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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Addressing climate change and the transition to a low carbon society is a key global priority.
This is reflected by the fact that Parliament has established a dedicated Temporary Committee 
on Climate Change. Based on the conclusions of the 2007 Spring Council and previous 
resolutions from Parliament, the Commission presented in January 2008 a very ambitious 
package that will achieve reductions in EU greenhouse gas emissions of at least a 20% by 
2020, increasing to 30% in case of a comprehensive international agreement. This quantum 
leap in Europe's policy making provides a crystal clear signal to other countries that the EU is 
seriously committed to fighting climate change.

The EU Emissions Trading Scheme (EU ETS), launched in 2005, is the world's largest cap-
and-trade scheme, covering ten thousands of operators. It is the cornerstone of the EU's 
approach to climate change. It is also a major economic driver. Many companies covered by 
the EU ETS view it as one of the key issues in their long-term decision making, with a strong 
to medium impact on decisions to develop innovative technologies.1 Financial institutions 
increasingly see the EU ETS as a serious, working and important market.

The first two phases of EU ETS have proven that a viable internal market in emissions 
allowances is capable of putting a price on carbon. However, they were not without problems.
The dependence of the scheme on national allocation plans led to a plunging of the price for 
CO2 due to over allocation by Member States, unjustifiable windfall profits for many power 
generators, unfair competition within the EU caused by differences in national allocations and 
uncertainty for market players. These problems have been addressed in a comprehensive 
review of the EU ETS that was undertaken against the backdrop of international negotiations 
for a post-Kyoto agreement. In January 2008, the Commission published a proposal for a 
revised EU ETS

Your draftswoman welcomes the proposed revision of the EU ETS. Firstly, by introducing a 
single EU-wide cap on the total number of emission allowances (including a single new 
entrants reserve), harmonizing the allocation method (in principal auctioning - for non-power 
generating sectors a gradual phase-out of free allocation) and setting key definitions (such as 
on combustion installation), the proposal will lead to an increased harmonisation and a better 
level playing field. Secondly, the scheme's predictability will be enhanced by setting a longer 
allocation period and steady, predictable reductions in the level of the cap. Thirdly, by 
expanding the scope to cover new industries (e.g. aluminium and ammonia producers) and
new gases (nitrous oxide and perfluorocarbons), more opportunities will be created to find 
cost effective ways to reduce emissions. Finally, the proposal will reduce the administrative 
burden (especially on SMEs) by creating an opt-out for small installations.

However, in order to further strengthen the proposal and make the scheme even more 
workable and effective, several elements should be changed. The aim of most of these 
changes is to reduce the uncertainty and enhance the predictability of the scheme. This is vital 
from an environmental point of view , since uncertainty is detrimental for the planning of 
future investments which could lead to emission reductions - e.g. through energy efficiency or 

                                               
1 Review of EU Emissions Trading Scheme - Survey Highlights, McKinsey, 2005
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through the renewal of old capacity.

Rewarding most efficient operators
Energy efficiency is a cornerstone of efforts to achieve a low carbon society. Therefore, 
where allowances will be allocated for free, it is important not to allocate them on an 
historical basis (in fact supporting incumbents), but on the basis of Best Available Practices / 
Best Available Technologies. By allocating the allowances on the basis of the most efficient 
benchmark(s), the scheme will reward energy efficient companies that have invested in 
environmental friendly production processes. It is critical for industry to work together to 
establish those benchmarks as soon as possible, since where no harmonised benchmark exists, 
no free allocation should be made. Energy efficiency is the most cost effective and 
immediately available tool for reducing emissions, as well as for enhancing security of energy 
supply and competitiveness. A range of energy efficiency technologies already exist and can 
be introduced with short lead times. In the future the EU ETS could be linked to a harmonised 
'white certificates'-scheme, that promotes energy savings and energy efficiency. It is 
important that the Commission properly considers these possibilities.

Auction revenues
It has been estimated that the revenues from the auctioning of allowances will amount at least
€ 33 billion per year (assuming only auctioning for the power generation sector and a 
relatively modest CO2 price)1. In the proposal these revenues will go to the budgets of 
Member States, with a 'moral obligation' on them to earmark a share of them to tackle climate 
change in a broad sense. However, this is not strong enough and could lead for the revenues to 
"disappear" in the national budget. That would be a missed opportunity to use this money for 
emission reductions and support for the developing world, preferably at an EU level.

Insider information and market manipulation
In an average week, more than 10 million allowances are traded, resulting in a market worth 
several billion Euros. The legal nature of these allowances is however unclear. Some 
countries consider them to be financial instruments whose trading is supervised by the 
financial service authority, while other countries consider them to be normal commodities and 
only their derivatives are viewed as financial instruments.2 In order to avoid market 
manipulation and inside trading, it is important to consider how to apply the rules for financial 
markets to emission allowances. By applying similar rules, price formation in the market will 
be based more on market relevant information and less on anti-competitive speculation, for 
example by hedge funds or sovereign wealth funds. Furthermore, publication of market 
sensitive information by the Commission and Member States should be strictly and clearly 
regulated, since the release of market sensitive data has potentially huge financial 
consequences. The same rules should apply to those regarding stock market sensitive 
information.

Carbon leakage
As long as a global framework is not in place yet, an emissions reduction regime which is too
burdensome could lead to companies moving their production outside the EU. This would not 

                                               
1 "Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change". Policy 
Department on Budgetary Affairs, European Parliament, 2008.
2 Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States, European Environment Agency, 2008.
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only have economic and social consequences, but it would also undermine environmental 
goals - since these companies would no longer be subject to the same emissions controls. The 
Commission acknowledges this problem, but postpones the solution: By 2010 the sectors that 
are vulnerable to carbon leakage will be identified and by 2011 the Commission will propose 
possible measures to prevent it (100% free allocation of allowances and/or coverage of 
imports under the EU ETS). Furthermore, the list of vulnerable sectors will be reviewed every 
3 years. Your draftswoman clearly prefers a global agreement, which will cover all relevant 
companies and sector. In the event that this goal will not be reached, global sectoral 
agreements (with objective, verifiable emission reduction goals) would be a 'second best' 
option. However, in case both options do not materialise, the EU needs to have in place a 
mechanism that will provide the necessary certainty and predictability needed for long term 
investments and the renewal of asset portfolios in these sectors. Keeping in mind that the 
scheme will start operating in 2013, companies and investors need earlier and longer term 
certainty about how many allowances each sector will get. On the other hand, international 
negotiations could be unnecessarily impeded if the EU specifies now which sectors will be 
protected through free allowances. The best way to ensure greater certainty for market players 
without compromising the international negotiations is to speed up the Commission's timing 
and lengthen the period between reviews, whilst ensuring that no announcements are made 
before the expected conclusion of international negotiations in December 2009.

SMEs and administrative burden
It is to the benefit of SMEs to take the lead and invest in low carbon technology. However, 
the precise regulatory environment needs to take into account their particular situation. The 
proposal allows small combustion installations (below 25MW) to be excluded from the 
scheme if equivalent measures are in place. This threshold is rather low. One third of the total 
combustion installations that are covered by the scheme is relatively small (below 50MW), 
but together they account for only 2% of the overall emissions reported.1 It seems therefore to 
be cost effective to raise the threshold for small installations (for example to the threshold of 
the IPPC) to opt-out from the scheme.

Further harmonization
To provide more legal certainty and to create a true level playing field in the EU, further 
harmonization should be envisaged. That is the case for definitions (for example for closure), 
but also for fees/charges and fines/penalties. For example, the maximum fines for similar 
infringements deviate substantially between Member States: from € 600 to € 15 million.

International aspects
The EU ETS should constitute the first step towards a global system for emissions trading.
Therefore, it is vital to make it possible to link other trading schemes to the EU ETS and -
making use of all possible Community instruments - to encourage third countries bordering 
the EU to join the EU ETS. For developing countries, the EU must seize the opportunities 
offered by the EU ETS to assist these countries in becoming carbon neutral by making the 
necessary investments and through knowledge transfer.

