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ACORD ÎNTRE EUROCONTROL ŞI MINISTERUL MEDIULUI ŞI 

PĂDURILOR DIN ROMÂNIA 

referitor la datele şi informaţiile conţinute în instrumentul de sprijin dezvoltat 

pentru Statele Membre (ETS-SF) 

 

 

Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene, EUROCONTROL, 

reprezentată de Directorul General, D-l David McMILLAN, 

denumită în continuare „EUROCONTROL”, 

şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, reprezentat de Secretarul General, D-na Elana 

PETRASCU, 

    denumită în continuare „Autoritatea competentă a statului”, 

numite separat şi împreună „Partea/Părţile”, 

 

Având în vedere Convenţia Internaţională EUROCONTROL privind Cooperarea pentru 

Siguranţa Navigaţiei Aeriene, amendată prin Protocolul semnat la Bruxelles la 12 

februarie 1981, şi în mod special Articolele 2.1, 7.2 şi 12; 

 

Având în vedere Măsura Nr. 10/160 a Comisiei Permanente din 6 mai 2010 autorizând 

Agenţia să deschidă negocieri şi să încheie acorduri cu una sau mai multe Părţi 

Contractante, state non-membre şi Organizaţia Internaţională pentru sprijinirea şi 

îmbunătăţirea politicii de mediu în domeniul aviaţiei, inclusiv stabilirea şi funcţionarea 

„Instrumentului de Sprijin ETS”. 

 

Luând în considerare Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

13 octombrie 2003 privind stabilirea unei scheme pentru comercializarea certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi amendarea Directivei Consiliului 

96/61/CE (JO 2003 L 275, p. 32); 
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Recunoscând că EUROCONTROL furnizează baza centrală pentru facilitarea 

funcţionării schemei, datorită informaţiilor despre traficul aerian şi expertiza în estimările 

privind arderea combustibililor, care sunt deja folosite pentru alte scopuri publice; 

 

Având în vedere raportul costuri-eficienţă al datelor şi informaţiilor, privind acei 

operatori de aeronave care pot fi încadraţi în schemă, în mod direct accesibile statelor 

prin mijloace electronice, în timp ce se asigură un nivel adecvat al conformării, 

confidenţialităţii şi securităţii; 

 

AU CONVENIT URMĂTOARELE 

 

Articolul 1 - Obiectul şi scopul 

 

1.1  Acest Acord stabileşte furnizarea de către EUROCONTROL către România a 

datelor şi informaţiilor relevante pentru a contribui la eficientizarea acesteia, şi în 

conformitate cu aceasta, schema existentă pentru comercializarea certificatelor de emisii 

de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei după cum a fost adoptată prin Directiva 

2003/87/CE. 

1.2. Datele şi informaţiile sunt accesibile prin intermediul Instrumentului de Facilitare 

a Schemei de Comercializare (ETS-SF) gestionat de Agenţie. EUROCONTROL va 

dezvolta şi funcţiona ETS-SF conform specificaţiilor la care se face referire în Anexa nr. 

1. 

1.3. Aceste date şi informaţii sunt furnizate în unicul scop al asistării României acelor 

operatori de aeronave care intră sau ar putea intra sub incidenţa puterilor sale 

administrative sub schemă, în următoarele domenii:  

a) verificarea datelor transmise de către operatorii de aeronave prin planurile de 

monitorizare, în vederea aprobării acestora; 

b) verificarea aplicării corespunzătoare de către operatorii de aeronave a ghidurilor de 

monitorizare şi raportare; 

c) verificarea datelor transmise de către operatorii de aeronave în rapoartele anuale de 

emisii sau în rapoartele tonă-kilometru; 
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d) verificarea rapoartelor anuale de emisii; 

e) evaluarea conformării cu schema EU ETS şi implementarea măsurilor prevăzute de 

legislaţia naţională în cazul nerespectării prevederilor schemei EU ETS; şi 

f) estimarea emisiilor de CO2. 

 

1.4. EUROCONTROL nu va fi responsabil pentru nicio decizie la nivel operaţional, 

tehnic, financiar şi/sau de gestionare a domeniilor luate de România în execuţia datoriilor 

şi/sau a prerogativelor sale. 

 

Articolul 2 – Definiţii 

 

În sensul prezentului Acord următoarele definiţii se aplică: 

 

2.1. „Drepturi de acces” 

 Autorizaţie acordată de EUROCONTROL Utilizatorului pentru a accesa şi 

extrage date şi informaţii cu caracter individual din ETS-SF conform acestui Acord. 

 

2.2. „Acord” 

 Prezentul acord bilateral între EUROCONTROL şi un stat membru sau non-

membru al instrumentului ETS. 

 

2.3. „Date şi informaţii” 

 Fapte, informaţii, documente, cunoştinţe sau alte aspecte incluzând date şi 

informații electronice accesibile Utilizatorului prin intermediul ETS-SF. 

