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AMENDAMENTELE

Comisia pentru comerț internațional 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 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul European și-a exprimat 
angajamentul ferm de a reduce până în 
2020 emisiile totale de gaze cu efect de 
seră din Comunitate cu cel puțin 20% în 
raport cu nivelurile din 1990 și cu 30% în 
cazul în care și alte țări dezvoltate se 
angajează să obțină reduceri comparabile 
ale emisiilor, iar țările în curs de dezvoltare 
mai avansate din punct de vedere economic 
aduc o contribuție adecvată, în funcție de 
responsabilitățile și capacitățile lor. 
Emisiile globale de gaze cu efect de seră ar 
trebui reduse până în 2050 cu cel puțin 
50% față de nivelurile din 1990. Toate 
sectoarele economice ar trebui să 
contribuie în vederea realizării acestui 
obiectiv de reducere a emisiilor.

(3) Consiliul European și-a exprimat 
angajamentul ferm de a reduce până în 
2020 emisiile totale de gaze cu efect de 
seră din Comunitate cu cel puțin 20% în 
raport cu nivelurile din 1990 și cu 30% în 
cazul în care și alte țări dezvoltate se 
angajează să obțină reduceri comparabile 
ale emisiilor, iar țările în curs de dezvoltare 
mai avansate din punct de vedere economic 
aduc o contribuție adecvată, în funcție de 
responsabilitățile și capacitățile lor. 
Această contribuție ambițioasă a UE 
reprezintă oricum, împreună cu sistemul 
de comercializare a cotelor de emisie, o 
sarcină grea pentru economia europeană 
în contextul internațional. Emisiile 
globale de gaze cu efect de seră ar trebui 
reduse până în 2050 cu cel puțin 50% față 
de nivelurile din 1990. Toate sectoarele 
economice ar trebui să contribuie în 
vederea realizării acestui obiectiv de 
reducere a emisiilor, inclusiv aviația 
internațională și transportul maritim.

Justificare

Întreprinderile europene sunt confruntate cu concurența internațională.  Obiectivele UE 
privind reducerea emisiilor de CO2 conduc, în contextul internațional, la sarcini mai grele și 
constituie, prin urmare, o provocare în calea realizării obiectivelor procesului de la 
Lisabona.
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Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Odată ce Comunitatea și țările terțe vor 
fi încheiat un acord internațional vizând 
luarea măsurilor adecvate la nivel global 
după 2012, creditele pentru reducerile de 
emisii din aceste țări ar trebui să 
beneficieze de un sprijin considerabil. În 
așteptarea unui astfel de acord, ar trebui
totuși oferită o mai mare siguranță în ceea 
ce privește utilizarea în continuare a 
creditelor generate în afara Comunității. 

(6) Odată ce Comunitatea și țările terțe vor 
fi încheiat un acord internațional vizând 
luarea de măsuri la nivel global după 2012, 
creditele pentru reducerile de emisii din 
aceste țări trebuie să beneficieze de un 
sprijin considerabil. În așteptarea unui 
astfel de acord, trebuie totuși oferită o mai 
mare siguranță în ceea ce privește 
utilizarea în continuare a creditelor 
generate în afara Comunității. 

Justificare

Directiva trebuie să creeze pentru toți participanții un cadru obligatoriu pentru acordarea de 
credite pentru reducerile emisiilor.   

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Veniturile obținute în urma licitării 
cotelor ar trebui folosite pentru finanțarea 
efortului considerabil depus pentru 
combaterea schimbărilor climatice și 
adaptarea la efectele inevitabile ale 
acestora. De exemplu, aceste venituri ar 
putea să fie utilizate pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru 
adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice, pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării în domeniul reducerii emisiilor 
și adaptării, pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 
2020, pentru îndeplinirea angajamentului 
Comunității de a crește eficiența energetică 
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stocarea geologică a gazelor cu efect de 
seră, pentru contribuția la Fondul Global 
pentru Energii Regenerabile și Eficiență 
Energetică, pentru măsurile de evitare a 
defrișărilor și pentru facilitatea adaptării în 
țările în curs de dezvoltare, precum și 
pentru soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice.  Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le vor 
obține în urma licitațiilor, ținând seama de 
reducerea potențială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 
anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

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

Justificare

Deoarece politicile din domeniul mediului se supun principiului competențelor partajate, 
statele membre trebuie să răspundă de alocarea veniturilor obținute de la licitarea cotelor 
pentru măsuri individuale de combatere a schimbărilor climatice.

Amendamentul 4
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Se poate presupune, în mod realist, 
că acordul internațional Kyoto II va 
stabili obligații diferite pentru țările 
dezvoltate și economiile emergente 
(„common but differentiated treatment“). 
Astfel, Comunitatea se confruntă cu 
provocarea de a aduce o contribuție 
eficientă la reducerea emisiilor de CO2. 
Încheierea acestui acord ar putea 
determina acceptarea, la nivel 
internațional, a creșterii emisiilor de CO2
în anumite țări cu economii emergente. 
Prin urmare, Comunitatea ar trebui să ia 
în considerare denaturările concurenței la 
care se ajunge în urma acestei situații. 
Fenomenul numit „relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon” are loc, prin urmare, 
nu numai ca urmare a nerespectării 
acordului internațional, ci și în cazul în 
care acesta prevede obligații diferite. 
Acordurile și valorile de referință 
sectoriale ar putea să rezolve această 
problemă.

Justificare

Este de așteptat ca țările cu economii emergente să devină parte la un acord internațional 
numai dacă vor obține în continuare o marjă de manevră pentru dezvoltarea lor industrială. 
Obligațiile diverse în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 vor duce la 
permanentizarea denaturării concurenței și, astfel, UE va fi confruntată pentru mult timp cu 
dificultatea de a împiedica o relocare a producției în locații cu mai puține constrângeri în 
materie de emisie de carbon. 

