 B (nou)

(15b) Dat fiind faptul că operatorii de 
aeronave nu pot utiliza surse de energie 
alternative (regenerabile), plafonul 
aplicat în domeniul aviaţiei ar trebui să 
fie mult mai generos decât cel aplicat în 
alte sectoare care participă la 
comercializarea cotelor de emisie.

Justification

Other sectors are obliged to reduced emissions compared to 1990. Since emissions from 
aviation have doubled since then, a more than 50% reduction could be imposed on the 
aviation sector. This is technically not possible.

Amendamentul 11
CONSIDERENTUL 21

(21) Comisia ar trebui să aibă, în special, 
competenţa de a adopta măsuri privind 

eliminat
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licitarea cotelor care nu trebuie eliberate 
cu titlu gratuit şi de a modifica activităţile 
de transport aerian prevăzute în anexa 1, 
în cazul în care o ţară terţă introduce 
măsuri de reducere a impactului 
sectorului aviaţiei asupra schimbărilor 
climatice. Deoarece au un domeniu 
general de aplicare şi sunt concepute 
pentru a modifica elemente neesenţiale 
din prezenta directivă şi pentru a 
completa prezenta directivă prin 
adăugarea sau modificarea unor elemente 
noi neesenţiale, aceste măsuri trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Justification

Die Anzahl der zu versteigernden Zertifikate sollte in der Richtlinie geregelt werden (vgl. 
Änderungsantrag 13). Auch die Anpassung der Richtlinie im Anschluss an Maßnahmen von 
Drittstaaten oder Gruppen von Drittstaaten sollte im Mitentscheidungsverfahren bearbeitet 
werden (vgl. Änderungsantrag 14).

Amendamentul 12
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 3b (Directiva 2003/87/CE)

(1) În perioada 1 ianuarie 2011 –
31 decembrie 2012, cantitatea totală de 

cote ce urmează să fie alocată operatorilor 
de aeronave va fi echivalentă cu 100% din 
suma emisiilor istorice ale sectorului 
aviaţiei pentru fiecare an.

(1) În perioada 1 ianuarie 2010 –
31 decembrie 2012, cantitatea totală de 

cote ce urmează să fie alocată operatorilor 
de aeronave va fi echivalentă cu 90% din 
suma emisiilor istorice ale sectorului 
aviaţiei pentru fiecare an.

(2) În perioada menţionată la articolul 11 
alineatul (2), care începe la 
1 ianuarie 2013, cantitatea totală de cote ce 
urmează să fie alocată operatorilor de 
aeronave va fi echivalentă cu 100% din 
suma emisiilor istorice ale sectorului 
aviaţiei, înmulţită cu numărul de ani din 
perioada în cauză. 

(2) În perioada menţionată la articolul 11 
alineatul (2), care începe la 
1 ianuarie 2013, cantitatea totală de cote ce 
urmează să fie alocată operatorilor de 
aeronave va fi echivalentă cu 90% din 
suma emisiilor istorice ale sectorului 
aviaţiei, înmulţită cu numărul de ani din 
perioada în cauză. 

(3) În a doua perioadă menţionată la 
articolul 11 alineatul (2) şi fiecare perioadă 
ulterioară, cantitatea totală de cote ce 
urmează să fie alocată operatorilor de 

(3) În a doua perioadă menţionată la 
articolul 11 alineatul (2) şi fiecare perioadă 
ulterioară, cantitatea totală de cote ce 
urmează să fie alocată operatorilor de 
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aeronave va fi echivalentă cu 100% din 
suma emisiilor istorice ale sectorului 
aviaţiei, înmulţită cu numărul de ani din 
perioada în cauză. 

aeronave va fi echivalentă cu 90% din 
suma emisiilor istorice ale sectorului 
aviaţiei, înmulţită cu numărul de ani din 
perioada în cauză. La propunerea 
Comisiei, cantitatea de cote ce urmează să 
fie alocate în perioadele următoare ar 
putea fi în continuare redusă, dacă 
obiectivele internaţionale sau europene 
ale politicii din domeniul climei impun 
reduceri suplimentare ale emisiilor de  
gaze cu efect asupra schimbărilor 
climatice.