 

2.4. „Instrumentul de sprijin dezvoltat pentru Statele Membre (ETS-SF)” 

 Baza de date EUROCONTROL, sistemele computerizate şi reţelele de 

telecomunicaţii care rulează aplicaţii de business precum şi administrative, teste de 

dezvoltare şi sisteme de suport tehnic, inclusiv legate de servicii şi funcţionare, care în 

mod colectiv furnizează funcţiile definite la Specificaţii. 
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2.5. „Helpdesk”: 

 Suport tehnic, accesibil telefonic sau electronic prin email, disponibil 

Utilizatorului care furnizează sprijin în ceea ce priveşte utilizarea ETS-SF şi a datelor şi 

informaţiilor furnizate. 

 

2.6. „Specificaţii”: 

 Descrierea funcţiilor ETS-SF în termenii stabilirii cerinţelor sistemului şi 

utilizatorului şi a datelor şi algoritmilor specifici. 

 

2.7. „Utilizator”: 

 Persoana juridică parte la prezentul acord, căreia îi este acordat accesul direct la 

ETS-SF, inclusiv angajaţii şi agenţii ministerelor şi agenţiile de mediu pentru care 

acordarea accesului este necesară pentru a duce la îndeplinire prevederile acordului. 

 

Articolul 3 – Accesul la serviciu şi disponibilitatea 

 

3.1. Data iniţială la care ETS-SF va fi accesibil Utilizatorului este 17 ianuarie 2011. 

 

3.2. Accesul Utilizatorului la ETS-SF este furnizat sub semnătură de către autoritatea 

competentă a statului Parte la acest Acord. Drepturile detaliate la acces şi disponibilitatea 

sunt specificate şi furnizate de EUROCONTROL în Anexa nr. 1. Utilizatorului i se 

acordă accesul la ETS-SF sub condiţiile financiare prevăzute la articolul 4 şi 5. 

 

3.3. EUROCONTROL va face cele mai mari eforturi pentru a asigura accesul 

neîntrerupt în timpul orelor de lucru. În cazul unui deranjament în timpul acestor ore, 

EUROCONTROL va furniza Utilizatorului, prin intermediul suportului tehnic, informaţii 

exacte şi actualizate privind statutul ETS-SF. 

 

3.4. Datele şi informaţiile relevante unui an calendaristic rămân accesibile până la 

finalul următorului an calendaristic. După aceea, datele vor fi stocate de 
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EUROCONTROL pentru cel puţin opt (8) ani. EUROCONTROL va furniza date la 

cererea justificată a utilizatorului. 

 

Articolul 4 – Costuri 

 

4.1. Costurile determinate de EUROCONTROL pentru implementarea acestui acord 

vor fi suportate de către autorităţile competente din statele Parte la Acord, în conformitate 

cu cheia de partajare indicată ca referinţă în Anexa nr. 2, iar fondurile necesare vor fi 

puse la dispoziţia EUROCONTROL, în conformitate cu prevederile articolului 5. 

 

Costurile totale pentru dezvoltarea şi funcţionarea ETS-SF au fost estimate la un 

maximum de 2.302.463 euro (două milioane trei sute două mii patru sute şaizeci şi trei). 

Costurile estimate sunt detaliate în Anexa nr. 3. EUROCONTROL se poate abate de la 

estimarea costului pentru fiecare categorie prevăzută în Anexa nr. 3 în cadrul plafonului 

de 2.302.462 euro. 

 

4.3. Aceste costuri vor fi divizate în trei perioade pentru dezvoltare şi funcţionare: 

- până la 30 aprilie 2011; EUR 973 K; 

- 1 mai 2011 – 30 aprilie 2012: EUR 655 K; 

- 1 mai 2012 – 30 iunie 2013:EUR 674 K. 

 

4.4. Aceste costuri mai sus menţionate vor fi subiectul unei revizuiri în conformitate 

cu condiţiile stabilite la paragraful 5. 

 

4.5.  Se va aplica următorul regim de taxare bazat pe principiul non-profitului: 

a) Costurile pentru dezvoltarea şi funcţionarea ETS-SF vor fi calculate prin 

aplicarea normelor tarifare EUROCONTROL de la data semnării acestui 

Acord. În cazul oricărei modificări a acestor reguli de către autorităţile 

competente ale EUROCONTROL în timpul implementării acestui Acord, 

regulile modificate se vor aplica şi acest Acord va fi în consecinţă 

modificat, potrivit prevederilor Articolului 16. 
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b) Costul total va include toate costurile directe: 

- cheltuieli administrative, costuri cu personalul detaşat, costuri pentru 

delegaţii şi training, aşa cum au fost aprobate de autorităţile statelor 

participante; aceste costuri sunt calculate în conformitate cu 

prevederile Reglementărilor privind funcţionarea Agenţiei 

EUROCONTROL; 

- toate costurile legate de furnizarea de echipamente şi/sau efort şi 

servicii de către terţi contractaţi vor fi preluate corespunzător; costul 

va fi determinat prin includerea taxei pe valoare adăugată, după caz. 

c) Costurile vor include cheltuieli suplimentare adăugate costurilor directe 

prezentate la punctul b) în valoare de 15% pentru prima perioadă a 

dezvoltării şi funcţionării ETS-SF, iar pentru perioadele următoare la 

nivelul aplicabil la acel moment, fixat provizoriu la 38,7%. 

