
AD\734965RO.doc PE406.005v02-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru dezvoltare regională

2008/0013(COD)

22.7.2008

AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii 
sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de 
seră
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

Raportor pentru aviz: Kyriacos Triantaphyllides



PE406.005v02-00 2/28 AD\734965RO.doc

RO

PA_Legam



AD\734965RO.doc 3/28 PE406.005v02-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The European Emission System Trading (EU ETS) started operation on 1 January 2005 and 
represents one of the most important instruments of EU climate policy due to its ability to 
achieve absolute emission reductions in an economically efficient manner. The amending 
Directive has been drawn up by the Commission at the request of the European Council with 
a view to enhancing the certainty and predictability of the Emissions trading system. The 
Directive is particularly aimed at codifying the interpretation of combustion installation in 
order to end the inconsistent application of the scope of the Directive which should be 
extended to include new sectors and gasses for the post 2013 period. Green house Gas trading 
primarily concerns National governments and Regional groupings of countries. It does not, at 
first glance directly concern sub-national regional authorities. This however is to take a very 
limited view. as of necessity the combustion installations which enter into the market are 
situated in one or other region of a Member State and the efficiency of its installations in 
terms of its efforts to adapt to changing energy sources and its reliance on or continued 
trading in the GHG market will directly effect the local environment, its economic 
development as well as its social cohesion and employment levels.

The Commission's proposal is a highly technical and precise document which forms an 
integral part of international agreements.

As Commissioner Hübner has frequently pointed out, under the new rules and the 
programming period 2007-2013 European Regional Development policy plays an important 
role in financing and assisting sustainable, competitive and secure energy Cohesion policy has 
been preparing to step up during the period 2007-2013 its already significant contribution to 
meet the challenge of ensuring more secure and sustainable sources of energy. In concrete 
financial terms" € 15.2 billion of Cohesion policy funding have been allocated for the period 
for investments in renewable energies and energy efficiency".

In view of these large investments and in order to enable the regions concerned to monitor the 
relationship between investments carried out under EU structural funds and the performance 
of combustion installations in their region benefiting from such investments, your draftsman 
proposes that regional authorities and local government authorities responsible for regional 
development funds be informed:

 Of the trading operations carried out by installations on their territory; so as to enable 
them to assess the effect of regional fund expenditure aimed at assisting companies 
operating these installations to convert the technology used to clean and or renewable 
sources.

Parliament has recently pointed out1, the fact that many of the Union's regions, and 
particularly those whose major source of income is based on tourism, are heavily dependent 
on the availability of cheap air travel to ensure the continuous success of this all important 
industry. Thus countries such as Cyprus, Greece, Malta, and the outermost regions of the 
Union, have an interest in ensuring that there is a fair balance between the necessity to ensure 
that effective measures are taken to mitigate the effects of climate change and sustainable 
                                               
1 See Ms Sudre Report on the strategy for outermost regions
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cheap air travel.

Lastly experience of the first trading period showed that the price of permits can vary 
dramatically, causing uncertainty for those considering investing in energy saving or 
renewable projects and so making such investments less attractive.  The new system should 
include measures to discourage speculation which, as we currently see in other markets 
ranging from foods to oil, can have highly detrimental effects.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Efortul suplimentar pe care economia 
europeană va trebui să îl depună cere, inter 
alia, ca sistemul comunitar revizuit să 
funcționeze cu o eficiență economică 
maximă, pe baza unor condiții pe deplin 
armonizate de alocare în cadrul 
Comunității. Prin urmare, principiul de 
bază al alocării ar trebui să fie licitarea, 
deoarece este cea mai simplă soluție și 
este considerată în general ca fiind cea 
mai eficientă din punct de vedere
economic. De asemenea, licitarea ar trebui 
să elimine profiturile excepționale și să 
plaseze instalațiile nou intrate și 
economiile cu o creștere superioară mediei 
în condiții de concurență comparabile cu 
cele de care beneficiază instalațiile 
existente.

(13) Efortul suplimentar pe care economia 
europeană va trebui să îl depună cere, inter 
alia, ca sistemul comunitar revizuit să 
funcționeze cu o eficiență economică 
maximă, pe baza unor condiții pe deplin 
armonizate de alocare în cadrul 
Comunității. Alocarea cu titlu gratuit 
bazată pe valori de referință și pe 
producția reală este soluția cea mai 
eficientă din punct de vedere economic,
care poate oferi stimulente pentru 
utilizarea unor tehnologii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și pentru 
atingerea obiectivului de reducere a 
emisiilor. De asemenea, licitarea ar trebui 
să elimine profiturile excepționale și să 
plaseze instalațiile nou intrate și 
economiile cu o creștere superioară mediei 
în condiții de concurență comparabile cu 
cele de care beneficiază instalațiile 
existente.
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Justificare

Pentru a stabili un sistem de comercializare a cotelor de emisii eficient și rentabil din punct 
de vedere al costurilor, care să ajute într-adevăr la îndeplinirea obiectivelor de reducere la 
costuri minime, licitarea nu este cea mai bună opțiune. Alocarea bazată pe valori de referință 
și producția reală reprezintă cel mai bun sistem care asigură eficiența ecologică la costuri 
minime, așa cum a dovedit studiul ECOFYS pentru Federația Internațională a 
Consumatorilor Industriali de Energie Electrică (IFIEC).