(4) În termen de şase luni de la data intrării 
în vigoare a prezentei directive, Comisia va 
decide cu privire la emisiile istorice ale 
sectorului aviaţiei, pe baza celor mai fiabile 
date disponibile. 

(4) În termen de şase luni de la data intrării 
în vigoare a prezentei directive, Comisia va 
decide cu privire la emisiile istorice ale 
sectorului aviaţiei, pe baza celor mai fiabile 
date disponibile. 

Justification

If adopted, the starting date of 1 January 2010 applies throughout the text. (See amendments 
5 and 21)

The European Union has committed itself to reducing greenhouse gas emissions by 8% 
compared to the 1990 level until 2012. Until 2020 they should be reduced by about 20% and 
if there is an international agreement even by about 30%. If this level of ambition would be 
transmitted to the aviation sector, which has doubled its emissions since 1990, a reduction of 
about more than 50% until 2012 should be obliged to the sector. Because of the technical 
measures available this is completely unrealistic. But to show at least some more fairness to 
the other sectors and to increase the level of ambition, a small reduction of emissions should 
be obliged to the aviation sector.

Amendamentul 13
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 3c alineatul (1) (Directiva 2003/87/CE)

(1) Un anumit procent de cote va fi licitat 
în perioada menţionată la articolul 3b 
alineatul (1). Acest procent va corespunde 
procentului mediu propus de statele 
membre, care include licitarea în cadrul 
planurilor naţionale de alocare pentru 
perioada în cauză, în conformitate cu 
capitolul III.

(1) Un procent de 50% din cote va fi licitat 
în perioada menţionată la articolul 3b 
alineatul (1). 
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Justification

Even though it is a big step forward that the Commission wants to allocate most of the 
allowances by benchmark and not by grandfathering, all kinds of free allocation have 
disadvantages. It depends on the benchmarks chosen which kind of business model will be 
favoured. The Commission proposal does not include enough room for newcomers which are 
important to promote innovations in the aviation sector. Free allocation has led to windfall 
profits in the companies already participating in the emissions trading scheme. It cannot be 
excluded that windfall profits will occur in the aviation sector. Significant parts of allowances 
being allocated by auctioning would avoid these problems.

Amendamentul 14
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 3c alineatul (2) (Directiva 2003/87/CE)

(2) Pentru perioadele ulterioare, 
procentajul care urmează a fi licitat va ţine
seama de revizuirea generală a prezentei 
directive.

(2) Pentru perioadele ulterioare, 
procentajul care urmează a fi licitat, 
menţionat la alineatul  (1), poate fi mărit, 
ţinându-se seama de revizuirea generală a 
prezentei directive.

Justification

The percentage being allocated by auctioning should not be less than 50%.

Amendamentul 15
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 3c alineatul (3) (Directiva 2003/87/CE)

(3) Comisia va adopta un regulament care 
să conţină dispoziţii detaliate privind 
licitarea, de către statele membre, a 
cotelor care nu trebuie eliberate cu titlu 
gratuit, în conformitate cu alineatele (1) şi 
(2). Numărul de cote care urmează să fie 
licitate în fiecare perioadă de către fiecare 
stat membru vor fi proporţionale cu 
partea ce îi revine statului în cauză din 
numărul total de emisii ale sectorului 
aviaţiei pentru toate statele membre, 
pentru anul de referinţă, comunicate în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (3) 
şi verificate în conformitate cu articolul 
15. Pentru perioada menţionată la
articolul 3b alineatul (1), anul de 

eliminat
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referinţă este 2010, iar pentru fiecare 
perioadă ulterioară menţionată la 
articolul 3b, anul de referinţă este anul 
calendaristic care se încheie cu 24 luni 
înainte de începerea perioadei care face 
obiectul licitaţiei. 
Regulamentul în cauză, al cărui scop este 
modificarea elementelor neesenţiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 23 alineatul (2a).