 

Articolul 5 – Plata 

 

5.1. În termen de 30 (treizeci) de zile de la încheierea perioadei prevăzute la articolul 

4.3, EUROCONTROL va trimite autorităţii competente a statului o solicitare pentru plată 

însoţită de un raport financiar privind ETS-SF. Detaliile privind plata sunt stabilite în 

Anexa nr. 4. 

5.2. Suma solicitată de EUROCONTROL va fi achitată în termen de 60 (şaizeci) de 

zile de la data trimiterii cererii. 

5.3. Orice întârziere în plata sumei datorate conform paragrafului 1 duce la plata unei 

penalităţi la rata aprobată anual de Comisia extinsă a EUROCONTROL pentru cheltuieli 

cu transportul. Fiecare zi cu care se depăşeşte perioada prevăzută la paragraful 2 se 

calculează ca 1/360 a unui an. Această valoare va fi comunicată anual autorității 

competente a statului membru, alături de solicitarea pentru plată la care se face referire în 

paragraful 1. 

 

5.4. Accesul la ETS-SF poate fi suspendat de către EUROCONTROL în cazul 

întârzierii plăţilor, până la efectuarea acestora. 



7 

 

 

Articolul 6 – Confidenţialitate şi securitate 

 

6.1. Datele şi informaţiile puse la dispoziţia Utilizatorului, care se referă la o persoană 

juridică sau fizică şi care permit direct sau indirect identificarea acelei persoane, vor fi 

considerate ca fiind confidenţiale, dacă acestea nu sunt fie: 

a) declarate ca fiind non-confidenţiale de către furnizorul datelor, 

b) cunoscute de către utilizator înainte de divulgarea de EUROCONTROL şi nesupuse 

restricţionării privind dezvăluirea acestora, 

c) primite de drept de către Utilizator de la un terţ fără restricţii asupra divulgării, 

d) disponibile publicului într-un alt fel decât ca rezultat al unui act sau omisiuni a 

Utilizatorului. 

 

6.2. Dezvăluirea către părţile terţe a datelor şi informaţiilor considerate confidenţiale 

conform paragrafului 1 e strict interzisă chiar şi după ce acordul îşi încetează efectele. 

 

6.3. Paragraful 2 nu va exclude dezvăluirea datelor şi informaţiilor confidenţiale care 

sunt: 

a) necesare pentru a asista operatorii de aeronave în îndeplinirea obligaţiilor de 

monitorizare şi raportare, 

b) solicitate obligatoriu conform legislaţiei naţionale în scopul de a permite verificarea 

activităţilor între operatorii de aeronave, verificator şi Utilizator, 

c) solicitate în temeiul legilor aplicabile, reglementărilor şi prevederilor administrative 

pentru a lua măsuri de executare împotriva operatorilor de aeronave şi, în ultimul rând, să 

asigure că operatorii de aeronave se conformează în mod efectiv schemei. 

 

6.4. Acordul nu împiedică în niciun fel România de la aplicarea legilor constituţionale 

şi a legislaţiei naţionale privind libertatea informaţiilor, libertatea presei şi dreptul la 

liberă exprimare în media. 
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6.5. EUROCONTROL şi Utilizatorul se vor asigura că sunt implementate sisteme de 

securitate adecvate pe site-urile lor. EUROCONTROL va avea dreptul de a monitoriza şi 

urmări interacţiunile utilizatorului cu ETS-SF. 

 

Articolul 7 – Utilizarea datelor şi informaţiilor 

 

7.1. România nu va utiliza datele şi informaţiile în alte scopuri decât cele prevăzute în 

articolul 1. În mod special, acestea nu vor fi folosite în scop comercial. 

7.2. Orice utilizare abuzivă a datelor şi informaţiilor sau orice încălcare a drepturilor 

de acces constituie o încălcare a prezentului Acord. După caz, EUROCONTROL poate 

suspenda accesul utilizatorului şi, după caz, poate denunţa încetarea prezentului Acord 

conform articolului 16.6. 

 

Articolul 8 – Modificări aduse serviciilor oferite 

8.1.  Fără a aduce prejudicii articolului 16.4, EUROCONTROL poate introduce 

oricând noi îmbunătăţiri ETS-SF, sub prevederile acestui Acord. EUROCONTROL va 

solicita poziţia Grupului Director stabilit conform articolului 11 înainte de a aduce 

schimbări la ETS-SF care implică costuri adiţionale. 

 

8.2. Utilizatorul poate oferi EUROCONTROL sugestii pentru îmbunătăţirea sau 

evoluţia ETS-SF. EUROCONTROL va stabili orice noi specificări pentru ETS-SF la 

sugestia utilizatorului iar ETS-SF poate evolua ca atare dacă sunt disponibile resurse 

adecvate şi dacă noile specificări sunt considerate de interes general pentru utilizatorii 

ETS-SF, conform procedurilor Grupului Director. 