                                               
1 idem, p. 7.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 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 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivul final al Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice, aprobată în numele 
Comunității Europene prin Decizia
94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 
1993 privind încheierea Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice (UNFCCC), este 
stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect 
de seră din atmosferă la un nivel care 
previne interferențele antropice periculoase 
cu sistemul climatic. Pentru a atinge acest 
obiectiv, creșterea globală a temperaturii 
medii anuale la suprafață nu ar trebui să 
depășească nivelurile preindustriale cu mai 
mult de 2°C. Cel mai recent raport al 
Comitetului interguvernamental pentru 
schimbări climatice (IPCC) sugerează că 
acest obiectiv poate fi realizat numai dacă 
emisiile globale de gaze cu efect de seră 
încetează să crească cel târziu în 2020. 
Aceasta presupune intensificarea 
eforturilor depuse de Comunitate, 
implicarea rapidă a țărilor dezvoltate și 
încurajarea participării țărilor în curs de 
dezvoltare la procesul de reducere a 
emisiilor.

(2) Obiectivul final al Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice, aprobată în numele 
Comunității Europene prin Decizia 
94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 
1993 privind încheierea Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice (UNFCCC), este 
stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect 
de seră din atmosferă la un nivel care 
previne interferențele antropice periculoase 
cu sistemul climatic. Pentru a atinge acest 
obiectiv, creșterea globală a temperaturii 
medii anuale la suprafață nu ar trebui să 
depășească nivelurile preindustriale cu mai 
mult de 2°C. Cel mai recent raport al 
Comitetului interguvernamental pentru 
schimbări climatice (IPCC) sugerează că 
acest obiectiv poate fi realizat numai dacă 
emisiile globale de gaze cu efect de seră 
încetează să crească cel târziu în 2020. 
Aceasta presupune intensificarea 
eforturilor depuse de Comunitate, 
implicarea rapidă a țărilor dezvoltate și a 
țărilor recent industrializate și 
participarea țărilor în curs de dezvoltare la 
procesul de reducere a emisiilor.

Justificare

In view of the ever increasing share of newly industrialised countries’ emissions, it is 
necessary to set the aim of ensuring their participation, not only the aim to encourage them to 
do so. It is necessary to set the aim of ensuring the participation developing countries, not 
only the aim to encourage them to do so.
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Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În Rezoluția sa din 31 ianuarie 2008 
referitoare la rezultatul Conferinței de la 
Bali privind schimbările climatice (COP 
13 și COP/MOP 3), Parlamentul 
European și-a reamintit poziția potrivit 
căreia țările industrializate ar trebui să se 
angajeze să își reducă emisiile de gaze cu 
efect de seră cu cel puțin 30% până în 
2020 și cu 60-80% până în 2050, 
comparativ cu cifrele din 1990. Dat fiind 
că anticipează rezultate pozitive în urma 
negocierilor de la Conferința părților 
(COP 15) care va avea loc la Copenhaga 
în 2009, Uniunea Europeană ar trebui să 
înceapă să pregătească obiective mai 
stricte pentru reducerile de emisii pentru 
2020 și după această dată și ar trebui să 
vegheze ca, după 2013, sistemul 
comunitar să permită, dacă este necesar, 
impunerea mai multor plafoane stricte 
pentru emisii, ca parte a contribuției 
Uniunii la un nou acord internațional.

Justificare

It is important to stress Parliament's strong ambitions with regard to fighting climate change.
The best way to accomplish this is through an international agreement, to be reached in 
Copenhagen by end 2009. This proposal should be seen as a proof of EU's strong 
commitment in this respect, but also as a signal that the EU is preparing for the tighter 
targets that will come with the new agreement.

Amendamentul 3
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a contribui la atingerea acestor 
obiective pe termen lung, este necesară 
definirea unui plan de reducere a emisiilor 
instalațiilor care fac obiectul sistemului 
comunitar. Pentru îndeplinirea în condiții 
rentabile a angajamentului Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu cel puțin 20% în comparație cu 
nivelurile din 1990, cotele de emisie 
alocate instalațiilor respective ar trebui să 
fie până în 2020 cu 21% mai mici față de 
nivelurile emisiilor din 2005.

(4) Pentru a contribui la atingerea acestor 
obiective pe termen lung, este necesară 
definirea unui plan de reducere a emisiilor 
instalațiilor care fac obiectul sistemului 
comunitar. Pentru îndeplinirea în condiții 
rentabile a angajamentului Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu cel puțin 20% în comparație cu 
nivelurile din 1990, anul de bază stabilit 
prin Protocolul de la Kyoto, recunoscut 
internațional, cotele de emisie alocate 
instalațiilor respective ar trebui să fie până 
în 2020 cu 15 % mai mici față de nivelurile 
emisiilor din 2005.

Justificare

On this calculation the total permitted emission level would amount to 4.65 billion tonnes by 
applying a reduction of 20% below 1990. By 2020, reductions of 2.67 billion tonnes are to be 
achieved by sectors not included in the ETS. The calculation also shows – contrary to the 
Commission's assertion – that the sectors covered by the ETS must be required to make a 
15% reduction compared with 2005.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Copacii, dar și lemnul și produsele 
sale derivate, reprezintă o sursă foarte 
importantă de contenționare și stocare a 
dioxidului de carbon. În plus, lemnul 
pentru construcții favorizează combaterea 
efectului de seră, prin înlocuirea energiei 
fosile. În concluzie, pădurile reprezintă 
adevărate rezervoare naturale de dioxid 
de carbon, dar acesta este eliminat în 
atmosferă atunci când pădurile sunt 
smulse și arse, fiind important, prin 
urmare, să se introducă mecanisme de 
protecție a pădurilor, pentru a atenua 
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încălzirea globală. 

Justificare

Change in land use (e.g. deforestation in tropical areas) is said to be responsible for 20% of 
global greenhouse gas emissions. Annual greenhouse gas emissions linked to deforestation 
alone amount to 6 billion tonnes of CO2 equivalent.

In France alone, storage represents 15.6 million tonnes of carbon and traps 10% of 
greenhouse gas emissions. The replacement value is estimated at 14 million tonnes of carbon.
Without forests and timber, France would emit 108 million tonnes more carbon, in other 
words 20% extra.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Având în vedere potențialul 
semnificativ al sectorului forestier de 
diminuare a încălzirii globale, este
necesar ca valorizarea și dezvoltarea 
acestui sector să fie stimulată, 
respectându-se celelalte funcții ale 
pădurii. 

Justificare

The IPCC 2007 report states, ‘in the long term, a sustainable forest management strategy 
aimed at maintaining or increasing forest carbon stocks, while producing an annual 
sustained yield of timber, fibre or energy from the forest, will generate the largest sustained 
mitigation benefit’. Account should also be taken of the European Parliament’s resolution of 
15 November 2007, which calls on the Commission to include certain forestry-related 
activities in the ETS.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Directiva 2003/87/CE și Directiva 
2004/101/CE care o modifică ar trebui 
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armonizate cu măsurile prevăzute de 
Protocolul de la Kyoto referitoare la 
activitățile privind utilizarea terenurilor, 
schimbarea utilizării terenurilor și 
sectorul forestier (LULUCF).

Justificare

The Kyoto Protocol assigns statistical targets for greenhouse gas emissions to the 
industrialised countries listed in Annex B. Several articles refer to LULUCF activities, 
namely afforestation, reforestation, deforestation, forestry management, agricultural land 
management, pasture management and revegetation.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Sistemul comunitar ar trebui să fie 
strâns legat de mecanismele bazate pe 
proiectul din Protocolul de la Kyoto, 
incluzând activitățile LULUCF în 
domeniul de aplicare a Directivelor 
2003/87/CE și 2004/101/CE.

Justificare

Directive 2004/101/EC of 27 October 2004 amending Directive 2003/87/EC excludes from its 
scope activities related to forestry and agriculture.

The forestry industry and several environmental organisations support the inclusion of 
LULUCF activities within the EU ETS. They stress the crucial impact of these activities on 
climate change, pointing out that deforestation is actually responsible for 20% of global 
greenhouse gas emissions. Including these activities would also be a way of promoting 
sustainable development in the non-industrialised countries.

