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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Your draftsman is generally in favour of reducing green house gas emissions and he can 
subscribe to the two key targets were set by the European Council:

– A reduction of at least 20% in greenhouse gases (GHG) by 2020 – rising to 30% if 
there is an international agreement committing other developed countries to 
"comparable emission reductions and economically more advanced developing 
countries to contributing adequately according to their responsibilities and respective 
capabilities".

– A 20% share of renewable energies in EU energy consumption by 2020.

Your draftsman underlines, however, that efforts to reduce green house gasses must be a 
global effort. All countries should contribute and therefore the Commission must make its 
utmost to make sure that an international agreement is reached and that it has a wide 
coverage.

Your draftsman agree with the Commission that the efforts of each Member State to 
contribute to meeting the Community’s greenhouse gas emission reduction commitment for 
2020 through limiting greenhouse gas emissions from sources outside the EU ETS should be 
shared.

Your draftsman is favourable towards the Commissions proposal aimed at determining 
Member States contribution to meeting the Community’s greenhouse gas emission reduction 
commitment from 2013 to 2020 for greenhouse gas emissions from sources not covered under 
Directive 2003/87/EC (i.e. sources outside the EU ETS). It provides for the evaluation of the 
achieved emissions reductions resulting from the implementation of this Decision. Moreover, 
he favourable towards the flexibility provided to Member States through allowing for the use 
of certified emission reductions resulting from clean development mechanism projects under 
Article 12 of the Kyoto Protocol and resulting from emission reduction activities in third 
countries to implement this effort. 

Your draftsman is, however, concerned that the scheme could distort competition within the 
EU if Member States do not implement the scheme in similar ways. Moreover, EU companies 
may also suffer in international competition. 

Against that background your draftsman considers that the Commission continuously should 
monitor EU wide and international competition effects as well as present an overall report by 
2016 on these issues to the European Parliament.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice şi monetare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
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amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre declară, în cadrul 
comunicărilor anuale pe care le prezintă în 
conformitate cu articolul 3 din 
Decizia 280/2004/CE, emisiile anuale 
naţionale care rezultă în urma punerii în 
aplicare a articolului 3 şi utilizarea 
creditelor în conformitate cu articolul 4.

(1) Statele membre comunică, în cadrul 
rapoartelor anuale pe care le prezintă în 
conformitate cu articolul 3 din Decizia 
nr. 280/2004/CE, aspectele referitoare la 
concurenţă şi emisiile anuale naţionale 
care rezultă în urma punerii în aplicare a 
articolului 3 şi utilizarea creditelor în 
conformitate cu articolul 4 din prezenta 
decizie.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La fiecare doi ani după intrarea în 
vigoare a prezentei decizii, Comisia 
elaborează un raport de evaluare a 
modului în care punerea în aplicare a 
angajamentelor asumate de statele 
membre în temeiul prezentei decizii a 
afectat concurenţa la nivel naţional, 
comunitar şi internaţional.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Mecanismul de garantare a respectării 
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obligaţiilor
În cazul în care emisiile de gaze cu efect 
de seră ale unui stat membru provenind 
din surse nereglementate de Directiva 
2003/87/CE depăşesc limita anulă a 
emisiilor de gaze cu efect de seră stabilită 
la articolul 3 din prezenta decizie, acel 
stat membru plăteşte o penalizare pentru 
emisiile în exces, echivalentă cu valoarea 
stabilită la articolul 16 din Directiva 
2003/87/CE. Această penalizare pentru 
emisiile în exces se plăteşte într-un fond 
comunitar destinat finanţării măsurilor de 
atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ajustări aplicabile cu ocazia încheierii
unui viitor acord internaţional privind 

schimbările climatice

Încheierea unui viitor acord internaţional 
privind schimbările climatice

(1) Alineatele (2), (3) şi (4) se aplică de la 
data încheierii, de către Comunitate, a 
unui acord internaţional privind 
schimbările climatice care să conducă la 
reduceri obligatorii mai mari decât cele 
prevăzute la articolul 3.

În termen de şase luni de la încheierea 
unui acord internaţional privind 
schimbările climatice care să conducă la 
reduceri obligatorii peste nivelul celor 
stabilite la articolul 3, Comisia prezintă o 
propunere legislativă privind contribuţia 
fiecărui stat membru la efortul 
suplimentar al Comunităţii de reducere a 
emisiilor, propunere care urmează a fi 
adoptată în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 251 din tratat.

(2) Începând cu anul următor celui în 
care s-a încheiat acordul menţionat la 
alineatul (1), emisiile comunitare de gaze 
cu efect de seră din surse nereglementate, 
în 2020, de Directiva 2003/87/CE în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (1) se 
reduc cu un volum egal cu reducerea 
suplimentară totală, de către Comunitate, 
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a emisiilor de gaze cu efect de seră din 
toate sursele pe care Comunitatea se 
angajează să o realizeze în temeiul 
acordului internaţional, înmulţită cu 
partea de reduceri totale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră a Comunităţii, 
pentru anul 2002, la care statele membre 
trebuie să contribuie prin reduceri ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
surse nereglementate de Directiva 
2003/87/CE în conformitate cu 
articolul 3.
(3) Fiecare stat membru contribuie la 
efortul suplimentar de reducere al 
Comunităţii proporţional cu partea sa din 
emisiile totale ale Comunităţii din surse 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE 
pentru anul 2020 în conformitate cu 
articolul 3.
Comisia modifică anexa pentru a ajusta 
limitele de emisii în conformitate cu 
primul paragraf. Această măsură, 
destinată să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentei decizii, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 9 alineatul (2).
(4) Statele membre pot creşte, în 
conformitate cu alineatul (5), nivelul de 
utilizare a creditelor de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
prevăzute la articolul 4 alineatul (4) din 
ţările terţe care au ratificat acordul 
menţionat la alineatul (1) cu până la 
jumătate din reducerea suplimentară 
realizată în conformitate cu alineatul (2).
Orice stat membru poate transfera partea 
neutilizată din acest volum unui alt stat 
membru.
(5) Comisia adoptă măsurile necesare
pentru a le asigura statelor membre 
posibilitatea utilizării unor tipuri 
suplimentare de credite din proiecte sau a 
unor alte mecanisme create în temeiul 
acordului internaţional, dacă este cazul. 
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Respectivele măsuri, fiind destinate să 
modifice elemente neesenţiale ale 
prezentei decizii prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 9 alineatul (2).

Justificare

Reacţiile la încheierea negocierilor privind un acord internaţional nu trebuie să aibă loc în 
mod automat, ci trebuie să facă obiectul unei evaluări şi a unei decizii politice. De asemenea, 
distribuirea eforturilor suplimentare ar trebui să se bazeze pe rezultatul negocierilor 
internaţionale.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia elaborează un raport de evaluare a 
punerii în aplicare a prezentei decizii. Până 
la 31 octombrie 2016, Comisia prezintă 
acest raport Parlamentului European şi 
Consiliului, însoţit, dacă este necesar, de 
propuneri.

Comisia elaborează un raport de evaluare a 
punerii în aplicare a prezentei decizii. 
Respectivul raport evaluează, de 
asemenea, modul în care punerea în 
aplicare a prezentei decizii a afectat 
concurenţa la nivel naţional, comunitar şi 
internaţional. Până la 31 octombrie 2016, 
Comisia prezintă acest raport 
Parlamentului European şi Consiliului, 
însoţit, dacă este necesar, de propuneri.
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