 

Articolul 9 – Garanţii – Act de renunţare 

 

9.1. În conformitate cu articolul 1.4, EUROCONTROL nu este responsabil pentru 

implementarea politicilor şi măsurilor pentru conformarea cu obligaţiile naţionale şi 

cerinţele impuse de orice legislaţie ETS. 
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9.2. EUROCONTROL garantează că ETS-SF stochează cu exactitate procesele şi 

datele primite de la furnizorii de date, inclusiv serviciile naţionale de trafic aerian. Acesta 

trebuie să se asigure că toate datele şi informaţiile necesare pentru ETS - SF, pentru care 

este responsabil, sunt introduse şi prelucrate de către acesta în conformitate cu 

Specificaţiile acestui Acord. 

9.3. Prin derogare de la alineatul 2, EUROCONTROL nu garantează că, în orice 

împrejurări conţinutul ETS-SF este exact, fiabil, complet şi corect, sau că ETS-SF va fi 

accesibil în orice moment sau locaţie. În general, datele de zbor vor fi corecte, complete 

şi actuale, precum şi datele privind emisiile de gaze cu efect de seră vor fi de o calitate 

corespunzătoare, complete şi actualizate, în scopul de a satisface cerinţele României, în 

conformitate cu articolul 1.3. 

9.4. Cu excepţia situaţiilor în care ar fi supus supravegherii internaţionale, a erorilor 

deliberate sau a neglijenţei flagrante, EUROCONTROL nu va fi tras la răspundere în 

ceea ce priveşte: 

 Orice pierdere sau pagubă rezultată din cauza sau în legătură cu orice defect al 

echipamentului utilizatorului; 

 Orice acţiune sau lipsă de acţiune din partea operatorului din orice sistem sau 

intermediar asupra căruia EUROCONTROL nu exercită un control, 

 Orice costuri, pierderi sau daune care rezultă din/sau în legătură cu orice 

întrerupere a continuităţii sau insuficienţă a calităţii ETS-SF, 

 Orice pierdere financiară sau orice altă consecinţă cauzată de disponibilitatea 

târzie sau indisponibilitatea datelor şi a informaţiilor. 

9.5. În cazul unei acţiuni introduse de o terţă parte împotriva oricăreia dintre părţile 

semnatare ale Acordului, în legătură cu punerea în aplicare a prezentului Acord, ambele 

părţi îşi acordă reciproc asistenţă. 

 

Articolul 10 - Drepturile de proprietate intelectuală 

 

10.1 EUROCONTROL poate reţine în orice moment, toate drepturile de proprietate 

intelectuală pertinente referitoare la ETS-SF (în special drepturile de autor asupra bazelor 
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de date, mărcilor comerciale, simbolurilor, layout-ului, datelor, know-how, numele 

domeniului). 

10.2. Fără a aduce atingere alineatului 1, estimările consumului de combustibil şi a 

emisiilor de CO2 sunt accesibile României în temeiul prezentului Acord şi sunt 

proprietatea exclusivă a ambelor părţi, care nu le poate pune la dispoziţie unei părţi terţe, 

fără acordul prealabil şi exprimarea consimţământului scris al celeilalte părţi.  

10.3. Utilizatorul poate folosi datele extrase din baza de date ETS-SF pentru a sprijinii 

inclusiv evoluţiile tehnice proprii, dar nu limitat de funcționalitățile software, invenţiile 

tehnice, concepte, procese, produse şi metode, în scopul de a îmbunătăţi schema de 

comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră adoptate conform Directivei 

2003/87/CE. La cererea Comitetului de coordonare instituit în temeiul articolului 11, 

utilizatorul va furniza altor autorităţi de stat care participă la ETS-SF, accesul şi licenţele 

necesare pentru căutarea evoluţiile tehnice pentru acelaşi scop. 

 

Articolul 11 – Guvernanţa ETS-SF 

 

11.1. Se instituie un Comitet de coordonare, care este format din reprezentanţi ai 

părţilor, precum şi toate celelalte autorităţi de stat care participă la ETS-SF. Acesta se 

stabileşte de comun acord. 

11.2. Comitetul de coordonare este responsabil pentru coordonarea administraţiei şi 

punerea în aplicare a acordurilor referitoare la ETS-SF. În acest scop, acesta trebuie: 

 Să evalueze stadiului activităţilor în desfăşurare; 

 Să identifice acţiunile specifice şi/sau nevoile de extindere care ar putea fi 

realizate prin aceste acorduri; 

 Să identifice şi să analizeze nevoile de furnizare a accesului restricţionat la ETS-

SF, pentru ţări terţe care nu sunt Parte la Acord, precum şi să agreeze condiţiile de 

furnizare a acestui acces; 

 Să agreeze o procedura coordonata, sub reglementările Articolului 8.2, evoluţiile 

şi îmbunătăţirile ulterioare, să identifice acţiunile conexe şi analiza acestora prin 

considerarea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea şi exploatarea unor astfel de 

extinderi ale domeniului ETS-SF, ca şi a costurilor pe care le presupune aceasta; 
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 Să analizeze anual costurile şi împărţirea acestora, să calculeze costurile şi să le 

aprobe, consecinţele acestora asupra autorităţilor competente participante şi să agreeze 

consecinţele financiare propuse; 

 Să investigheze aspectele referitoare la îmbunătăţirea politicii de securitate, în 

temeiul Articolului 6.5; 

 Să realizeze revizuirea aspectelor de funcţionare generală a acordului, pe baza 

indicatorilor de performanţă transmişi de EUROCONTROL Utilizatorului; 

 Să asigure transmiterea oricăror altor recomandări către EUROCONTROL. 