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) Comisia ar trebui să examineze 
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mijloacele de includere a activităților 
LULUCF în domeniul de aplicare a 
Directivelor 2003/87/CE și 2004/101/CE, 
ținând seama de propunerile avansate la 
Conferința de la Bali și de progresul 
tehnic. Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere legislativă pe această temă 
până cel târziu la sfârșitul anului 2008.

Justificare

Some Member States have criticised the Commission for failing to provide proper justification 
of its decision to exclude LULUCF activities and regret this decision, bearing in mind that the 
conclusions of the European Council of 9 March 2007 and the European Parliament 
resolution of 15 November 2007 on the Bali Climate Conference called on the Commission to 
consider including LULUCF activities in the EU ETS. Including these activities in the 
developing countries would represent a not inconsiderable source of finance, capable of 
ensuring biodiversity protection and rehabilitation of damaged forests.

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru cazurile în care instalațiilor 
mici ale căror emisii nu depășesc pragul de 
10 000 de tone de CO2 pe an li se aplică 
măsuri echivalente de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, în special măsuri 
fiscale, statele membre ar trebui să dispună 
de o procedură de a exclude aceste 
instalații mici din sistemul de 
comercializare a cotelor pe durata aplicării 
măsurilor echivalente. Din motive de 
simplitate administrativă, acest prag oferă 
relativ cel mai mare avantaj în ceea ce 
privește reducerea costurilor administrative 
pentru fiecare tonă exclusă din sistem. Ca 
urmare a abandonării perioadelor de 
alocare de cinci ani, și pentru a consolida 
gradul de certitudine și previzibilitate, ar 
trebui prevăzute dispoziții cu privire la 
frecvența revizuirii permiselor de emisii de 
gaze cu efect de seră.

(10) Pentru cazurile în care instalațiilor 
mici ale căror emisii nu depășesc pragul de 
25 000 de tone de CO2 pe an li se aplică 
măsuri echivalente de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, în special măsuri 
fiscale, statele membre ar trebui să dispună 
de o procedură de a exclude aceste 
instalații mici din sistemul de 
comercializare a cotelor pe durata aplicării 
măsurilor echivalente, chiar dacă acestor 
instalații ar trebui să li se permită să 
rămână, dacă o doresc, în sistemul 
comunitar. Din motive de simplitate 
administrativă, acest prag oferă cel mai 
mare avantaj în ceea ce privește reducerea 
costurilor administrative pentru fiecare 
tonă exclusă din sistem. La revizuirea 
acestei directive, ar trebui să se acorde 
atenție modificării acestui prag, ținând 
seama de contribuția instalațiilor mici la 
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cantitatea totală a emisiilor, de ponderea 
sarcinilor administrative și de experiența 
dobândită în introducerea unor măsuri 
echivalente. Ca urmare a abandonării 
perioadelor de alocare de cinci ani, și 
pentru a consolida gradul de certitudine și 
previzibilitate, ar trebui prevăzute 
dispoziții cu privire la frecvența revizuirii 
permiselor de emisii de gaze cu efect de 
seră.

Justificare

It is important to keep searching for possibilities to further reduce the administrative burden 
on SMEs, avoid unnecessary administrative costs and bureaucracy and enhance the efficiency 
of the system. At the moment, one third of the total installations that are covered by the 
scheme are small installations that together account for only 2% of the overall emissions 
reported.

Amendamentul 10

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. Prin urmare, principiul de 
bază al alocării va fi 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 rapidă în 
condiții de concurență comparabile cu cele 
de care beneficiază instalațiile existente. 
Comisia ar trebui să urmărească licitarea 
și funcționarea ulterioară a pieței 
carbonului, pentru a se asigura că aceste 
două obiective sunt îndeplinite. Pentru a 
garanta o abordare comună și coerentă a 
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licitării în întreaga Uniune, licitarea ar 
trebui gestionată de Comisie sau de o 
autoritate competentă desemnată de 
Comisie. Acest lucru ar trebui să 
garanteze că veniturile provenite din 
licitare pot fi puse în comun și folosite 
mai eficient și efectiv.

Justificare

In order to minimise uncertainty for business, move further towards harmonisation and 
maximise efficiencies, auctioning should be administered centrally. In addition, the 
Commission should monitor the impact of auctioning, to ensure that it is delivering the 
benefits promised.

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a asigura o bună 
funcționare a pieței carbonului și a 
electricității, licitarea cotelor pentru 
perioada începând cu 2013 ar trebui să 
înceapă cel târziu în 2011 și să se bazeze 
pe principii clare și obiective, bine definite 
în prealabil.

Justificare

It is essential that the carbon market functions timely, effectively and with sufficient liquidity 
in order to support the efficient operation of the electricity market. Since this market is 
characterized by forward contracts, the actual auctioning should start to take place well in 
advance of the period. Furthermore, the auctioning principles and detailed design provisions 
should be publicized well in advance in order to allow companies to optimise bid strategies.

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Comisia ar trebui să continue să 
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examineze alte mijloace de promovare a 
practicilor celor mai eficiente din punctul 
de vedere al emisiilor și al energiei, în 
sectoare aflate sub incidența sistemului 
comunitar, precum și în alte sectoare. În 
special, ar trebui să examineze, până în 
septembrie 2009, potențialul de dezvoltare 
a unui sistem de certificate albe la nivelul 
UE, care ar recompensa investițiile 
eficiente din punctul de vedere al energiei.

Justificare

In Article 4(5) Directive 2006/32/EC on end-use efficiency and energy services the 
Commission are required to examine whether to bring forward a proposal on white 
certificates based on the first three years of application of the Directive. But no firm date is 
set for the conclusion of this important examination. The 'Euro White Cert' Project is 
currently examining the potential for an EU-wide system of White Certificates, and its 
potential links with EU ETS.

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Nu ar trebui să aibă loc o 
denaturare nejustificată a concurenței 
între instalații, indiferent dacă sunt sau 
nu externalizate.

Justificare

Any distortion in the internal market caused by allocation of allowances which would result 
in a shift in production from externalised installations to internalised installations with the 
consequence of increased CO2 emissions should be avoided. The purpose of the EU ETS is to 
reduce the emissions of greenhouse gases and the disruption of current production methods of 
outsourcing in an energy efficient manner could have a perverse effect.
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Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Pentru a îmbunătăți transparența și 
pentru a preveni abuzurile de pe piață, 
inclusiv acțiuni speculative prejudiciabile 
privind comercializarea cotelor și a 
derivatelor acestora, Comisia ar trebui să 
ia în considerare punerea în aplicare, în 
ceea ce privește comercializarea emisiilor, 
a normelor comunitare referitoare la 
instrumentele financiare, precum și 
publicarea tuturor informațiilor sensibile 
legate de piață care ar putea avea o 
influență asupra comercializării. Comisia 
ar trebui să continue să monitorizeze 
dezvoltarea pieței carbonului, pentru a se 
asigura că sistemul comunitar își 
îndeplinește în continuare obiectivul de 
bază privind reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, printr-o metodă rentabilă 
și eficientă din punct de vedere economic.

Justificare

It is vital to ensure the application of rules governing financial instruments with regard to the 
trading of allowances in order to enhance business confidence and increase transparency.
Inside trading and market manipulation could not only distort the market, but also reduce its 
credibility and investors' confidence, leading to wrong price signals and market illiquidity.
Furthermore, by defining allowances as financial instruments, their trading will fall under the 
supervision of the financial authorities and rules governing for example investment funds 
would apply to them.

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Țările terțe vecine cu Uniunea ar 
trebui să fie încurajate să se alăture 
sistemului comunitar dacă se 
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conformează prezentei directive. Pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv, Comisia ar 
trebui să depună toate eforturile în ceea 
ce privește negocierile cu țările candidate 
și potențial candidate și cu țările aflate 
sub incidența politicii europene de 
vecinătate, precum și în ceea ce privește 
acordarea de asistență financiară și 
tehnică. Acest lucru ar facilita transferul 
de tehnologii și de cunoștințe către aceste 
țări, ceea ce constituie un mijloc 
important de acordare de beneficii 
economice, sociale și de mediu pentru toți.