Justification

The percentage of allowances being allocated by auctioning should not be fixed in comitology 
but in codecision procedure by Council and Commission. See amendment 12.

Amendamentul 16
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 3c alineatul (4) (Directiva 2003/87/CE)

(4) Veniturile obţinute în urma licitării 
cotelor în conformitate cu alineatul (3) se 
folosesc pentru limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, adaptarea la impactul 
schimbărilor climatice, finanţarea 
cercetării şi dezvoltării în vederea limitării 
şi adaptării şi acoperirea cheltuielilor 
statului membru responsabil legate de 
prezenta directivă. Statele membre 
informează Comisia cu privire la măsurile 
adoptate în temeiul prezentului alineat.

(4) Veniturile obţinute în urma licitării 
cotelor se folosesc pentru reducerea 
taxelor şi impozitelor aplicate 
transportului ecologic, precum 
transportul feroviar şi  autobuzele. Statele 
membre fac eforturi pentru a nu mări 
nivelul actual de impozitare.

Justification

It should be made clear that the overall burden of the citizens and the economy should not be 
increased. Taxes and charges on environment friendly transport systems are significantly 
high and should be reduced to give the right incentive.

Amendamentul 17
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 3d alineatul (3) litera (b) (nouă) (Directiva 2003/87/CE)
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(b) numărul de cote ce vor fi alocate cu 
titlu gratuit în perioadă în cauză, în 
conformitate cu articolul 3c;

eliminat

Justification

The percentage of allowances being allocated by auctioning should not be fixed in comitology 
but in codecision procedure by Council and Commission. See amendment 12.

Amendamentul 18
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8 LITERA (BA) (nou)

Articolul 12 alineatul (2b) (nou) (Directiva 2003/87/CE)

(ba) se introduce următorul alineat (2b):
(2b) „În cazul în care măsurile 
comunitare destinate să încurajeze 
reducerea emisiilor de oxizi de azot 
proveniţi de la aeronavele care efectuează 
una dintre activităţile de transport aerian 
enumerate în anexa I nu sunt puse în 
aplicare până la 1 ianuarie 2010, în 
sensul alineatului (2a) şi prin derogare de 
la articolul 3 litera (a), cantitatea de 
dioxid de carbon pe care o cotă, alta decât 
o cotă de aviaţie sau ERU sau CER o 
permite unui operator de aeronavă să 
emită,  se împarte la un factor de impact 
de 1,5.”

Justification

According to the latest scientific research, there is a fair knowledge of the contribution of 
NOx emissions to climate change. From this it can be concluded that aviation NOx 
contribution to climate change is roughly 1.5 times the contribution of CO2 alone. The 
warming effect of NOx should be considered in this directive as long as there are no other 
specific measures in force.

Amendamentul 19
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 16

Articolul 25a alineatul (1) (nou) (Directiva 2003/87/CE)

În cazul în care o ţară terţă adoptă măsuri 
cel puţin echivalente cu cerinţele prezentei 
directive de reducere a impactului pe care 
îl au asupra schimbărilor climatice 

În cazul în care o ţară terţă adoptă măsuri 
cel puţin echivalente cu cerinţele prezentei 
directive de reducere a impactului pe care 
îl au asupra schimbărilor climatice 



PR\671093RO.doc 17/24 PE 390.460v02-00

RO

zborurile care decolează din ţara în cauză şi 
aterizează pe teritoriul Comunităţii, 
Comisia modifică prezenta directivă pentru 
a prevedea ca zborurile care sosesc din 
ţara în cauză să fie excluse din activităţile 
de transport aerian enumerate în anexa I, 
începând din perioada următoare 
menţionată la articolul 3b. 

zborurile care decolează din ţara în cauză şi 
aterizează pe teritoriul Comunităţii, 
Comisia modifică prezenta directivă pentru 
a evita o dublă înregistrare şi pentru a 
garanta un tratament egal.