 

11.3. Comitetul de coordonare poate să-şi adopte propriile reguli de procedură. 

 

11.4. Comitetul de coordonare se reuneşte la intervale regulate. 

 

Articolul 12 – Persoane de contact 

Principalele persoane de contact cu privire la punerea în aplicare a reglementărilor 

prezentului Acord, şi acolo unde este necesară, o modificare a Anexelor la prezentul 

Acord, acestea sunt desemnate de către persoanele respective, după cum urmează: 

 

 

For the State authority  

Technical  

 

For EUROCONTROL 

Technical 

Directorate Single Sky 

Head of Environment Unit 

Mr Andrew Watt 

96 Rue de la Fusée 

1130 Brussels 

Tel: +32 2 729 5049 

Email: Andrew.WATT@eurocontrol.int 

 

Financial Financial  

Directorate Resources 
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Head of Partnerships and 

Agreements Unit 

Mr Renaud Trapp 

96 Rue de la Fusée 

1130 Brussels 

Tel: +32 2 729 3245 

Email: renaud.trapp@eurocontrol.int 

 

 

 

Articolul 13 – Soluţionarea disputelor 

 

În eventualitatea apariţiei unor dispute între părţile semnatare ale acestui Acord, 

referitoare la interpretarea, implementarea sau executarea acestuia, şi care nu pot fi 

soluţionate prin negociere directă sau prin alte metode, se aplica mutatis mutandis 

prevederile art. 31 al Convenţiei EUROCONTROL (cu amendamente). 

Articolul 14 - Suspendarea acordului 

 

14.1. Acordul poate fi suspendat în situaţia în care una dintre părţi notifică cealaltă 

parte că nu îşi poate îndeplini obligaţiile din cauza unei situaţii de forţă majoră. 

14.2. În caz de război sau urgenţă naţională, sau din motive de securitate naţională sau 

internaţională, Acordul poate fi suspendat fie prin acord mutual, fie prin decizia 

unilaterală a uneia dintre părţi, printr-o notificare scrisă către cealaltă parte. 

 

Articolul 15 - Întregul acord 

 

15.1. Prezentul acord include anexele care fac parte integrantă din acesta. În caz de 

divergenţă între anexe şi Acord , Acordul prevalează. 
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15.2. Prezentul acord înlocuieşte toate negocierile ETS-SF prealabile, orale sau scrise, 

reprezentări sau acorduri încheiate de către părți. 

 

Articolul 16 - Intrarea în vigoare, durata, modificarea şi rezilierea acordului 

 

16.1. Prezentul acord intră în vigoare la data la care este semnat de către cealaltă parte 

participantă. 

16.2. Acordul se încheie la data de 30 iunie 2013. Durata acordului poate fi prelungită 

printr-o convenţie comună scrisă a părţilor. Modificarea acestuia se poate face printr-un 

acordul scris al reprezentantului autorizat al părţii respective. 

16.3. Prezentul acord poate fi amendat sau modificat printr-o solicitare scrisă, semnată 

de către reprezentantul autorizat al părţii respective. 

16.4. Anexele la prezentul acord pot fi amendate sau modificate în scris, prin schimb de 

scrisori, prin acord între cele două persoane de contact menţionate la articolul 12. 

16.5. Comitetul de coordonare instituit în temeiul articolului 11 va fi invitat să-si spună 

opinia cu privire la orice modificare a prezentului acord. Aceste modificări agreate în 

scris de către părţi sau persoanele de contact, vor fi considerate, odată cu semnarea lor, 

parte integrantă din acord. 

16.6. Oricare dintre părţi poate rezilia acordul la sfârşitul fiecărei perioade menţionate 

la articolul 3.4 cu o notificare prealabilă de şase (6) luni a celeilalte părţi. Partea va 

informa imediat Comitetului de coordonare cu privire la intenţia sa de a renunţa la acord. 

Încetarea acordului nu dă dreptul nici unei părţi la despăgubiri, cu excepţia cazului în 

care aceste daune sunt rezultatul unei greşeli, sau a unei soluţionări de litigii. 

16.7. Rezilierea prezentului acord pentru orice motiv, nu afectează drepturile şi 

obligaţiile părţilor prevăzute la articolele 1, 3.4, 4, 5, 6, 10 şi 13. Autoritatea de stat nu va 

fi responsabilă pentru plata următoarei perioade, sau oricărei perioade ulterioare, dacă 

rezilierea prezentului acord s-a realizat în conformitate cu paragraful precedent. 

16.8. Dacă orice clauză a acestui acord este inaplicabilă, atunci acea clauză va fi 

modificată pentru a reflecta intenţia părţii. Toate celelalte prevederi ale prezentului 

acordul vor rămâne în vigoare şi cu efecte depline. 
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Realizat în două exemplare în original, în limba engleză.  