Justificare

It is vital to encourage third countries bordering the EU to join the EU ETS. This is not only 
important from an environmental and development point of view, but will also address the 
issue of carbon leakage by EU companies moving over the border.

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Este important ca sistemul 
comunitar să fie extins în viitor astfel 
încât să cuprindă alți emițători importanți 
de gaze cu efect de seră, în special în 
sectorul transporturilor, ca de exemplu 
operatorii maritimi. În acest scop, 
Comisia ar trebui să propună, în cel mai 
scurt timp posibil, modificări 
corespunzătoare, însoțite de o evaluare a 
impactului, pentru a include sectorul 
transportului maritim în sistemul 
comunitar până în 2013 și pentru a fixa o 
dată pentru includerea transportului 
rutier.

Justificare

It is important to continue with the inclusion of transport into the EU ETS, especially 
shipping. For the moment, a proper impact assessment and reliable data are missing.
However, in the next review, the Commission should extend the scheme.
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Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33b) Pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pe piața internă, 
Comisia ar trebui, după caz, să emită 
orientări sau să prezinte propuneri, în 
vederea unei mai bune armonizări a 
punerii în aplicare a prezentei directive, 
ca de exemplu în ceea ce privește 
definițiile, taxele și sacțiunile.

Justificare

To provide more legal certainty and to create a true level playing field in the EU, further 
harmonization could be envisaged, for example regarding definitions (closure) and fees and 
penalties put in place by Member States.

Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Informațiile privind aplicarea 
prezentei directive ar trebui să fie ușor 
accesibile, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM). 
Pentru a sprijini întreprinderile și, în 
special, IMM-urile, să respecte cerințele 
prezentei directive, statele membre ar 
trebui să creeze servicii de asistență 
naționale.

Justificare

Many of the companies that are covered by the EU ETS are SMEs, that lack sufficient 
resources and that might be at a disadvantage compared to big companies in acquiring 
allowances through auctioning and trading. The least that could be done is supplying them 
with easily accessible information on the detailed requirements. The best practical solution to 
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do so vary from one Member States to the other, depending on the specific institutional 
framework in place, as was done in the REACH Directive.

Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
-1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul 
text:
„Prezenta directivă instituie un sistem 
de comercializare a cotelor de emisie de 
gaze cu efect de seră în cadrul 
comunității (denumit în continuare 
„sistemul comunitar”) pentru a 
promova reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră într-un mod rentabil și 
eficient din punct de vedere economic, 
promovând în același timp inovarea și 
menținând și consolidând 
competitivitatea.”

Justificare

The ETS should lead to low-carbon innovations that give EU companies a long-term 
advantage over competitors outside the EU. Where the ETS leads to the risk of carbon 
leakage the competitiveness of EU companies should be maintained.

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „gaze cu efect de seră” înseamnă gazele 
enumerate în anexa II și alte componente 
gazoase ale atmosferei, atât naturale, cât 
și antropogene, care absorb și reemit 
radiație infraroșie;

(c) „gaze cu efect de seră” înseamnă gazele 
enumerate în anexa II și orice alte gaze
astfel reglementate în cadrul unui acord 
internațional;
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Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „instalație nou intrată” înseamnă orice 
instalație care desfășoară una sau mai 
multe dintre activitățile enumerate în anexa 
I, care a obținut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră după ce a prezentat 
Comisiei lista menționată la articolul 11 
alineatul (1);

(h) „instalație nou intrată” înseamnă orice 
instalație care desfășoară una sau mai 
multe dintre activitățile enumerate în anexa 
I, care a obținut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră sau actualizarea 
permisului de emisie de gaze cu efect de 
seră ca urmare a unei modificări care îi 
afectează natura sau modul de 
funcționare sau ca urmare a unei creșteri 
semnificative a capacității, după ce a 
prezentat Comisiei lista menționată la 
articolul 11 alineatul (1);

Amendamentul 22

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 – litera u

Textul propus de Comisie Amendamentul
(u) „producător de energie electrică” 
înseamnă o instalație care, la 1 ianuarie 
2005 sau după această dată, a produs 
energie electrică în vederea vânzării către 
părți terțe și care este acoperită numai de 
categoria „Furnizare de energie electrică 
sau de energie termică” din anexa I.

(u) „producător de energie electrică”
înseamnă o instalație care, la 1 ianuarie 
2005 sau după această dată, a produs 
energie electrică în vederea vânzării către 
părți terțe, care furnizează servicii în 
special rețelelor publice de energie 
electrică și care este acoperită numai de 
categoria „Furnizare de energie electrică 
sau de energie termică” din anexa I.

Justificare

The exposure to international competition forces to include autoproducers to free allocation.
Industry other than public electricity producers must remain the possibility to run their own 
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energy facilities already invested. Therefore the definition should be amended.
Autoproducers, as defined in the Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the 
Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity 
as “a natural or legal person generating electricity essentially for his own use” should not be 
excluded from free allocation.

Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 – litera ua (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
(ua) „instalație externalizată” înseamnă o 
instalație deținută și/sau operată de o 
parte terță, care îndeplinește o funcție 
care ar putea, de asemenea, să fie 
realizată și prin intermediul unei activități 
interne de producție integrată în procesul 
de producție al sectorului economic în 
cauză.

Justificare

The term ‘externalised installations’ should be defined in order to avoid that they suffer from 
different allocation methods and thus different costs, higher than those of internal generation 
in the sectors which they supply.

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 – litera ub (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ub) „acord internațional” înseamnă un 
acord între țări în contextul Convenției-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice (UNFCCC), 
care are ca scop reducerea emisiilor 
globale cu amploarea necesară pentru a 
combate eficient schimbările climatice 
prin limitarea creșterii temperaturii 
globale la 2°C, și care poate fi măsurat, 
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verificat și declarat; un asemenea acord 
internațional ar trebui să includă o 
proporție critică a producției sectoriale 
mondiale.

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
La intervale de cel mult cinci ani, 
autoritatea competentă examinează 
permisul de emisie de gaze cu efect de seră 
și aduce modificările care se impun.

La intervale de cel mult cinci ani, 
autoritatea competentă examinează 
permisul de emisie de gaze cu efect de seră 
și aduce modificările care se impun, pe 
baza descoperirilor științifice cele mai 
recente.

Justificare

It should be stressed that the review of emissions permits and any proposed amendments will 
take place in the light of new scientific data.

Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând din 2013, statele membre scot 
la licitație toate cotele care nu sunt alocate 
cu titlu gratuit în conformitate cu articolul 
10a.

(1) Începând din 2013, Comisia sau un 
organism competent desemnat de Comisie
scot la licitație toate cotele care nu sunt 
alocate cu titlu gratuit în conformitate cu 
articolul 10a.

Justificare

In order to minimise uncertainty for business, move further towards harmonisation and 
maximise efficiencies, auctioning should be administered centrally.
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Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cantitatea totală a cotelor pe care 
statele membre trebuie să le scoată la 
licitație se prezintă după cum urmează:

(2) Cantitatea totală a cotelor care trebuie 
să fie scoase la licitație în fiecare stat 
membru se prezintă după cum urmează:

Justificare

Whilst there still remains a case for varying the level of auctioning rights made available to 
participants in the different Member States, auctioning should still be administered centrally.
This change is required to clarify this.

Amendamentul 28

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(a) 80% 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 
2008;

Justificare

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying.

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008—the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.
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Amendamentul 29

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) 10% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
conformitate cu realizările înregistrate 
între anul de referință al Protocolului de 
la Kyoto și anul 2008, pentru a justifica 
eforturile depuse până la data introducerii 
sistemului comunitar.

Justificare

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying.