Amendamentul 2

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesar ca toate statele membre 
să facă investiții importante pentru a 
reduce până în 2020 emisiile de carbon 
generate de economiile lor, iar acele state 
membre al căror venit pe cap de locuitor 
este semnificativ mai mic decât media 
comunitară și ale căror economii se află 
în curs de recuperare a decalajului față de 
statele membre mai prospere trebuie să 
depună eforturi considerabile pentru a-și 
îmbunătăți eficiența energetică. Ținând 
seama de obiectivul de eliminare a 
denaturării concurenței intracomunitare 
și de obiectivul asigurării unui maxim de 
eficiență economică în procesul de 
transformare a economiei UE într-o 
economie cu emisii scăzute de carbon, nu 
ar fi adecvat ca sectoarele economice să 
beneficieze de tratamente diferite în 
statele membre, în cadrul sistemului 
comunitar. Prin urmare, este necesar să 
fie create alte mecanisme de sprijinire a 
eforturilor statelor membre cu un nivel 
relativ mai mic al venitului pe cap de 
locuitor și cu bune perspective de creștere. 
90% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat ar trebui distribuită între statele 
membre în funcție de nivelul aferent de 
emisii înregistrat în 2005 în cadrul 
sistemului comunitar. Din motive de 
solidaritate și de dezvoltare în cadrul 

eliminat
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Comunității, 10% din această cantitate ar 
trebui distribuită în beneficiul statelor 
membre în cauză, pentru a fi utilizată în 
vederea reducerii emisiilor și adaptării la 
efectele schimbărilor climatice. În 
distribuirea acestei cantități de 10% ar 
trebui să se țină seama de nivelul 
venitului pe cap de locuitor înregistrat în 
2005 și de perspectivele de creștere ale 
statelor membre, iar statele membre cu 
venituri mai mici pe cap de locuitor și 
perspective bune de creștere ar trebui să 
beneficieze de cantități mai importante. 
Statele membre cu un venit mediu pe cap 
de locuitor care depășește cu 20% media 
comunitară ar trebui să contribuie la 
această distribuție, cu excepția cazului în 
care costurile directe ale pachetului 
global estimate în SEC(2008) 85 depășesc 
0,7% din PIB.

Justificare

Această adaptare este necesară pentru adoptarea sistemului de valori de referință.

Amendamentul 3

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale 
acestora, este necesar ca cel puțin 20% 
din veniturile obținute în urma licitării 
cotelor să fie utilizate pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru 
adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice, pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării în domeniul reducerii emisiilor 
și adaptării, pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 
2020, pentru îndeplinirea angajamentului 

eliminat
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Comunității de a crește eficiența 
energetică cu 20% până în 2020, pentru 
captarea și stocarea geologică a gazelor 
cu efect de seră, pentru contribuția la 
Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în 
curs de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila 
creștere a prețului energiei electrice. 
Acest procent este cu mult inferior 
veniturilor nete pe care autoritățile 
publice estimează că le vor obține în urma 
licitațiilor, ținând seama de reducerea 
potențială a veniturilor provenite din 
impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării 
în aceste scopuri a fondurilor provenite 
din licitații. O astfel de notificare nu 
scutește statele membre de obligația de a 
notifica anumite măsuri naționale, 
obligație prevăzută la articolul 88 
alineatul (3) din tratat. Directiva nu aduce 
atingere rezultatului oricăror proceduri 
viitoare de ajutor de stat care ar putea fi 
întreprinse în temeiul articolelor 87 și 88 
din tratat.

Justificare

Această adaptare este necesară pentru adoptarea sistemului de valori de referință.

Amendamentul 4

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În consecință, este necesar ca, (16) Comercializarea cotelor de emisie de 
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începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ținând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2; nu trebuie 
alocate cote gratuite pentru captarea și 
stocarea carbonului, această practică 
fiind deja încurajată de absența obligației 
de a restitui cotele aferente emisiilor 
stocate. Pentru a evita denaturarea 
concurenței, producătorii de energie 
electrică ar putea beneficia de cote 
gratuite pentru energia termică produsă 
prin cogenerare cu randament ridicat, 
astfel cum este definită de Directiva 
2004/8/CE, în cazul în care energia 
termică produsă de instalații din alte 
sectoare ar beneficia, de asemenea, de 
cote gratuite.