 

 

For the State authority, 

Signature 

Name: Elana PETRAŞCU 

Title: General Secretary  

Date: 28.02.2012 

For EUROCONTROL, 

Signature 

Name: David McMILLAN 

Title: Director General 

Date: 07.04.2012 
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ANEXA 1  

 

 

 

 

DESCRIEREA ETS SF – SPECIFICAŢII 

 

1.  În vederea realizării obiectivelor prezentului acord, EUROCONTROL va pune în 

aplicare următoarele specificaţii: 

 

ORGANIZAŢIA          EDIŢIA NR.                    TITLU               EDIŢIA DIN DATA 

DE  

 

  

                                                                      

                                                                              

 

 

 

 

(1) Specificaţiile sunt disponibile pe site-ul www.eurocontrol.int   

 

 

2. Orice modificare poate fi coordonată, în conformitate cu procedurile menţionate la 

articolul 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROCONTROL                1.0                   SPECIFICAŢII DE 

FUNCŢIONARE A 

ETS- SF 

(instrumentul de 

sprijin al schemei 

de comercializare 

a certificatelor de 

emisii de gaze cu 

efect de seră) 

25.01.2011  

(1) 

http://www.eurocontrol.int/


16 

 

 

 

 

ANEXA 2 

 

 

 

SCHIMBUL DE INFORMAŢII ÎNTRE STATELE PARTICIPANTE 

 

1. O parte a costului pentru o perioadă de timp (aşa cum este descris în articolul 4), 

ce urmează a fi acoperit de autoritatea Statului (ex. Costurile Utilizatorului) se 

calculează în conformitate cu o metodă de repartizare a costurilor (ex. Costul) 

între diferite autorităţi competente ale statului, care au semnat un Acord ETS-SF 

cu EUROCONTROL corelat fiind cu procentul de emisii de CO2 atribuite 

respectivului stat.  

2. Procentul de emisii de CO2 atribuit fiecărui stat se calculează pe baza 

informaţiilor disponibile în ETS-SF şi va corespunde ponderii statului respectiv 

din totalul de emisii de CO2, atribuite în anul 2008 pentru toate statele care au 

implementat ETS. Procentul emisiilor de CO2 atribuite unui stat reprezintă 

emisiile de CO2 estimate, provenite de la toate zborurile care se încadrează în 

categoria de activităţi de aviaţie enumerate în anexa I a Directivei 2003/87/CE, 

care pleacă de pe un aerodrom situat pe teritoriul statului respectiv şi ajung tot 

într-un aerodrom, dar într-o ţară terţă.  

3. “Ponderea totală a emisiilor estimate de CO2”, reprezintă suma procentelor 

emisiilor de CO2 atribuite tuturor statelor care au semnat un Acord ETS-SF.  

4. În cazul în care procentul emisiei de CO2 atribuit unui Stat este inferior sau egal 

cu 0,5%, atunci ponderea costurilor care urmează să fie acoperite de către statul 

respectiv este direct proporţională cu propriul procent de CO2 după cum urmează:  
 

  Costul Utilizatorului = Cost X (procentul emisiilor de CO2 atribuite Statului/ totalul 

ponderii emisiei de CO2 estimate) 
 

5. Având în vedere situaţia tuturor statelor descrisă în paragraful 4, acestea acoperă 

împreună o parte a costului, denumită ”Costul (<0.5) Utilizatorilor”.  

6. În cazul în care procentul de emisii de CO2 atribuit unui stat este mai mare de 

0,5% atunci ponderea costurilor sale va fi următoarea: 

- o parte fixă, care este egală pentru toate statele care au semnat acordul ETS-SF şi 

al căror procent de emisii de CO2 este mare de 0,5%, 

- o parte variabilă care este specifică şi care depinde de procentul emisiilor atribuit 

de CO2.  

7. Procentul costurilor care urmează să fie acoperite în mod colectiv de către toate 

statele în situaţia descrisă la punctul 6, este acoperit în proporţie de 10% din 

părţile fixe şi 90% din părţile variabile ale acestor state. Acesta este denumit 

”Costul (>0.5) Utilizatorilor” şi este calculat astfel: 

 

Costul (>0.5) Utilizatorilor = Cost - Utilizatori (<0.5) de Cost 
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8.  În cazul în care există un număr de N state aflate în situaţia descrisă la punctul 6, 

costul care urmează să fie acoperit de unul dintre aceste state este determinat după 

cum urmează: 

 

Costul de utilizare = (Utilizatori (>0.5) Cost x 0,1 / N)  

+ (Utilizatori (>0.5) x 0,9 x procentul emisiilor de CO2 atribuite Statului/ totalul 

ponderii emisiilor de CO2 estimate (>0.5%)) 
 

cu ponderea totală a emisiilor de CO2 estimate (> 0,5%), ca fiind suma procentelor emisiilor de 

CO2 atribuite statelor N. 
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ANEXA 3 
 

 
1. ESTIMĂRI ALE COSTURILOR TOTALE 

 

 

1.1 Costul pentru punerea în aplicare a ETS-SF a fost estimat la suma de 2.302 milioane euro 

în timpul celor trei ani de funcţionare, cu următoarea defalcare anuală: 

- EUR 973 K (inclusiv cheltuieli suplimentare de 15%) pentru perioada de până la 30 aprilie 

2011, 

- EUR 655 K (inclusiv cheltuieli suplimentare de 38,7%), pentru perioada 1 mai 2011 - 30 

aprilie 

2012, 

- EUR 674 K (inclusiv cheltuieli suplimentare de 38,7%),  pentru perioada 1 Mai 2012 - 30 

iunie 2013. 