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008—the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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:

(3) Jumătate din veniturile provenite din 
licitarea cotelor menționată la alineatul (2), 
inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
sunt utilizate în cadrul unui fond special.
Până la jumătate din acest fond este 
utilizat, în modul cel mai eficient și mai 
eficace, în următoarele scopuri:

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră din țările în curs de 
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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 strategic în 
domeniul tehnologiei energetice;

dezvoltare, în special țările cel mai puțin 
dezvoltate, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică; 

(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;

(d) pentru măsuri de evitare sau de 
inversare a defrișărilor sau a degradării 
solului, în special în țările cel mai puțin 
dezvoltate;

(e) pentru facilitarea adaptării țărilor în 
curs de dezvoltare la efectele schimbărilor 
climatice;

(e) pentru facilitarea adaptării țărilor în 
curs de dezvoltare la efectele schimbărilor 
climatice;

(ea) pentru dezvoltarea capacității 
instituționale a țărilor cel mai puțin 
dezvoltate de a crea cu succes și de a 
gestiona proiecte privind reducerea 
emisiilor;
Partea care rămâne din fondul menționat 
la alineatul (2) este utilizată în 
următoarele scopuri:
(i) pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării în domeniul reducerii emisiilor 
și al adaptării la efectele schimbărilor 
climatice, inclusiv participarea la diverse 
inițiative în cadrul planului strategic 
european pentru tehnologiile energetice 
sau al platformelor tehnologice europene;
(ii) pentru facilitarea adaptării la efectele 
schimbărilor climatice în cadrul 
Comunității;

(f) pentru soluționarea aspectelor sociale în (iii) pentru soluționarea aspectelor sociale 
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ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin
izolarea termică a locuințelor; și

în ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea termică a locuințelor;

(iv) pentru atenuarea impactului 
sistemului comunitar asupra regiunilor 
afectate de schimbări de ordin geografic 
și demografic, acordându-le sprijin pentru 
dezvoltarea unei politici energetice 
durabile; și 

(g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

(v) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

(3a) Statele membre restituie, în 
conformitate cu normele privind ajutorul 
de stat, restul veniturilor provenite din 
licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera 
(b), pentru cercetare, inovare și investiții 
în tehnologii cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, inclusiv, între altele, energia 
regenerabilă, captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră și 
procesele de producție mai eficiente din 
punct de vedere al energiei. Statele 
membre adoptă măsuri care garantează 
că veniturile restituite sunt utilizate doar 
în aceste scopuri și stabilesc aceste măsuri 
în raportul menționat la alineatul (4). 

Amendamentul 31

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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. 

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2009, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu.
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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 articolul [23 alineatul (3)]

Comisia consultă toate părțile interesate 
relevante înainte de prezentarea 
respectivului regulament. Licitațiile 
trebuie concepute și desfășurate în 
conformitate cu următoarele norme:
(a) scopul licitațiilor este acela de a se 
aloca cote operatorilor și/sau 
intermediarilor de pe piață la un preț 
stabilit de piață și nu acela de se a obține 
venituri maxime sau de a se ajunge la un 
preț prestabilit;
(b) se menține un nivel suficient al 
lichidităților pe piață în orice moment, în 
mod deosebit în 2013. În acest scop, 
procesul trebuie să fie previzibil în special 
în ceea ce privește calendarul și 
succesiunea licitațiilor, precum și volumul 
cotelor puse la dispoziție;
(c) licitațiile sunt deschise tuturor 
titularilor unui cont valabil în cadrul 
sistemului comunitar, capabili să 
garanteze din punct de vedere financiar 
că prețurile licitate vor fi onorate;
(d) operatorii, în special întreprinderile 
mici și mijlocii incluse în sistemul 
comunitar, au acces echitabil și egal și pot 
participa pe deplin;
(e) participarea nu impune operatorilor 
obligații financiare nejustificate;
(f) toți participanții au acces la aceleași 
informații în același timp; și 
(g) participanții nu au înțelegeri secrete și 
nu acționează în vreun alt fel pentru a 
submina desfășurarea licitației. 
Măsura menționată în primul paragraf, 
destinată să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive prin completarea 

Adlib Express Watermark



AD\741419RO.doc 27/48 PE404.749v02-00

RO

acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul [23 alineatul (3)].

Justificare

Point c seeks to clarify the definition of participant to auctions, and in particular to make sure 
that participants provide assurance that they are able to honour their bids. Not doing so 
could create opportunities for speculative behaviour.

Amendamentul 32

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
(5a) Până la 31 decembrie 2008, Comisia 
publică o definiție clară a cotelor de 
emisie, care să excludă posibilitatea 
securitizării acestora pe piețele financiare 
și, în cadrul licitațiilor, acordă o poziție 
privilegiată participanților care vor folosi 
cotele pentru generarea de energie sau 
pentru producerea de bunuri industriale.

Justificare

In the absence of clear rules the emission rights will be financial products. If the auctioning 
and the secondary markets are open to all bidders (including institutional investors, hedge 
funds, state funds etc.) there will be a danger of purely speculative price formation. That is 
why it must the access to original auctioning procedure should be open only to the bidders 
who need emission rights in production processes.

Amendamentul 33

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 

(1) Până la 30 iunie 2010, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
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cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

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)].

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 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.

Măsurile menționate la primul paragraf 
fixează valori de referință ex ante la 
nivelul UE stabilite la nivelul celei mai 
mici producții de dioxid de carbon per 
unitate privind emisiile de gaze cu efect de 
seră și randamentul energetic pentru 
instalații din toate sectoarele care primesc 
alocări cu titlu gratuit. Aceste valori de 
referință sectoriale se bazează pe cele mai 
eficiente tehnici din punct de vedere al 
emisiilor de gaze cu efect de seră și al 
energiei, inclusiv pe potențialul tehnic de 
reducere a emisiilor și pe tehnologiile 
disponibile pe piață, printre care produse 
de substituție, procese alternative de 
producție general aplicabile, utilizarea 
biomasei, cogenerarea și captarea și 
stocarea gazelor cu efect de seră. Cotele 
alocate cu titlu gratuit instalațiilor nu 
trebuie să depășească nivelul indicat de 
valoarea de referință a sectorului 
corespunzător, astfel încât operatorii cei 
mai eficienți să fie recompensați. În 
general, măsurile menționate la primul 
paragraf nu stimulează creșterea nivelului 
emisiilor în ansamblu sau pe unitate de 
producție. În stabilirea valorilor de 
referință, Comisia consultă sectorul vizat 
și alte părți interesate relevante. Sunt 
interzise alocările cu titlu gratuit pentru 
producția de energie electrică, cu excepția 
energiei electrice produse în legătură cu 
energia termică industrială prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE 
sau din reziduurile generate de un proces 
industrial, cu condiția ca aceasta să fie 
produsă pentru consumul propriu al 
operatorului; în toate cazurile se alocă 
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cote potrivit acelorași principii care se 
aplică în cazul activității industriale 
respective, așa cum se menționează în 
anexa 1. 
Atunci când gazul rezidual rezultat în 
urma unui proces de producție este folosit 
drept combustibil, operatorului instalației 
care produce gazul rezidual i se alocă 
toate cotele folosindu-se aceleași principii 
de alocare care se aplică pentru 
activitatea industrială respectivă, astfel 
cum este menționat în anexa 1.

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.

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.

Amendamentul 34

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia întocmește, până la 1 
septembrie 2009, un raport privind 
rezultatele examinării caracterului 
adecvat al propunerii unei directive 
referitoare la certificatele albe, menționat 
la articolul 4 alineatul (5) din Directiva 
2006/32/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind 
eficiența energetică la utilizatorii finali și 
serviciile energetice1. Acest raport 
stabilește, în special, potențialul pentru un 
sistem de comercializare a certificatelor 
albe la nivel comunitar, continuând să 
ofere stimulente operatorilor care 
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beneficiază de cote gratuite pentru a 
investi în tehnicile și tehnologiile cele mai 
eficiente din punct de vedere al energiei, 
fixând obiective sau plafoane obligatorii 
pentru participanți în ceea ce privește 
eficiența energetică și oferind un sistem 
de certificate comercializabile care pot 
proveni din adoptarea tehnicilor sau 
tehnologiilor eficiente din punct de vedere 
al energiei. Dacă raportul indică faptul că 
un astfel de sistem ar fi benefic pentru 
mediu, rentabil și fezabil din punct de 
vedere practic și că ar respecta principiile 
unei mai bune reglementări, Comisia 
înaintează propuneri legislative 
corespunzătoare până la 30 iunie 2010.
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 64.