gaze cu efect de seră este un instrument 
care ar trebui să contribuie la realizarea 
obiectivelor de reducere a CO2 cu costuri 
minime. Alocarea cu titlu gratuit bazată 
pe valori de referință și pe producția reală 
asigură stimulentele necesare pentru 
îmbunătățirea eficienței. Costurile 
aferente comercializării cotelor de emisie 
de gaze cu efect de seră, atât pentru 
instalațiile participante, cât și, în mod 
indirect, pentru consumatori, pot fi 
limitate la necesitățile financiare pentru 
reducerea emisiilor de CO2 în 
conformitate cu obiectivul fixat. Emisiile 
de CO2 care sunt încă permise conform 
plafonului nu vor genera, prin urmare, 
costuri pentru Comunitate. Acest lucru se 
va întâmpla doar atunci când acestea vor 
fi incluse într-un viitor obiectiv de 
reducere, mai strict. O astfel de limitare 
nu pune deloc în pericol obiectivele 
politicii în materie de schimbări climatice. 
Atingerea obiectivului de reducere a CO2
poate fi garantată prin fixarea corectă a 
valorilor de referință. Opțiunea reducerii 
valorilor de referință în anii ulteriori 
permite cu adevărat îndeplinirea 
obiectivului general de reducere. În 
consecință, este necesar ca, începând cu 
2013, alocarea cu titlu gratuit a cotelor pe 
baza valorilor de referință și a producției 
reale să devină obligatorie pentru toate 
sectoarele și pe întreaga perioadă.

Justificare

Pentru a stabili un sistem de comercializare a cotelor de emisie eficient și rentabil din punct 
de vedere al costurilor, care să ajute într-adevăr la îndeplinirea obiectivelor de reducere la 
costuri minime, licitarea nu este cea mai bună opțiune. Alocarea bazată pe valori de referință 
și producția reală reprezintă cel mai bun sistem care asigură eficiența ecologică la costuri 
minime, așa cum a dovedit studiul ECOFYS pentru Federația Internațională a 
Consumatorilor Industriali de Energie Electrică (IFIEC).

Amendamentul 5
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Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul celorlalte sectoare incluse în 
sistemul comunitar, ar trebui prevăzut un 
sistem tranzitoriu în cadrul căruia cotele 
gratuite din 2013 ar reprezenta 80% din 
valoarea corespunzătoare procentului 
emisiilor totale la nivel comunitar din 
perioada 2005-2007, imputabile 
instalațiilor în cauză, raportat la volumul 
total anual al cotelor la nivel comunitar. 
Prin urmare, alocarea cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui să scadă în fiecare an cu 
aceeași cantitate, până la eliminarea 
totală a alocării gratuite în 2020.

eliminat

Justificare

Prețul dioxidului de carbon ar trebui inclus pe deplin în produse pentru a ghida piața spre un 
consum care să respecte într-o mai mare măsură mediul. Alocarea cu titlu gratuit 
denaturează funcționarea mecanismului de piață, în timp ce licitarea integrală ar evita 
birocrația și ar recompensa cele mai bune performanțe. Relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon și concurența neloială față de producția europeană practicată de țări care nu s-au 
angajat în acorduri internaționale globale privind schimbările climatice ar trebui 
neutralizate prin cerințe privind importul de cote de emisii.

Amendamentul 6

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referință), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenței în cadrul 
Comunității. Aceste norme ar trebui să țină 
seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei și al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de produsele de 
substituție, de procesele alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și a 

(18) Alocarea cu titlu gratuit a cotelor ar 
trebui realizată în conformitate cu norme 
armonizate la nivel comunitar (valori de 
referință), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenței în cadrul 
Comunității. Aceste norme ar trebui să țină 
seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei și al emisiilor 
de gaze cu efect de seră. Este necesar ca 
normele respective să nu favorizeze 
creșterea nivelului emisiilor provenite din 
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energiilor regenerabile, precum și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră. Este necesar ca normele respective să 
nu favorizeze creșterea nivelului emisiilor 
și să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitații. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât 
să permită funcționarea corectă a pieței. 
De asemenea, normele respective trebuie 
să evite denaturarea concurenței pe piața 
energiei electrice și energiei termice 
furnizate instalațiilor industriale. 
Normele trebuie să se aplice instalațiilor 
nou intrate care desfășoară aceleași 
activități ca instalațiile existente ce 
beneficiază de cote gratuite cu caracter 
tranzitoriu. Pentru a evita orice 
denaturare a concurenței pe piața internă, 
este necesar ca producția de energie 
electrică realizată de instalațiile nou 
intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalațiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitație.

instalațiile ineficiente.

Justificare

Principalul mecanism de alocare a cotelor ar trebui să fie cel al valorilor de referință bazate 
pe producția reală pentru toate sectoarele. În consecință, nu sunt necesare dispoziții 
suplimentare privind, de exemplu, instalațiile nou intrate, acestea putând fi excluse. Alocarea 
bazată pe valori de referință și producția reală permite realizarea unei creșteri economice la 
nivelul producătorilor de energie electrică eficienți, în detrimentul celor ineficienți și în 
beneficiul obiectivului general al politicii în materie de climă.