Această estimare se bazează pe informaţiile cele mai realiste,disponibile în momentul 

elaborării prezentului acord . 

 

 

1.2 Defalcarea costurilor pe diferite activităţi a fost estimată după cum urmează: 

 

 Perioada 1  Perioada 2 Perioada 3 

Proiectul contractual & 

Coordonarea financiară 

100651 58929 60697 

Dezvoltarea proiectului şi  

Operaţiunea de gestionare    

126037 73792 76006 

(Utilizatori) specificaţii 56016 36896 38003 

Dezvoltarea instrumentului 

de sprijin ETS, Testarea, 

Funcţionarea  și Întreținerea 

479850 269809 277904 

Costurile IT 

(hardware/software, 

configurarea sistemului & 

întreţinere) 

133758 114945 118393 

Helpdesk 76970 100397 103409 

Total Euro (cu costuri 

suplimentare)  

973283 654768 674411 

 

 

 
 
 2. ESTIMĂRI ALE COSTURILOR INDIVIDULAE  
 
 
2.1 Acest paragraf  furnizează o estimare a taxelor, în primul, al doilea şi al treilea an pentru 

fiecare stat, în cazul în care cel puţin 15 state acoperă 75% din emisiile de CO2 aferente 
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schemei EU ETS (2008 an de referinţă) şi au semnat un acord ETS, bazându-se pe costurile 

estimate anterior. 

2.2  În conformitate cu principiile de plată descrise în anexa nr. 4, informaţiile pot fi interpretate 

astfel: 

 

În cazul în care cel puţin 15 state acoperă 75% din emisiile de CO2 aferente schemei EU ETS 

(2008 an de referinţă) şi au semnat un acord de ETS, costurile lor pentru primul, al doilea şi 

al treilea an nu ar trebui să fie mai mari decât cele menţionate în tabelul de mai jos: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 (CO2<0,5%)  (CO2>0,5%  (CO2<0,5%)  (CO2>0,5%  (CO2<0,5%)  (CO2>0,5%

Member CO2
(Full variable) Fixed/Variable (10/90%) (Full variable) Fixed/Variable (10/90%) (Full variable) Fixed/Variable (10/90%)

State Share Fee Fee Fee Fee Fee Fee

Year 1 Year 1 Year 1 Year 2 Year 1 Year 3

SLOVENIA 0,0008 1022 0 688 0 708 0 806

SLOVAKIA 0,0011 1375 0 926 0 952 0 1084

LITHUANIA 0,0012 1514 0 1019 0 1049 0 1194

ESTONIA 0,0012 1571 0 1058 0 1089 0 1239

MALTA 0,0013 1664 0 1120 0 1153 0 1312

LATVIA 0,0016 2024 0 1362 0 1402 0 1596

ICELAND 0,0021 2735 0 1841 0 1895 0 2157

BULGARIA 0,0030 3908 0 2631 0 2707 0 3082

ROMANIA 0,0040 5155 0 3470 0 3571 0 4065

CYPRUS 0,0042 5430 0 3656 0 3762 0 4283

HUNGARY 0,0046 6009 0 4045 0 4162 0 4739

CZECH REPUBLIC 0,0066 0 21737 0 14633 0 15057 17142

LUXEMBOURG 0,0082 0 23600 0 15887 0 16348 18612

POLAND 0,0091 0 34396 0 16650 0 17133 22727

NORWAY 0,0110 0 26927 0 18127 0 18653 21236

FINLAND 0,0123 0 28391 0 19112 0 19666 22390

DENMARK 0,0147 0 31198 0 21002 0 21611 24604

AUSTRIA 0,0150 0 31539 0 21231 0 21847 24872

IRELAND 0,0151 0 31738 0 21366 0 21985 25030

SWEDEN 0,0157 0 32388 0 21803 0 22435 25542

GREECE 0,0169 0 33752 0 22721 0 23380 26617

PORTUGAL 0,0178 0 34874 0 23476 0 24157 27503

BELGIUM 0,0275 0 46149 0 31067 0 31968 36395

ITALY 0,0721 0 98209 0 66112 0 68030 77450

NETHERLANDS 0,0751 0 101714 0 68472 0 70458 80215

SPAIN 0,0913 0 120694 0 81248 0 83605 95182

FRANCE 0,1391 0 176480 0 118802 0 122248 139177

GERMANY 0,1852 0 230331 0 155053 0 159551 181645

UNITED KINGDOM 0,2423 0 296963 0 199908 0 205707 234193

Average 

fee for 3 

years
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Anexa 4  

DISPOZIŢII DE PLATĂ 

 

1. Definiţii 

Costul reprezintă costul total pentru o perioadă menţionată în anexa 2.  