Justificare

In Article 4(5) Directive 2006/32/EC on end-use efficiency and energy services the 
Commission are required to examine whether to bring forward a proposal on white 
certificates based on the first three years of application of the Directive. But no firm date is 
set for the conclusion of this important examination. The 'Euro White Cert' Project, supported 
by Intelligent Energy Europe, is currently examining the potential for an EU-wide system of 
White Certificates, and its potential links with EU ETS.

Amendamentul 35

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Instalațiile, externalizate sau nu, vor 
beneficia de tratament egal în ceea ce 
privește cotele de emisie.

Justificare

In order not to create incentives from the current proposal that lead to market distortions and 
also increases emissions. It is essential that the text of the Directive reflects “outsourcing” of 
activities by many sectors.
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Amendamentul 36

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 
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.

(3) Sunt alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică care este 
oferită spre vânzare părților terțe, inclusiv 
rețelelor de termoficare urbane, prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pe baza unor valori de referință ex ante la 
nivel comunitar, 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.

Amendamentul 37

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 5% din cantitatea de cote la nivel 
comunitar, stabilită în conformitate cu 
articolele 9 și 9a pentru perioada 2013-
2020, constituie o rezervă pentru 
instalațiile nou intrate, acesta fiind
procentul maxim care poate fi alocat 
instalațiilor nou intrate în conformitate cu 
normele adoptate în temeiul alineatului (1) 
al prezentului articol.

(6) 5% din cantitatea de cote la nivel 
comunitar, stabilită în conformitate cu 
articolele 9 și 9a pentru perioada 2013-
2020, constituie o rezervă pentru a oferi 
lichiditate instalațiilor nou intrate și 
pentru situațiile de pe piață care creează 
prețuri nerezonabil de mari sau de mici 
pentru emisiile de carbon. Procentul 
maxim care poate fi alocat instalațiilor nou 
intrate în conformitate cu normele 
adoptate în temeiul alineatului (1).
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Justificare

The reserve delivers liquidity (allowances) for new entrants. For the whole carbon market it 
is essential to have instruments which allow reactions to extraordinary market situations. We 
urge to use a part of the reserve for increasing liquidity in the event of a critically high 
carbon price. In the event of too low carbon prices the liquidity should be reduced (this 
measure should be inserted in the auctioning rules). We suggest a price margin between 20 
and 50 Euro. Liquidity measures should be dealt with by the auctioning rules referred to in 
Art. 10.

Amendamentul 38

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.

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producția de energie electrică de 
către instalațiile nou intrate, cu excepția 
energiei electrice produse în legătură cu 
energia termică industrială prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE 
sau din reziduurile generate de un proces 
industrial, cu condiția ca aceasta să fie 
produsă pentru consumul propriu al 
operatorului; în toate cazurile se alocă 
cote potrivit acelorași principii care se 
aplică în cazul activității industriale 
respective, așa cum se menționează în 
anexa I. 
Cu toate acestea, atunci când un gaz 
rezidual rezultat în urma unui proces de 
producție este folosit drept combustibil, 
operatorului instalației care produce 
gazul rezidual i se alocă toate cotele 
folosindu-se aceleași principii de alocare 
care se aplică pentru activitatea 
industrială respectivă, astfel cum este 
menționat în anexa I.
Comisia publică, până la 31 decembrie 
2010, norme armonizate la nivel 
comunitar pentru alocarea rezervei 
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pentru instalațiile nou intrate. Aceste 
norme cuprind orientări privind aplicarea 
definiției conceptului de „instalație nou 
intrată”, incluzând măriri semnificative 
ale capacității, între altele prin extinderea 
instalației.
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)].

Amendamentul 39

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.

(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 100% 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.

Amendamentul 40

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 a – alineatele 8 și 9

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 

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior până în 
2020, instalațiilor din sectoarele expuse la 
un risc semnificativ de relocare a emisiilor 
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de dioxid de carbon li se atribuie cote 
gratuite până la 100% din cantitatea 
stabilită în conformitate cu alineatele (2)-
(6).

de dioxid de carbon li se atribuie cote 
gratuite până la 100% din cantitatea 
stabilită în conformitate cu alineatele (2)-
(6). Fără a aduce atingere alineatelor (4) 
și (5) și fără a depăși cantitatea totală de 
cote stabilită la articolul 9, Comisia poate 
aloca cote suplimentare acestor instalații 
pentru a lua în considerare efectul 
transferării costului cotelor în prețul 
energiei electrice asupra sectorului sau 
subsectorului în cauză.

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2010 și, 
ulterior, la fiecare 3 ani, Comisia stabilește 
care sunt sectoarele vizate la alineatul (8).

(9) Până cel târziu la 1 iunie 2010 și, 
ulterior, la fiecare patru ani, Comisia 
stabilește care sunt sectoarele vizate la 
alineatul (8). Comisia consultă sectoarele 
vizate și alte părți interesate relevante. 

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)].

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:

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 sau în favoarea instalațiilor
situate în afara Comunității care nu impun 
restricții comparabile și verificabile 
asupra emisiilor de carbon, ținând seama 
de următorii factori:

(a) măsura în care licitațiile ar duce la o 
creștere substanțială a costurilor de 
producție;

(a) măsura în care licitațiile ar duce la o 
creștere substanțială a costurilor de 
producție;

(b) măsura în care instalațiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici;

(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 

(c) structura de piață piața produselor și 
piața geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurența 
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internațională; 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.

(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;
(da) efectul transferării costului cotelor în 
prețul energiei electrice asupra sectorului 
sau subsectorului în cauză; 
(db) efectul siguranței aprovizionării cu 
materii prime în Comunitate. 

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.

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.

Amendamentul 41

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
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. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
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 
2010, 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. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate.

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

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ține seama 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. 

În absența unui acord internațional și a 
unor acorduri sectoriale obligatorii, 
Comisia examinează, în mod specific, în 
raportul menționat anterior, posibilitatea 
adaptării ponderii cotelor primite cu titlu 
gratuit de sectoarele sau subsectoarele 
respective în temeiul articolului 10a, a 
includerii în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a, sau a 
creării unui mecanism de ajustare la 
frontieră. 

Amendamentul 42

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea reducerilor de emisii certificate 
(CER) și a unităților de reducere a 

emisiilor (ERU) rezultate din activități de 
proiect în cadrul sistemului comunitar 

anterior intrării în vigoare a unui viitor 
acord internațional privind schimbările 

climatice

Utilizarea reducerilor de emisii certificate 
(CER) și a unităților de reducere a 

emisiilor (ERU) rezultate din activități de 
proiect în cadrul sistemului comunitar

(1) Până la intrarea în vigoare a unui viitor 
acord internațional privind schimbările 

(1) Până la intrarea în vigoare a unui viitor 
acord internațional privind schimbările 
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climatice și înaintea aplicării articolului 28 
alineatele (3) și (4), se aplică alineatele (2)-
(7) ale prezentului articol.

climatice și înaintea aplicării articolului 28 
alineatele (3) și (4), se aplică alineatele (2)-
(7) ale prezentului articol.

(2) În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012 în cadrul 
tipurilor de proiecte acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012. Până la 
31 decembrie 2014, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

(2) Operatorii pot solicita autorității 
competente să le aloce cote valabile 
începând cu 2013 în schimbul CER și ERU 
aferente unor reduceri de emisii realizate 
până în 2012 în cadrul tipurilor de proiecte 
acceptate de majoritatea statelor membre 
care dețin majoritatea calificată de voturi 
astfel cum a fost definită în tratat, în 
cadrul sistemului comunitar în perioada 
2008-2012. Până la 31 decembrie 2014, 
autoritatea competentă efectuează aceste 
schimburi la cerere.