Amendamentul 7

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
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realizate la Băli în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte țări 
dezvoltate și alți mari emițători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din țări terțe unde industriile 
nu ar face obiectul acelorași constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în același timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare și 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie și supuse concurenței 
internaționale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică și beneficiile 
acțiunilor întreprinse de Comunitate. 
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va aloca
sectoarelor și subsectoarelor care 
îndeplinesc criteriile aplicabile cote 
gratuite de până la 100%. Definirea 
acestor sectoare și subsectoare, precum și 
măsurile care se impun vor face obiectul 
unei reevaluări, astfel încât să se asigure 
luarea măsurilor acțiuni doar acolo unde 
este necesar și să se evite 
supracompensarea. În cazul anumitor 
sectoare și subsectoare, dacă se poate 
dovedi corespunzător că riscul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon nu poate fi 
prevenit în alt mod, iar energia electrică 
reprezintă o pondere ridicată din costurile 
de producție și este produsă eficient, 
atunci măsurile adoptate pot lua în 
considerare consumul de energie electrică 
din cadrul procesului de producție, fără a 
schimba cantitatea totală de cote.

realizate la Băli  în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte țări 
dezvoltate și alți mari emițători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din țări terțe unde industriile 
nu ar face obiectul acelorași constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în același timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare și 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie și supuse concurenței 
internaționale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică și beneficiile 
acțiunilor întreprinse de Comunitate. 
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va 
adopta și sistemul de cote gratuite bazate 
pe valori de referință în sectoarele și 
subsectoarele care îndeplinesc criteriile 
aplicabile.

Justificare

Sistemul de valori de referință pe baza celei mai bune tehnologii existente oferă soluția cea 
mai eficientă și cea mai rentabilă.

Amendamentul 8
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Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până în iunie 2011, să 
consulte toți partenerii sociali implicați și, 
ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale, să prezinte un raport însoțit 
de propuneri adecvate. În acest context, 
Comisia ar trebui să identifice, până cel 
târziu la 30 iunie 2010, sectoarele sau 
subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Analiza Comisiei ar 
trebui să se bazeze pe evaluarea 
incapacității de a transfera costurile cotelor 
necesare în prețul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piață în favoarea instalațiilor din afara 
Comunității care nu desfășoară acțiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să 
aducă pe poziții comparabile instalațiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon și instalațiile din țări terțe. Un 
astfel de sistem ar putea impune 
importatorilor cerințe care nu ar fi mai 
puțin favorabile decât cele aplicabile 
instalațiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele. Orice 
acțiune întreprinsă va trebui să respecte 
principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităților comune, dar 
diferențiate, și al capacităților aferente, 
ținând seama de situația specială a țărilor 
cel mai puțin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligațiile 
internaționale ale Comunității, inclusiv 

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până în iunie 2010, să 
consulte toți partenerii sociali implicați și, 
ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale, să prezinte un raport însoțit 
de propuneri adecvate. În acest context, 
Comisia ar trebui să identifice, până cel 
târziu la 30 iunie 2009, sectoarele sau 
subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Analiza Comisiei ar
trebui să se bazeze pe evaluarea 
incapacității de a transfera costurile cotelor 
necesare în prețul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piață în favoarea instalațiilor din afara 
Comunității care nu desfășoară acțiuni 
comparabile de reducere a emisiilor.
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acordul OMC.

Justificare

Adoptarea sistemului de valori de referință va conduce la o minimizare a riscului de 
„relocare a emisiilor de dioxid de carbon”. Cu toate acestea, stabilirea termenului de 
identificare a sectoarelor care ar putea fi afectate de relocarea emisiilor de carbon pentru 
anul 2010 nu este justificată. Acest lucru ar întârzia pur și simplu orice investiție necesară. 
Un an ar trebuie să fie suficient pentru Comisie pentru a lua o decizie.

Amendamentul 9

Proposal for a directive amending act
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) [În ceea ce privește strategia de 
alocare, industria aviatică ar trebui să 
beneficieze de același tratament ca și 
celelalte industrii care beneficiază de 
alocări tranzitorii cu titlu gratuit și nu ca 
producătorii de energie electrică. Aceasta 
înseamnă că 80% din cote ar trebui alocate 
gratuit în 2013, urmând ca alocarea gratuită 
să scadă anual cu aceeași cantitate, până la 
eliminarea totală a alocării gratuite în 2020. 
Comunitatea și statele membre ar trebui să 
depună în continuare eforturi în vederea 
ajungerii la un acord privind măsurile 
globale de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de industria aviatică 
și să reexamineze situația acestui sector în 
cadrul următoarei revizuiri a sistemului 
comunitar.]

(33) [În ceea ce privește strategia de 
alocare, industria aviatică ar trebui să 
beneficieze de un tratament care să 
reflecte capacitatea acesteia de a găsi 
combustibili de substituție pe termen 
mediu și lung. Aceasta înseamnă că 80% 
din cote ar trebui alocate gratuit în 2013, 
urmând ca alocarea gratuită să scadă anual 
cu aceeași cantitate, până la eliminarea 
totală a alocării gratuite în 2020. 
Comunitatea și statele membre ar trebui să 
depună în continuare eforturi în vederea 
ajungerii la un acord privind măsurile 
globale de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de industria aviatică 
și să reexamineze situația acestui sector în 
cadrul următoarei revizuiri a sistemului 
comunitar. Comisia ar trebui să adopte 
toate măsurile necesare pentru atenuarea 
posibilelor efecte economice și sociale 
negative asupra regiunilor celor mai 
îndepărtate și a insulelor Uniunii 
Europene (inclusiv micile statele membre 
insulare) și asupra zonelor nordice slab 
populate cărora li se aplică dispozițiile 
prezentei directive.]