Costul de referinţă reprezintă costul total estimat pentru o perioadă aşa cum este 

menţionat în anexa 3. 

Costul de utilizare provizoriu înseamnă un cost calculat pentru o perioadă, pentru un stat 

membru, în conformitate cu schimbul de principii-cheie din anexa 2, luând în considerare 

costul de referinţă (în loc de costuri) şi numărul real al autorităţilor de stat care au semnat 

acordul ETS SF. 

Costul de utilizare înseamnă costul real pentru o perioadă care urmează să fie acoperită 

de către autoritatea de stat în temeiul prezentului acord, aşa cum este descris în anexa 2. 

 

2.    Principii 

 

Agenţia va factura pentru perioada 1 o sumă totală € 973 K corespunzătoare costului de 

referinţă, aşa cum figurează în anexa 3 si este menţionat la articolul 4 al acordului. 

Agenţia va factura pentru perioada 2  o sumă totală € 655 K corespunzătoare costului de 

referinţă, aşa cum figurează în anexa 3 si este menţionat şi la articolul 4 al acordului. 

Agenţia va factura pentru perioada 3  o sumă totală de € 674 K corespunzătoare costului 

de referinţă aşa cum figurează în anexa 3 si este menţionat şi la articolul 4 al acordului. 

 

3. Plăţile care urmează să fie efectuate de către autorităţile de stat participante 

 

În conformitate cu articolul 5.1, cererea de plată pentru prima, a doua şi  a treia perioadă 

va fi de: 

Plata (perioada 1) = Costul de utilizare provizoriu (pentru perioada 1) 

Plata (perioada 2) = Costul de utilizare provizoriu (pentru perioada 2) 

Plata (perioada 3) = Cost utilizator (perioada 1) + Cost utilizator (perioada 2) + Cost 

utilizator (perioada 3) - Plata (perioada 1) - Plata (perioada 2) 
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4. Dispoziţii specifice referitoare la intrarea unor noi autorități de stat în perioada 2 

ETS-SF. 

 

4.1. În conformitate cu decizia Comitetului de Conducere, adoptată în cadrul reuniunii 

din data de 5 iulie 2011, o Autoritate de Stat care intră sub incidenţa ETS-SF în perioada 

2, trebuie să contribuie la dezvoltarea şi la costurile operaţionale ETS-SF suportate în 

timpul Perioadei 1.  

 

4.2. Aceste costuri de contribuţie trebuie să fie de 0.5 × Cost User – unde Cost User este 

calculat pentru Perioada 1 în conformitate cu formulele din Anexa 2 şi pe baza actualelor 

costuri totale suportate în Perioada 1, 739.942,00 Euro. Costurile maxime per Autoritate 

de Stat care ar putea surveni în Perioada 2 sunt incluse în tabelul de mai jos:  

 

STATE  Contribuția maximă în ceea ce privește 

dezvoltările realizate în Perioada 1 

BELGIA 14673 

REPUBLICA CEHĂ 5881 

GRECIA  10267 

UNGARIA 2248 

ISLANDA 1027 

ITALIA 31942 

LETONIA 761 

NORVEGIA 7790 

POLONIA 6986 

SPANIA 38839 

 

4.3. Agenţia va factura o sumă corespunzătoare costurilor descrise la paragraful 4.2 

împreună cu cererea de plată pentru  Perioada 2.  

4.4 Suma care trebuie plătită pentru dezvoltarea şi operaţiunile ETS-SF pentru Perioada 2  
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trebuie calculate în conformitate cu previziunile amintite în Anexele 2 la 4. Suma 

maximă per Autoritate de Stat care intră sub incidenţa ETS-SF în Perioada 2 este 

enunţată în tabelul de mai jos: 

STATE Contribuția maximă facturată pentru  

Perioada 2 

BELGIA 25993 

REPUBLICA CEHĂ 10417 

GRECIA 18188 

UNGARIA 3982 

ISLANDA 1819 

ITALIA 56585 

LETONIA 1347 

NORVEGIA 13800 

POLONIA 12375 

SPANIA 68803 

 

 

4.5. Suma care trebuie plătită pentru Perioada 3 va fi balanţa costurilor cu care vor fi 

încărcate Autorităţile de Stat implicate, luând în considerare faptul că suma pentru 

perioada 1 la care se face referire în paragraful 4.1 şi 4.2 de mai sus, se bazează pe 

costurile actuale. Suma maximă per Autoritate de Stat care intră sub incidenţa ETS-SF în 

Perioada 2 este ilustrată in tabelul de mai jos: 

 

STATE  Contribuția maximă facturată pentru 

Perioada 3 

BELGIA 36013 

REPUBLICA CEHĂ 14433 

GRECIA  25200 

UNGARIA 5517 

ISLANDA  2520 
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ITALIA 78398 

LETONIA 1866 

NORVEGIA 19120 

POLONIA 17146 

SPANIA 95327 

 

4.6. Chitanţa adiţională rezultată din clauzele de la paragrafele 4.1 şi 4.2 de mai sus vor 

veni ca o reducere a costurilor actuale din Perioada 1 pentru cele 19 Autorităţi de Stat 

care au participat pe deplin la Perioada 1. 

 

 