(3) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012,
autoritățile competente permit operatorilor 
să schimbe CER rezultate din proiecte 
desfășurate înainte de 2013 și care au fost 
alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 contra unor cote 
valabile din 2013.

(3) Autoritățile competente permit 
operatorilor să schimbe CER rezultate din 
proiecte desfășurate înainte de 2013 și care 
au fost alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 contra unor cote 
valabile din 2013.

Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012.

Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect care au fost acceptate de 
majoritatea statelor membre care dețin 
majoritatea calificată de voturi astfel cum 
a fost definită la articolul 205 alineatul 
(2) din tratat în perioada 2008-2012.

(4) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012, 
autoritățile competente permit operatorilor 
să schimbe CER alocate pentru reduceri ale 
emisiilor realizate începând cu 2013 contra 
unor cote provenind din proiecte noi 
lansate începând cu 2013 în țările cel mai 
puțin dezvoltate.

(4) Autoritățile competente permit 
operatorilor să schimbe CER alocate pentru 
reduceri ale emisiilor realizate începând cu 
2013 contra unor cote provenind din 
proiecte noi lansate începând cu 2013 în 
țările cel mai puțin dezvoltate.

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
încheierea unui acord între țările respective 
și Comunitate sau până în 2020, luându-se 

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de 
majoritatea statelor membre care dețin 
majoritatea calificată de voturi astfel cum 
a fost definită la articolul 205 alineatul 
(2) din tratat în cadrul sistemului 
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în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două.

comunitar în perioada 2008-2012, până la 
încheierea unui acord între țările respective 
și Comunitate sau până în 2020, luându-se 
în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două.

(5) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012 și în 
eventualitatea în care se amână încheierea 
unui acord internațional privind 
schimbările climatice, creditele provenind 
din proiecte sau alte activități de reducere a 
emisiilor pot fi utilizate în sistemul 
comunitar în conformitate cu acordurile 
încheiate cu țări terțe în care se precizează 
nivelurile de utilizare. În conformitate cu 
aceste acorduri, operatorii pot utiliza 
creditele din activitățile de proiect 
desfășurate în țări terțe pentru a-și respecta 
obligațiile care le revin în cadrul sistemului 
comunitar.

(5) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012 și în
eventualitatea în care se amână încheierea 
unui acord internațional privind 
schimbările climatice, creditele provenind 
din proiecte sau alte activități de reducere a 
emisiilor pot fi utilizate în sistemul 
comunitar în conformitate cu acordurile 
încheiate cu țări terțe în care se precizează 
nivelurile de utilizare. În conformitate cu 
aceste acorduri, operatorii pot utiliza 
creditele din activitățile de proiect 
desfășurate în țări terțe pentru a-și respecta 
obligațiile care le revin în cadrul sistemului 
comunitar.

(6) Acordurile menționate la alineatul (5) 
prevăd utilizarea în sistemul comunitar a 
creditelor provenind din tehnologii legate 
de energiile regenerabile sau de eficiența 
energetică, care promovează transferul 
tehnologic și dezvoltarea durabilă. De
asemenea, acordurile respective prevăd 
utilizarea unor credite provenind din 
proiecte în care valoarea de referință 
utilizată este inferioară nivelului prevăzut 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
măsurilor menționate la articolul 10a sau 
inferioară nivelurilor prevăzute de 
legislația comunitară.

(6) Acordurile menționate la alineatul (5) 
prevăd utilizarea în sistemul comunitar a 
creditelor provenind din tehnologii legate 
de energiile regenerabile sau de eficiența 
energetică, care promovează transferul 
tehnologic și dezvoltarea durabilă. De 
asemenea, acordurile respective prevăd 
utilizarea unor credite provenind din 
proiecte în care valoarea de referință 
utilizată este inferioară nivelului prevăzut 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
măsurilor menționate la articolul 10a sau 
inferioară nivelurilor prevăzute de 
legislația comunitară.

(6a) Utilizarea creditelor de către 
instalații, în conformitate cu alineatele 
(2), (3), (4) și (5), nu depășește un volum 
egal cu 35% din reducerile emisiilor de 
gaze cu efect de seră solicitate instalațiilor 
aflate sub incidența Directivei 
2003/87/CE în perioada 2008-2020.

(7) Odată ce va fi încheiat un acord 
internațional privind schimbările climatice, 
în sistemul comunitar vor fi acceptate 
numai acele CER provenind din țări terțe 

(7) Odată ce va fi încheiat un acord 
internațional privind schimbările climatice, 
în sistemul comunitar vor fi acceptate 
numai acele CER provenind din țări terțe 
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care au ratificat acordul respectiv. care au ratificat acordul respectiv.

(7a) Comisia depune eforturi pentru a 
garanta că acordul menționat la alineatul 
(5), precum și acordul internațional 
menționat la alineatul (7) includ un 
sistem de creditare ce sprijină 
împădurirea verificabilă și permanentă, 
reîmpădurirea, reducerea emisiilor prin 
evitarea defrișărilor și alte proiecte și 
activități de exploatare forestieră 
durabilă, inclusiv, printre altele, evitarea 
eroziunii și purificarea apelor reziduale. 
Astfel de proiecte trebuie să îndeplinească 
criterii de înaltă calitate pentru a fi 
adoptate în cadrul stabilit de Națiunile 
Unite în conformitate cu articolul 28a. 

Amendamentul 43

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 10a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) La articolul 12, se adaugă 
următorul alineat:
„(1a) Comisia înaintează, până la 1 
septembrie 2009, propunerile legislative 
corespunzătoare care să asigure protecția 
pieței cotelor de emisie de utilizările 
abuzive ale informațiilor confidențiale și 
de manipulările de piață. Comisia 
analizează, în mod special, dacă, în sensul 
prezentei directive, cotele trebuie 
considerate drept instrumente financiare 
în domeniul de aplicare a Directivei 
2003/6/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind 
utilizările abuzive ale informațiilor 
confidențiale și manipulările pieței 
(abuzul de piață)1”.
1 JO L 96, 12.4.2003, p. 16.

Adlib Express Watermark



PE404.749v02-00 40/48 AD\741419RO.doc

RO

Justificare

The legal nature of allowances on the financial market is unclear. Some countries consider 
them to be financial instruments whose trading is supervised by the financial service 
authority, while other countries consider them to be normal commodities and only their 
derivatives are viewed as financial instruments. It is important to create clarity in order to 
enhance business confidence and increase transparency. Inside trading and market 
manipulation could distort the market, reduce its credibility and harm investors' confidence.

Amendamentul 44

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 13a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Alineatul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 15a

Dezvăluirea informațiilor și secretul 
profesional

(1) Statele membre și Comisia se asigură 
că toate deciziile și rapoartele referitoare 
la cantitatea cotelor alocate și la 
monitorizarea, raportarea și verificarea 
emisiilor sunt dezvăluite imediat astfel 
încât să se garanteze accesul rapid și 
nediscriminatoriu la aceste informații.
(2) Obligația păstrării secretului 
profesional se aplică tuturor persoanelor 
care exercită sau au exercitat o activitate 
pentru Comisie sau pentru autoritățile 
competente ale statelor membre sau 
pentru organismele cărora Comisia sau 
autoritățile competente ale statelor 
membre le-au delegat anumite sarcini. 
Informațiile care fac obiectul secretului 
profesional nu pot fi dezvăluite nici unei 
alte persoane sau autorități, cu excepția 
cazului în care acest lucru este prevăzut 
de actele cu putere de lege și de normele 
administrative în vigoare.”
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Justificare

It is vital to ensure the application of rules governing financial instruments with regard to the 
trading of allowances in order to enhance business confidence and increase transparency.
Publication of market sensitive information by the Commission and Member States should be 
strictly and clearly regulated.

Amendamentul 45

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 14a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 18 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La articolul 18, se adaugă 
următorul alineat:
„Comisia sau un organism competent 
desemnat de Comisie gestionează, la nivel 
comunitar, licitația cotelor prevăzute la 
articolul 10. Acest organism competent își 
coordonează activitățile în strânsă 
cooperare cu autoritățile competente 
desemnate de statele membre. Se 
garantează, în special, că autorităților 
competente din fiecare stat membru li se 
oferă date complete și exacte privind 
cotele alocate prin licitație instalațiilor 
care se află sub jurisdicția lor.”