Amendamentul 10
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Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Ar trebui adoptate măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a prezentei 
directive în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei. În special, trebuie să se 
acorde Comisiei competența de a adopta 
măsuri privind licitarea cotelor, alocarea 
cu caracter tranzitoriu a cotelor la nivel 
comunitar, monitorizarea, raportarea și 
verificarea emisiilor, acreditarea 
verificatorilor, precum și punerea în 
aplicare a normelor armonizate aplicabile 
proiectelor. Deoarece au un domeniu 
general de aplicare și sunt concepute 
pentru a modifica elemente neesențiale din 
prezenta directivă și pentru a completa 
prezenta directivă prin adăugarea sau 
modificarea unor elemente noi neesențiale, 
aceste măsuri trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

(34) Ar trebui adoptate măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a prezentei 
directive în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei. În special, trebuie să se 
acorde Comisiei competența de a adopta 
măsuri privind alocarea cotelor în cadrul 
sistemului de valori de referință, 
monitorizarea, raportarea și verificarea 
emisiilor, acreditarea verificatorilor, 
precum și punerea în aplicare a normelor
armonizate aplicabile proiectelor. Deoarece 
au un domeniu general de aplicare și sunt 
concepute pentru a modifica elemente 
neesențiale din prezenta directivă și pentru 
a completa prezenta directivă prin 
adăugarea sau modificarea unor elemente 
noi neesențiale, aceste măsuri trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Justificare

Nu există un sistem tranzitoriu de alocări cu titlu gratuit, deoarece sistemul de valori de 
referință urmează să fie aplicat și pentru industriile mari consumatoare de energie. Trebuie 
să aibă loc o licitare în cadrul acestui sistem doar în cazul în care un sit nu respectă valoarea 
de referință.

Amendamentul 11

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2003/87/CE
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Articolul 9a – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care cantitatea de cote 
suplimentare care a fost alocată 
operatorilor dintr-un sector specific 
datorită creșterii producției, în sensul 
articolului 10a alineatul (2) a doua teză, 
depășește cantitatea de cote restituite de 
către operatorii din sectorul în cauză din 
cauza producției reduse ca urmare a 
ajustărilor ex-post, valorile de referință 
pentru sectorul în cauză se reduc în anul 
ulterior celui în care s-a produs 
dezechilibrul, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul [23 alineatul (3)], în 
așa fel încât să se asigure realizarea unei 
reduceri generale a emisiilor în sensul 
articolului 9. În acest scop, autoritățile 
competente informează Comisia până la 
30 aprilie în fiecare an dacă a fost sau nu 
depășită cantitatea de cote de emisii.

Justificare

Alocarea cotelor gratuite cu ajustare ex post pentru producția reală asigură realizarea 
obiectivului de reducere a dioxidului de carbon, asigurând în același timp și creșterea 
eficientă, precum și evitarea profiturilor excepționale (prezentate de studiul ECOFYS privind 
metoda IFIEC). În cazul creșterii producției, ajustarea ex-post poate atrage după sine 
alocarea de cote suplimentare într-un an. Cu toate acestea, trebuie asigurată realizarea 
obiectivului global. De aceea, în cazul în care cotele alocate depășesc previziunile, diversele 
valori de referință vor fi adaptate la un nivel mai redus în conformitate cu un mecanism de 
corecție care urmează să fie stabilit în conformitate cu articolul 23 alineatul (3).

Amendamentul 12

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
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Licitarea cotelor

(1) Începând din 2013, statele membre 
scot la licitație toate cotele care nu sunt 
alocate cu titlu gratuit în conformitate cu 
articolul 10a.
(2) Cantitatea totală a cotelor pe care 
statele membre trebuie să le scoată la 
licitație se prezintă după cum urmează:
(a) 90% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar 
în 2005;
(b) 10% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între anumite state 
membre din motive de solidaritate și 
dezvoltare în cadrul Comunității, ceea ce 
înseamnă creșterea cantității cotelor pe 
care statul membru respectiv le scoate la 
licitație în temeiul literei (a) cu procentele 
precizate în anexa IIa.
În sensul literei (a), în cazul statelor 
membre care nu au participat la sistemul 
comunitar în 2005, partea aferentă se 
calculează pe baza datelor verificate 
privind emisiile acestora în cadrul 
sistemului comunitar în 2007.
Acolo unde este necesar, procentajele 
menționate la primul paragraf litera (b) se 
adaptează în mod proporțional pentru ca 
redistribuția să fie de 10%.
3. Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la 
alineatul (2), inclusiv toate veniturile 
provenite din licitarea menționată la 
alineatul 2 litera (b), ar trebui utilizate în 
următoarele scopuri:
(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice și pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării în domeniul reducerii emisiilor 
și al adaptării, inclusiv participarea la 
diverse inițiative în cadrul planului 
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strategic în domeniul tehnologiei 
energetice;
(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 
2020 și de a crește eficiența energetică cu 
20% până în 2020;
(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;
(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin 
dezvoltate;
(e) pentru facilitarea adaptării țărilor în 
curs de dezvoltare la efectele schimbărilor 
climatice;
(f) pentru soluționarea aspectelor sociale 
în ceea ce privește gospodăriile cu 
venituri mici și mijlocii, de exemplu prin 
creșterea eficienței energetice a acestora 
și prin izolarea termică a locuințelor; și
(g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.
(4) Statele membre includ informații 
privind utilizarea veniturilor pentru 
fiecare dintre aceste scopuri în rapoartele 
prezentate în temeiul Deciziei 
280/2004/CE.
(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în 
mod deschis, transparent și 
nediscriminatoriu. Licitațiile trebuie 
concepute astfel încât să se garanteze că 
operatorii, în special întreprinderile mici 
și mijlocii incluse în sistemul comunitar, 
au acces deplin, iar ceilalți participanți nu 
subminează desfășurarea licitației. 
Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
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articolul [23 alineatul (3)].”

