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REFERAT DE APROBARE 

 

 

Articolul 28a alineatul (1) din Directiva 2003/87 / CE,  prevede o derogare 

temporară pentru perioada cuprinsă între 2013 și 2023, în ceea ce privește 

zborurile către și de la aerodromuri din țări din afara Spațiului Economic European 

(SEE) și de la zborurile dintre SEE și regiunile ultra-periferice și între diferite 

regiuni ultra-periferice. 

 

Articolul 28a alineatul (2) din Directiva 2003/87 / CE impune ca numărul de 

certificate alocate operatorilor de aeronave să fie supus aplicării factorului de 

reducere liniar, care reduce numărul total al cotelor de emisie este stabilit la o 

rată anuală de 2,2% începând cu 2021. 

 

În conformitate cu expirarea perioadei de tranziție prevăzută în Acordul privind 

retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea 

Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, zborurile care pleacă de 

la, ajung la sau în interiorul aerodromurilor situate în Regatului Unit al Marii 

Britanii nu este supus obligațiilor de raportare și conformitate în temeiul EU ETS 

din 2021, ca urmare a derogării temporare prevăzute la articolul 28a alineatul (1) 

din Directiva 2003/87 / CE. 

 

Prin urmare, este necesar să se revizuiască numărul de certificate de aviație 

alocate fiecărui operator de aeronave pentru anii 2021-2023 și să se încarce 

tabelele naționale de alocare a aviației corespunzătoare în Jurnalul de tranzacții 

al Uniunii Europene. 

 

Având în vedere Decizia Comisiei din 16.12.2020 privind instruirea 

administratorului central să introducă tabelele naționale de alocare pentru 

sectorul aviație din Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, 

Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Islanda, Italia, Letonia, Lituania , 
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Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Austria, Polonia, Portugalia, 

România, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Suedia în jurnalul de tranzacții al Uniunii 

Europene., a fost elaborat proiectul de ”Ordin pentru alocarea certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitățile de aviație, 

pentru perioada 2021 – 2023”. 

 

În acest sens, vă supunem aprobării proiectul de Ordin al ministrului mediului, 

apelor și pădurilor  pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

seră cu titlu gratuit pentru activitățile de aviație, pentru perioada 2021 – 2023. 
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