Amendamentul 46

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2003/87/CE
Articolul 25 – alineatul 1ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1ba) În cadrul politicii europene de 
vecinătate și al procesului de extindere, 
Comisia trebuie să vizeze încheierea unor 
acorduri cu țările în cauză, pentru a le 
include în sistemul comunitar sau pentru 
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a permite recunoașterea reciprocă a 
cotelor.

Justificare

It is vital to encourage third countries bordering the EU to join the EU ETS. This is not only 
important from an environmental and development point of view, but will also address the 
issue of carbon leakage by EU companies moving over the border.

Amendamentul 47

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – titlul și alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excluderea instalațiilor de ardere de 
dimensiuni mici care fac obiectul unor 

măsuri echivalente

Excluderea instalațiilor de dimensiuni mici 
care fac obiectul unor măsuri echivalente

(1) Statele membre pot exclude din
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) La cererea operatorului, statele 
membre exclud din sistemul comunitar 
instalațiile ale căror emisii raportate 
autorității competente în fiecare dintre 
ultimii trei ani nu depășesc 25 000 de tone
de dioxid de carbon echivalent, excluzând 
emisiile provenite de la biomasă, care, în 
cazul instalațiilor de ardere, au o putere 
termică nominală mai mică de 35 MW și 
care fac obiectul unor măsuri de natură să 
permită realizarea unei contribuții 
echivalente la reducerile de emisii, în cazul 
în care statul membru în cauză îndeplinește 
următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă (c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
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în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Amendamentul 48

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4).

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2)-(4b).

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu o 
cantitate de cote echivalentă cu reducerea 
totală a emisiilor de gaze cu efect de seră 
realizată de Comunitate peste nivelul de 
20%, reducere care incumbă Comisiei în 
temeiul acordului internațional, această 
reducere fiind înmulțită cu proporția cu 
care sistemul comunitar contribuie la 
totalul reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a.

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu o 
cantitate de cote echivalentă cu reducerea 
totală a emisiilor de gaze cu efect de seră 
realizată de Comunitate peste nivelul de 
20%, reducere care incumbă Comisiei în 
temeiul acordului internațional, conform 
concluziilor Consiliului European din 
martie 2007, această reducere fiind 
înmulțită cu proporția cu care sistemul 
comunitar contribuie la totalul reducerilor 
de emisii în 2020, în conformitate cu 
articolele 9 și 9a.

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau (3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
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alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).

alte credite, de înaltă calitate, aprobate în 
conformitate cu alineatul (4) provenind din 
țări terțe care au semnat acordul 
internațional, până la limita reprezentată de 
jumătate din reducerea efectuată în 
conformitate cu alineatul (2).

(4) Comisia poate adopta măsuri pentru a 
permite operatorilor să utilizeze în sistemul 
comunitar alte tipuri suplimentare de 
proiecte decât cele menționate la articolul 
11a alineatele (2)-(5) sau să utilizeze alte 
mecanisme create în temeiul acordului 
internațional, după caz.

(4) Comisia poate adopta măsuri pentru a 
permite operatorilor să utilizeze în sistemul 
comunitar alte tipuri suplimentare de 
proiecte de calitate decât cele menționate 
la articolul 11a alineatele (2)-(5) sau să 
utilizeze alte mecanisme create în temeiul 
acordului internațional, după caz.

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)].

(4a) În decurs de opt luni de la încheierea 
acordului internațional, Comisia 
realizează și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un studiu de 
impact global privind efectele obținerii, în 
UE, a reducerilor de emisii solicitate de 
respectivul acord și măsurile luate pentru 
obținerea acestor reduceri, precum și alte 
măsuri adoptate în acord. Studiul de 
impact stabilește, în special, măsura în 
care acordul internațional poate reduce 
semnificativ riscul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon pentru sectoarele expuse 
concurenței internaționale, inclusiv 
asigurând sarcini comparabile pentru 
sectoarele care funcționează în afara 
Comunității.
(4b) Dacă studiul de impact indică faptul 
că acordul internațional nu este în 
măsură să reducă semnificativ riscul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon 
pentru sectoarele expuse concurenței 
internaționale, Comisia prezintă o 
propunere legislativă adecvată 
Parlamentului European și Consiliului. 
Această propunere cuprinde, dacă este 
cazul, următoarele aspecte: 
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(a) modificarea cantității cotelor 
comunitare în 2020, luând în considerare 
reducerea globală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră din Comunitate cu 20%, care 
incumbă Comunității în temeiul 
concluziilor Consiliului European din 
martie 2007;
(b) utilizarea CER, ERU sau a altor 
credite de către operatorii din sistemul 
comunitar;
(c) reducerea riscului relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, incluzând, între 
altele, orice propuneri menționate la 
articolul 10a alineatele (1), (8) și (9) și la 
articolul 10b.

Amendamentul 49

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 21a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Alineatul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 28a

Utilizarea creditelor pentru împădurire, 
reîmpădurire și silvicultură

(1) Fără a aduce atingere articolelor 11a 
și 28, statele membre permit operatorilor 
de instalații să utilizeze credite, în plus 
față de limita menționată la articolul 11a 
alineatul (6a), în limita a 5% din emisiile 
solicitate instalațiilor aflate sub incidența 
Directivei 2003/87/CE, provenite din:
(a) proiectele de împădurire și 
reîmpădurire durabile, verificabile și 
permanente, certificate de Consiliul de 
administrație al CDM sau verificate în 
conformitate cu procedura Comitetului de 
supraveghere pentru implementarea în 
comun;
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(b) activități silvicole durabile, verificabile 
și permanente, în țări în curs de 
dezvoltare cu care s-a încheiat un acord 
în conformitate cu articolul 11a alineatul 
(5); și
(c) orice proiect silvicol durabil, 
verificabil și permanent din țări în curs de 
dezvoltare care respectă acordul 
internațional menționat la articolul 28.
(2) Toate proiectele stabilite la alineatul 
(1) literele (a) - (c) de mai sus îndeplinesc 
criterii de înaltă calitate care urmează să 
fie adoptate de Comisie în cadrul stabilit 
de Națiunile Unite.
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)].”

Amendamentul 50

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 21b (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Articolul 30 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 30
Revizuirea și evoluțiile ulterioare

…

(1) Pe baza experienței acumulate în 
aplicarea prezentei directive … și 
având în vedere evoluțiile din contextul 
internațional, Comisia elaborează un 
raport privind aplicarea prezentei 
directive în care evaluează:
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(a) … dacă … alte sectoare relevante 
… și activități, printre care sectoarele 
transporturilor, încălzirea furnizată 
consumatorilor casnici și comerciali, 
agricultura, ar trebui incluse în sistemul
comunitar;
(b) o mai bună armonizare a definițiilor, 
a taxelor și a sancțiunilor;
(c) pragul pentru excluderea micilor 
instalații din sistemul comunitar pentru 
cazurile în care există măsuri echivalente 
în vigoare;
(d) orice măsuri necesare pentru 
prevenirea abuzului de piață și a 
speculației dăunătoare. …

(2) Comisia prezintă acest raport 
Parlamentului European și Consiliului 
până la 30 iunie 2015, însoțit de 
propuneri, după caz.
(3) Comisia înaintează, în cel mai scurt 
timp, propuneri legislative pentru a 
include sectorul transportului maritim în 
sistemul comunitar până în 2013.
(4) Comisia înaintează, până în 2013, 
propuneri corespunzătoare, fixând o dată 
pentru includerea sectorului transportului 
rutier în sistemul comunitar, pe baza unei 
evaluări complete a costurilor, a 
beneficiilor și a aspectelor practice ale 
opțiunilor privind această includere.”

Justificare

The original article on the review clause became obsolete and should be replaced by a new
one. It is important to keep reviewing the scheme in order to enhance its efficiency, add other 
sectors to it and guarantee a level playing field in the EU
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