Justificare

Licitarea în cadrul ETS înseamnă cost maxim pentru toți consumatorii, fără avantaje 
suplimentare în ceea ce privește reducerea CO2. Acest lucru înseamnă nici mai mult nici mai 
puțin decât plata unei noi taxe pentru CO2 de către consumatori. Pentru a se economisi până 
la 55 de miliarde de euro pe an pentru consumatorii din UE și pentru a menține prețurile 
energiei electrice mai scăzute cu 20 – 30 de euro/MWh fără a pune în cauză eficiența ETS, ar 
trebui ca sistemul să nu se bazeze pe licitare. Alocarea cu titlu gratuit bazată pe valori de 
referință și pe producția reală pot constitui un instrument rentabil și eficient pe plan ecologic.

Amendamentul 13

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a  alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Începând cu anul 2013, statele 
membre alocă toate cotele cu titlu gratuit 
pentru întreaga perioadă. Până la 30 iunie 
2009, Comisia adoptă dispoziții integral 
armonizate de punere în aplicare privind 
alocarea în mod uniform a cotelor 
menționate la alineatele (2) și (3).

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)].

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)]. Definirea sectoarelor în 
cazul cărora se aplică directiva reprezintă, 
totuși, un element esențial și, prin urmare, 
orice modificare a acestei definiri face 
obiectul unui regulament.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
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mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

mai eficiente tehnici, fără să stimuleze 
creșterea nivelului emisiilor. 

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri 
obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect 
de seră comparabile cu cele ale 
Comunității, Comisia reexaminează 
aceste măsuri pentru a se asigura că 
alocarea cu titlu gratuit este utilizată 
numai în cazuri pe deplin justificate, 
având în vedere acordul respectiv.

Justificare

Licitarea cotelor nu este necesară pentru realizarea obiectivului UE de reducere a dioxidului 
de carbon; aceasta ar atrage după sine creșteri masive ale prețului energiei, ar afecta 
caracterul competitiv al industriei și ar reduce puterea de cumpărare a consumatorilor.  
Alocarea cu titlu gratuit legată de valorile de referință de la nivelul UE, cu ajustare ex-post 
(având în vedere producția reală), reprezintă cea mai bună opțiune.

Amendamentul 14

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului 
(3), nu este permisă alocarea de cote 
gratuite pentru producătorii de energie 
electrică, pentru instalațiile de captare, 
conductele de transport sau siturile de 
stocare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

(2) Instalațiilor le este alocată cantitatea 
de cote corespunzătoare produsului 
aritmetic dintre volumul producției 
anuale medii preconizate, valoarea de 
referință respectivă a instalației și 
numărul anilor calendaristici 
corespunzători perioadei de alocare din 
momentul intrării lor în funcțiune. În 
cazul în care într-un an calendaristic 
volumul de producție este mai scăzut 
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decât producția medie anuală preconizată, 
operatorul restituie autorității competente 
până la data de 30 aprilie a anului 
următor cantitatea de cote care rezultă 
din înmulțirea volumului de producție 
redus cu valoarea de referință alocată 
instalației. În cazul unei creșteri a 
producției, autoritatea competentă alocă 
cotele suplimentare pe baza aceluiași 
calcul, în urma unei cereri și până la data 
de 30 aprilie a anului următor. Valorile 
de referință se stabilesc în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul [23 alineatul (3)]. 
Acestea țin seama de potențialul tehnic de 
reducere a emisiilor al instalațiilor 
respective. Emisiile inevitabile din punct 
de vedere tehnic și inerente proceselor de 
producție nu sunt reduse atunci când se 
stabilesc valorile de referință. Aceleași 
dispoziții se aplică și în cazul gazelor 
reziduale inevitabile. Atunci când gazul 
rezidual este folosit drept combustibil, 
operatorului instalației care produce 
gazul rezidual ar trebui să i se aloce cotele 
folosindu-se aceleași principii de alocare 
care se aplică în temeiul prezentului 
alineat.

Justificare

Alocarea ar trebui să aibă loc cu titlu gratuit în conformitate cu valorile de referință de la 
nivelul UE, cu ajustare ex-post în conformitate cu producția reală. Această metodă de 
alocare constituie un instrument eficace de combatere a schimbărilor climatice la un cost 
convenabil pentru întreaga economie. Acest model de alocare este prevăzut prin noul alineat 
(2).