Justification

Für den Fall, dass Drittstaaten ebenfalls ein System etablieren, muss auch sichergestellt sein, 
dass dies im europäischen System berücksichtigt wird. Das Ausklammern von ankommenden 
Flügen bezieht sich nur auf das EU-System. Die Formulierungsänderung erlaubt eine 
Anpassung unter Vermeidung von Doppelzählung.

Amendamentul 20
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2A) (nou)

(2a) În cazul în care statele sau grupurile 
de state care nu aparţin UE încheie un 
acord cu Uniunea Europeană cu privire 
la un sistem comun de comercializare a 
cotelor de emisie, care să aducă cel puţin 
aceleaşi avantaje pentru mediu ca şi 
sistemul prevăzut de prezenta directivă, 
Comisia poate propune modificarea 
prezentei directive, în vederea adaptării 
acesteia la normele sistemului comun. 

Justification

It should be made clear in the proposal that the European Union will not insist on its own 
scheme but insists on the environmental effects to protect the climate.

Amendamentul 21
ANEXĂ PUNCTUL 1 LITERA (B)

Anexa I alineatul (2) (Directiva 2003/87/CE)

„Pentru anul 2011, sunt incluse în 
categoria activităţilor de transport aerian 
numai zborurile care pleacă şi sosesc într-
un aeroport situat pe teritoriul unui stat 
membru căruia i se aplică dispoziţiile 
Tratatului. De la 1 ianuarie 2012, în 

Din anul 2010, sunt incluse în categoria 
activităţilor de transport aerian zborurile 
care pleacă şi sosesc într-un aeroport situat 
pe teritoriul unui stat membru căruia i se 
aplică dispoziţiile Tratatului, precum şi 
zborurile care sosesc sau pleacă de pe un 
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această categorie sunt incluse toate 
zborurile care sosesc sau pleacă dintr-un 
aeroport situat pe teritoriul unui stat 
membru căruia i se aplică Tratatul”.

aeroport situat pe teritoriul unui stat 
membru căruia i se aplică dispoziţiile 
Tratatului.

Justification

Only a scheme that covers as early as possible intercontinental flights has a significant effect 
on the reduction of greenhouse gas emissions. Even this is only a first step. The EU should 
talk to third parties to get a global scheme as soon as possible. (See amendments 5 and 12)

Amendamentul 22
ANEXĂ PUNCTUL 1 LITERA (C) 

Anexa I alineatul (2) tabel categorie nouă litera (a) (Directiva 2003/87/CE)

(a) zborurile efectuate exclusiv pentru 
transportarea, în misiuni oficiale, a unui 
monarh în funcţie şi a rudelor sale 
apropiate, a şefilor de stat, a şefilor de 
guvern şi a miniştrilor, cu condiţia ca o 
astfel de situaţie să fie dovedită printr-un 
indicator adecvat privind statutul în 
planul de zbor;

eliminat

Justification

The public sector, especially governments, should set a positive example. Some governments 
have already introduced a voluntary contribution to compensate greenhouse gas emissions 
caused by governmental flights. The proposed exclusion would be completely in contrast to 
the policy of most governments and to the expectation of the public.

Amendamentul 23
ANEXĂ PUNCTUL 2 LITERA (B)

Anexa IV partea B „Monitorizarea datelor tonă-kilometru în sensul articolului 3d”, alineatul 
(2) a doua liniuţă (Directiva 2003/87/CE)

un operator de aeronave poate opta să 
aplice fie masa standard, fie masa reală a 
pasagerilor şi a bagajelor înregistrate în 
documentaţia privind masa şi centrajul 
pentru zborurile relevante, sau o valoare 
din oficiu pentru fiecare pasager şi bagajul 
său înregistrat de 100 kg.

un operator de aeronave poate opta să 
aplice fie masa standard, fie masa reală a 
pasagerilor şi a bagajelor înregistrate în 
documentaţia privind masa şi centrajul 
pentru zborurile relevante, sau o valoare 
din oficiu pentru fiecare pasager şi bagajul 
său înregistrat de 160 kg.