Amendamentul 15

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
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Articolul 10a  alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) (a) În cazul în care nu au fost 
stabilite valori de referință în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)] pentru anumite 
produse sau procese, instalației respective 
îi sunt alocate cote de emisie în funcție de 
alocarea medie anuală pentru a doua 
perioadă de comercializare din cadrul 
sistemului ETS, ajustată cu factorul 
linear menționat la articolul 9. Se ia în 
calcul potențialul tehnic de reducere a 
emisiilor al instalațiilor respective.

(b) În cazul în care produsele sau 
procesele nu sunt acoperite de a doua 
perioadă de comercializare din cadrul 
sistemului ETS, se aplică o abordare de 
tip „grandfathering” (care ține cont de 
emisiile anterioare).

Justificare

Se poate considera că în momentul de față nu se pot încă stabili valori de referință pentru
toate produsele și procesele. Acesta ar putea fi cazul produselor cu grad înalt de diferențiere, 
care reprezintă o mică proporție a emisiilor conform ETS. Acestor instalații trebuie să li se 
acorde cotele de CO2 în conformitate cu o abordare de tip „grandfathering” (care ține cont 
de emisiile anterioare).

Amendamentul 16

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 

(3) Instalațiilor de cogenerare a energiei 
termice și electrice cu randament ridicat, în 
sensul Directivei 2004/8/CE, li se alocă, 
pentru o perioadă nedeterminată, cote 
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cum este definită de Directiva 2004/8/CE,
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

gratuite pentru generarea de energie 
termică și electrică, pe baza unei valori de 
referință.

Justificare

Cogenerarea de energie termică și electrică reprezintă piatra de temelie a protecției climei. 
Directiva 2004/8/CE impune și sprijină menținerea și extinderea unei cogenerări cu 
randament ridicat. Ar fi contraproductiv să se introducă obligații suplimentare în urma 
licitării. În multe cazuri, promovarea din partea statelor membre în cauză a instalațiilor de 
cogenerare nu ar reuși să se concretizeze cu rezultatele dorite, producția provenind de la 
instalațiile de cogenerare existente ar fi redusă, extinderea ar putea fi îngrădită. În cazul în 
care licitarea ar deveni principalul mecanism de alocare a cotelor pentru producătorii de 
energie electrică, excluderea instalațiilor de cogenerare de la licitare ar favoriza protecția 
climei.

Amendamentul 17

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a - alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalațiile nou intrate.

eliminat

Justificare

Licitarea cotelor de CO2 pentru producerea de energie electrică constituie un cost 
semnificativ inutil pentru consumatori. Un mecanism de alocare cu titlu gratuit bazat pe 
valori de referință și pe producția reală reprezintă un sistem ETS mai eficient.

Amendamentul 18
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Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sub rezerva dispozițiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [și al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 80% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menționate la alineatul (1); 
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeași cantitate, până la 
eliminarea totală a alocării gratuite în 
2020.

eliminat

Justificare

Licitarea în cadrul ETS înseamnă cost maxim pentru toți consumatorii, fără avantaje 
suplimentare în ceea ce privește reducerea CO2. Acest lucru înseamnă nici mai mult nici mai 
puțin decât plata unei noi taxe pentru CO2 de către consumatori. Pentru a se economisi până 
la 55 de miliarde de euro pe an pentru consumatorii din UE și pentru a menține prețurile 
energiei electrice mai scăzute cu 20 – 30 de euro/MWh fără a pune în cauză eficiența ETS, ar 
trebui ca sistemul să nu se bazeze pe licitare. Alocarea cu titlu gratuit bazată pe valori de 
referință și pe producția reală poate constitui un instrument rentabil și eficient pe plan 
ecologic.

Amendamentul 19

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior până 
în 2020, instalațiilor din sectoarele expuse 
la un risc semnificativ de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon li se atribuie 
cote gratuite până la 100% din cantitatea 
stabilită în conformitate cu alineatele (2)-

eliminat
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(6).

Justificare

Licitarea în cadrul ETS înseamnă cost maxim pentru toți consumatorii, fără avantaje 
suplimentare în ceea ce privește reducerea CO2. Acest lucru înseamnă nici mai mult nici mai 
puțin decât plata unei noi taxe pentru CO2 de către consumatori. Pentru a se economisi până 
la 55 de miliarde de euro pe an pentru consumatorii din UE și pentru a menține prețurile 
energiei electrice mai scăzute cu 20 – 30 de euro/MWh fără a pune în cauză eficiența ETS, ar 
trebui ca sistemul să nu se bazeze pe licitare. Alocarea cu titlu gratuit bazată pe valori de 
referință și pe producția reală poate constitui un instrument rentabil și eficient pe plan 
ecologic.

Amendamentul 20

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2010 și, 
ulterior, la fiecare 3 ani, Comisia 
stabilește care sunt sectoarele vizate la 
alineatul (8). 
Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].
Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ține seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera 
costul cotelor solicitate în prețul 
produselor, fără a pierde o parte 
semnificativă a cotei de piață în favoarea 
instalațiilor mai puțin eficiente din punct 
de vedere al emisiilor de carbon, situate în 
afara Comunității, ținând seama de 
următorii factori: 
(a) măsura în care licitațiile ar duce la o 
creștere substanțială a costurilor de 
producție;

eliminat
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(b) măsura în care instalațiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici;
(c) structura de piață, piața produselor și 
piața geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurența 
internațională;
(d) efectul schimbărilor climatice și al 
politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate.
Pentru a evalua posibilitatea de 
transferare a costurilor sporite generate 
de sistemul comunitar, se pot utiliza, inter 
alia, estimări ale pierderilor de vânzări 
determinate de prețul crescut al 
carbonului sau impactul asupra 
rentabilității instalațiilor.