PR\671093RO.doc 19/24 PE 390.460v02-00

RO

Justification

For the calculation of the benchmark parameter the Commission proposed that one passenger 
should account for 100kg. However, this kind of definition would give freight operations an 
advantage over passenger transport since carrying one tonne of freight takes less energy, and 
thus produces fewer emissions, than ten passengers ove a given distance. Passenger transport 
requires seats, galleys, toilets and service items, whereas freight does not. The rapporteur 
therefore proposes a higher value.

Amendamentul 24
ANEXĂ PUNCTUL 3 LITERA (B)

Anexa V partea B punctul 14 paragraful 1a (nou) (Directiva 2003/87/CEE)

Instituţiile europene şi statele membre se 
asigură că metodele de lucru ale 
verificatorului sunt armonizate, înainte de 
punerea în aplicare a directivei şi că 
dispoziţiile acesteia sunt aplicate în mod 
uniform.

Justification

Die angestrebte einheitliche Behandlung des Sektors Luftverkehr macht eine Prüfung der 
Einheitlichkeit von Methoden, Verfahren und deren Anwendung notwendig. In den 
Mitgliedstaaten unterschiedlich angewandte und ausgelegte Regelungen führen zu 
Wettbewerbsverzerrungen.

Amendamentul 25
ANEXĂ PUNCTUL 3 LITERA (B)

Anexa V partea B punctul 16 paragraful 1a (nou) (Directiva 2003/87/CEE)

Instituţiile europene şi statele membre se 
asigură că metodele de lucru ale 
verificatorului sunt armonizate, înainte de 
punerea în aplicare a directivei şi că 
dispoziţiile acesteia sunt aplicate în mod 
uniform.

Justification

Die angestrebte einheitliche Behandlung des Sektors Luftverkehr macht eine Prüfung der 
Einheitlichkeit von Methoden, Verfahren und deren Anwendung notwendig. In den 
Mitgliedstaaten unterschiedlich angewandte und ausgelegte Regelungen führen zu 
Wettbewerbsverzerrungen.
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

The urgency to limit greenhouse gas emissions to combat climate change has been underlined 
impressively by the recent reports of the International Panel on Climate Change (IPCC).1

The former chief economist of the World Bank, Sir Nicholas Stern, has underlined in its 
report to the British government that "our actions over the coming decades could create risks 
of major disruption to economic and social activity, later in this century and in the next, on a 
scale similar to those associated with the great wars and the economic depression of the first 
half of the 20th century" (Stern Report, p. 572).

The European Council that took place on 8-9 March 2007 adopted a quite ambitious strategy 
in this area. In the framework of an international agreement greenhouse gas emissions of the 
European Union and other industrialized countries should be reduced by 30 % compared to 
1990 levels in 2020.

The European Parliament has underlined the urgency of action against climate change in 
several resolutions and has shown its commitment by setting up a temporary committee on 
climate change.

Surprisingly enough, the Commission proposal on the inclusion of aviation in the emissions 
trading scheme is the only legal proposal on climate mitigation that is discussed under co-
decision in the European institutions at the moment.

The way the European Parliament and the other institutions deal with this proposal will be 
decisive for the future policy in this area.

How serious is the European Union when it comes to concrete legislation?

Do we find an intelligent way to reduce greenhouse gas emissions while not undermining the 
competitiveness of the European industry?

What kind of signal do we give to third parties?

The increase of greenhouse gas emissions in the aviation sector is enormous. Compared to 
1990, already today the emissions have been increased about 100%.2 This contrasts 
dramatically with the Kyoto reduction target of 8% or the 30% EU target for post-2012. Some 
argue that aviation's share of overall greenhouse gas emissions is "only" about 3%3 but the 

  
1 IPCC 2007: Climate Change 2007, Part I: The Physical Science Basis; IPCC 2007: Climate Change, Part II:
Impacts, Adaptation and Vulnerability; IPCC 2007: Climate Change 2007, Part III: Mitigation of Climate 
Change.
2 This figure results from the well-known and safe 86 % (1990-2004) plus a figure that is based on the average 
increase of the years 2003/2004 (7.5 % p.a.) (see EEA Technical Report 6/2006; Eurostat News Release 
11/2007).
3 See COM(2005) 459.
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share of the aviation sector of GVA is 0.6 %.1 Nobody would argue that this is not significant.

Under the aspect of greenhouse gas emission aviation is the worst transport mode. Per 
kilometre a passenger using an aircraft is emitting significantly more greenhouse gases than a 
passenger using train or bus. Even using a car is significantly more environmental friendly 
than flying.

All EU institutions have recognized that this problem needs to be addressed and that 
emissions trading is a useful instrument if it is appropriately designed and combined with 
other measures.

  
1 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union.
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The Commission proposal

The Commission's proposal aims at amending Directive 2003/87/EC so as to include CO2-
emissions from aviation into the Community emissions scheme.

It is proposed to include flights between EU-airports as from 2011 and flights departing and 
arriving in the EU as from 2012 but excludes not only testing ,rescue and training flights but 
also government flights .The allowances will be allocated in a harmonised way  by the 
Member States which are in charge of the administrative follow-up of an aircraft operator :
The total number of allowances will be based on the average emissions from aviation in the 
period 2004-2006.

A fixed percentage of the allowances will be distributed without any charge based on a 
benchmark .For the years 2011 - 2012 it is proposed to auction the average percentage of what 
the Member States propose to auction in their national allocation plans.

After this period a general review should take place and the percentages of free allocation and 
auctioning as well as the procedures could be reassessed .The details concerning the 
auctioning will be fixed in a Commission Regulation.

Aircraft operations will be able to buy allowances from the other 6 sectors already included in 
the Community scheme and can use so called project credits (Emission Reduction Units and 
Certified Emission Reductions) up to certain harmonised limits.

Evaluation of the Commission proposal

The proposal of the Commission is an important step to address the greenhouse gas emissions 
of aviation. But under environmental aspects and under aspects of competitiveness between 
the different airlines and the different transport sectors it can and must be significantly 
improved.

The proposed changes

Scope and starting date

The most important change that is proposed by the rapporteur is the introduction of one single 
starting date for internal flights and other flights departing and landing in EU airports. The 
Commission argues that there is no legal argument against the introduction of the scheme for 
all departing and landing flights. For political reasons the Commission has proposed two 
different dates. The distinction between internal flights and intercontinental flights would lead 
to significant problems. The environmental impact of the scheme will be relatively small if 
intercontinental flights are not included. It will lead to a distortion of competition between the 
airlines and it will also lead to a distortion of competition between tourist regions. It is 
difficult to explain that, for example, a flight from the UK to Marocco is not covered by the 
scheme while a flight from the UK to the Canary Islands will be covered. This is why the 
rapporteur proposes one single starting date. As the mitigation of climate change is becoming 
more and more urgent the starting date should be as soon as possible. The scheme will 
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probably be adopted in 2008. A transitional period of one to two years should be realistic.
This is why the rapporteur proposes the starting date 2010.

Relation to third parties

Climate change is a global challenge. That is why an EU scheme, whatever scope it has, can 
only be a first step. The European Commission should therefore negotiate with third parties to 
get step by step to a global scheme. In case the European institutions agree with any third 
party on a common scheme which has at least the same environmental benefit as the EU 
scheme, the Commission may propose a change of the scheme to adapt it to the agreement. It 
should be made clear that the European Union does not insist on a specific scheme but on the 
positive effect on the reduction of greenhouse gas emissions.