Justificare

Licitarea în cadrul ETS înseamnă cost maxim pentru toți consumatorii, fără avantaje 
suplimentare în ceea ce privește reducerea CO2. Acest lucru înseamnă nici mai mult nici mai 
puțin decât plata unei noi taxe pentru CO2 de către consumatori. Pentru a se economisi până 
la 55 de miliarde de euro pe an pentru consumatorii din UE și pentru a menține prețurile 
energiei electrice mai scăzute cu 20 – 30 de euro/MWh fără a pune în cauză eficiența ETS, ar 
trebui ca sistemul să nu se bazeze pe licitare. Alocarea cu titlu gratuit bazată pe valori de 
referință și pe producția reală poate constitui un instrument rentabil și eficient pe plan 
ecologic.

Amendamentul 21

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10b
Măsuri de sprijinire a anumitor industrii 
mari consumatoare de energie în cazul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon

Ținând seama de rezultatul negocierilor 

eliminat
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internaționale și de măsura în care 
acestea vor genera reduceri globale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, și în 
urma consultării tuturor partenerilor 
sociali interesați, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
până cel târziu în iunie 2011, un raport 
analitic de evaluare a situației sectoarelor 
sau subsectoarelor mari consumatoare de 
energie care sunt considerate a fi expuse 
unor riscuri semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon. Acest raport 
este însoțit de propuneri adecvate, care 
pot include:

– adaptarea ponderii cotelor primite cu 
titlu gratuit de sectoarele sau 
subsectoarele respective în temeiul 
articolului 10a; 

– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

Atunci când se stabilesc măsurile 
adecvate se ține seama și de toate 
acordurile sectoriale obligatorii care duc 
la reduceri globale ale emisiilor de 
amploarea necesară pentru a combate 
eficient schimbările climatice, acorduri 
care pot fi monitorizate, verificate și care 
pot face obiectul unor mecanisme 
obligatorii de garantare a aplicării.

Justificare

Majoritatea acestor dificultăți vor fi rezolvate prin sistemul de valori de referință. Ținând 
seama de creșterea foarte mare a prețurilor energiei electrice, valorile de referință sprijină 
investițiile în tehnologii mai eficiente. Acesta reprezintă un alt avantaj competitiv.

Amendamentul 22

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
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Articolul 11  alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru publică și prezintă 
Comisiei, până la 30 septembrie 2011, lista 
instalațiilor de pe teritoriul său care intră 
sub incidența prezentei directive, precum și 
cotele gratuite alocate fiecărei instalații de 
pe teritoriul său, calculate în conformitate 
cu normele menționate la articolul 10a
alineatul (1).

(1) Fiecare stat membru publică și prezintă 
Comisiei, până la 30 septembrie 2011, lista 
instalațiilor de pe teritoriul său care intră 
sub incidența prezentei directive, precum și 
cotele gratuite alocate fiecărei instalații de 
pe teritoriul său, calculate în conformitate 
cu normele menționate la articolul 10a
alineatul (2).

Justificare

Această adaptare este necesară pentru adoptarea sistemului de valori de referință.

Amendamentul 23

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE

Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre și Comisia se asigură 
că autorităților regionale le sunt furnizate 
toate informațiile relevante privind 
instalațiile de pe teritoriul lor, pentru a le 
permite să evalueze impactul cheltuielilor 
realizate prin Fondul european de 
dezvoltare regională sau Fondul de 
coeziune, destinate sprijinirii 
întreprinderilor care exploatează aceste 
instalații pentru a transforma tehnologiile 
pe care acestea le folosesc în surse de 
energie curate sau regenerabile.



PE406.005v02-00 28/28 AD\734965RO.doc

RO

PROCEDURĂ

Titlu Sistemul comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu 
efect de seră

Referințe COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)

Comisia competentă în fond ENVI

Aviz emis de către
Data anunțului în plen

REGI
19.2.2008

Raportor pentru aviz :
Data numirii

Kyriacos 
Triantaphyllides
26.3.2008

Examinare în comisie 8.4.2008 26.6.2008

Data adoptării 16.7.2008

Rezultatul votului final +:
–:
0:

25
17
5

Membri titulari prezenți la votul final Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean 
Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boștinaru, 
Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Petru Filip, Iratxe García Pérez, 
Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Zita Gurmai, Marian Harkin, 
Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, 
Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio 
Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, James 
Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus 
Pieper, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, 
Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Margie 
Sudre, Oldřich Vlasák

Membri supleanți prezenți la votul final Jan Březina, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Miloslav Ransdorf

Membri supleanți [articolul 178 
alineatul (2)] prezenți la votul final

Dimitrios Papadimoulis


	734965ro.doc