Allocation method

It is a very important step forward that the Commission proposes a harmonized allocation 
method. The most important criticism to the current ETS is the distortion of competition 
through completely different national allocation plans and enormous over-allocation. The 
Commission proposes to distribute most of the allocations by benchmarks. This is much better 
than the existing grandfathering. But also a benchmark system can lead to a distortion of 
competition because as a way one chooses a benchmark is important for the effect on airlines 
with different business models. The proposed benchmark by the Commission could favour 
freight transport against passenger transport. This is why it should be adapted.

Even the adapted benchmark may lead to some distortion of competition. This is one of the 
reasons why more significant parts of the allocation should be distributed by auctioning.
Another argument in favour of auctioning is the possibility to address the needs of newcomers 
who bring innovation into the sector. It is also important to avoid windfall profits as much as 
possible. In the current ETS the allocations are distributed for free and even so prices have 
been increasing. A significant number of allocations being auctioned would give the member 
states a possibility to generate income and reduce other taxes and charges in the transport 
sector.

Use of the money generated by auctioning

There is a general feeling in the public that no more taxes, charges and other are burdens 
should be imposed on the citizens and on the business. This is why it should be made clear in 
the proposal that the money generated by auctioning is given back to the citizens and to the 
economy. Looking at the greenhouse gas emissions, aviation is the worst mode of transport. A 
passenger using the plane is emitting significantly more greenhouse gas emissions than a 
passenger using the bus or railway for the same distance. Even driving a car is under normal 
circumstances much more environment friendly than using an aircraft. Against this 
background it is a contradiction that cars and especially busses and railway, which are more 
environment friendly, suffer from a lot of taxes and charges, even some environmental taxes.
The railway is already covered by the emissions trading scheme because it uses electricity.
Therefore the rapporteur proposes to reduce taxes and charges in environment friendly 
transport modes.
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Cap

The European Union has committed itself to reducing greenhouse gas emissions by 8% 
compared to the 1990 level until 2012. Until 2020 they should be reduced by about 20% and 
if there is an international agreement even by about 30%. If this level of ambition would be 
transmitted to the aviation sector, which has doubled its emissions since 1990, a reduction of 
about more than 50% until 2012 should be obliged to the sector. Because of the technical 
measures available this is completely unrealistic. But to show at least some more fairness to 
the other sectors and to increase the level of ambition, a small reduction of emissions should 
be obliged to the aviation sector. The rapporteur proposes a 10% reduction compared to 2004-
2006. This does not exclude growth even if the actual emissions of the aircraft cannot be 
reduced in the short term, because the airlines are allowed to buy credits from other sectors or 
from CDM and JI.

Non-CO2 effects of aviation

Scientific reports prove that there are much more effects on climate change than the pure CO2
emissions. An important part is NOX emissions and cirrus clouds. Concerning cirrus clouds 
there is a lot scientific uncertainty but a precautionary principle should at least encourage us 
to avoid cirrus clouds if possible. This is why the rapporteur proposes a recital to encourage 
the air traffic management authorities. Concerning NOX the Commission has announced to 
propose a separate legislation. Unfortunately the proposal has not been presented. This is why 
the rapporteur proposes a multiplier to reflect the NOX effects of aviation. The multiplier 
should be deleted when the new Commission proposal on NOX has been adopted by Council 
and European Parliament.

Exceptions for government flights

A politically very important point will be the exception of government flights proposed by the 
Commission. Based on the position that the public sector and especially politicians need to be 
a precursor and a good example, the exception for government flights has lead to justified 
protests from the public. The rapporteur thinks that it is appropriate to delete this derogation.

Air Traffic Management

For years the European Parliament has been asking for an improved air traffic management.
Unfortunately member states and the Council have been very hesitating to introduce this 
scheme. It is only foreseen to bring it into force in 2020.

The Single European Sky/ATM research has been introduced for economic reasons and for 
reasons of transport policy. But a Single European Sky/ATM would also be a project to 
reduce greenhouse gas emissions. This is why member states and the Council should be urged
to introduce this as soon as possible.