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor către instalații ar trebui realizată în 
conformitate cu norme armonizate la nivel 

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

valori de referință sectoriale, astfel încât să 
se evite denaturarea concurenței în cadrul 
Comunității și la nivel internațional. 
Aceste norme și valori de referință ar 
trebui să țină seama de cele mai eficiente 
tehnici din punct de vedere al energiei și al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
produsele de substituție, de procesele 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și a energiilor regenerabile, de 
cogenerare, precum și de captarea și 
stocarea gazelor cu efect de seră. Este 
necesar ca normele respective să nu 
favorizeze creșterea nivelului emisiilor și 
să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitații. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcționarea corectă a pieței. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenței pe piața 
energiei electrice și energiei termice 
furnizate instalațiilor industriale. Normele 
ar trebui să se aplice instalațiilor nou 
intrate care desfășoară aceleași activități ca 
instalațiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenței pe 
piața internă, este necesar ca producția de 
energie electrică realizată de instalațiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit, cu excepția energiei electrice 
produse pentru consumul propriu al 
acestor instalații din gaze reziduale 
rezultate în urma proceselor industriale 
de producție. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalațiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitație. Comisia ar trebui 
să consulte sectoarele vizate atunci când 
stabilește valorile de referință.

Justificare

Până ce se va ajunge la un acord internațional cuantificabil și verificabil real , Comisia 
trebuie să permită alocarea gratuită a cotelor pentru sectoarele de industrie care sunt supuse 
riscului relocării emisiilor de dioxid de carbon, nu doar prin norme armonizate la nivel 
comunitar, ci, și mai important, prin valori de referință sectoriale discutate cu părțile 
implicate.
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Cogenerarea este un proces de producție eficient din punctul de vedere al energiei și nu ar 
trebui inclusă. 

Gazele reziduale rezultate din procesele de producție trebuie să fie utilizate imediat după 
producerea lor. Pentru a asigura recuperarea lor eficientă, este nevoie de o flexibilitate 
maximă. Utilizarea lor pentru producerea de energie electrică contribuie la conservarea 
resurselor și la reducerea emisiilor de CO2. Electricitatea produsă în aceste condiții speciale 
ar trebui să fie exclusă de la licitare.

În sistemul economic global, întreprinderile europene se află în concurență cu întreprinderi 
din terțe state, care sunt supuse unor condiții-cadru diferite. Denaturarea concurenței prin 
aplicarea de mai puține constrângeri în materie de emisie de carbon în terțe state sporește 
pericolul relocărilor producției.  De aceea, contextul internațional trebuie să se bucure de 
atenție în încercarea de a contribui în mod eficient la protecția climei.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte țări 
dezvoltate și alți mari emițători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din țări terțe unde industriile 
nu ar face obiectul acelorași constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în același timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare și 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie și supuse concurenței 
internaționale. Aceasta ar putea submina 
integritatea ecologică și beneficiile 
acțiunilor întreprinse de Comunitate. 
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va aloca 
sectoarelor și subsectoarelor care 

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

Comunitatea va aloca sectoarelor mari 
consumatoare de energie cote gratuite de 
100%. Definirea acestor sectoare și 
subsectoare, precum și măsurile care se 
impun vor face obiectul unei reevaluări, 
astfel încât să se asigure luarea de măsuri
doar acolo unde este necesar și să se evite 
supracompensarea. În cazul anumitor 
sectoare și subsectoare, dacă se poate 
dovedi corespunzător că riscul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon nu poate fi 
prevenit în alt mod, iar energia electrică 
reprezintă o pondere ridicată din costurile 
de producție și este produsă eficient, atunci 
măsurile adoptate pot lua în considerare 
consumul de energie electrică din cadrul 
procesului de producție, fără a schimba 
cantitatea totală de cote.

Justificare

Pentru a aduce o contribuție eficientă la protecția climei, Comunitatea trebuie să prevină 
eficient relocările de producție în terțe state cu mai puține constrângeri în materie de emisie 
de carbon. În special sectoarele sau subsectoarele cu consum ridicat de energie nu pot, din 
cauza presiunii concurenței internaționale, să transfere costurile mai mari asupra produselor 
lor. De aceea, urmarea unei încărcări suplimentare a costurilor prin comercializarea cotelor 
de emisii ar consta în relocări ale producției cu posibile consecințe negative asupra emisiilor 
globale. Prin urmare, se impune reducerea poverii costurilor printr-o alocare de cote de 
emisii gratuită și durabilă.

Este important să se încerce nu numai obținerea unui acord global internațional, ci și 
încheierea unor acorduri sectoriale internaționale, în special în ceea privește economiile 
emergente, cum ar fi China și India.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) În cazul în care nu se ajunge la un 
acord internațional privind limitarea 
încălzirii globale, Comunitatea ar trebui 
să depună eforturi pentru a încheia 
acorduri bilaterale și multilaterale cu alți 
emitenți majori de gaze cu efect de seră. 
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Indiferent de rezultatul negocierilor 
actuale, Comunitatea ar trebui să preia 
inițiativa înființării unei Organizații 
Mondiale a Mediului, care să includă 
prevederi internaționale oficiale în 
domeniul mediului care au fost deja 
adoptate, precum și mecanisme judiciare 
eficiente.

Justificare

Este necesar să se aibă în vedere posibilitatea ca negocierile actuale cu privire la perioada 
post-Kyoto să nu aibă succes și să se ia în considerare soluții durabile și eficiente.

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până cel târziu în 
iunie 2011, să consulte toți partenerii 
sociali implicați și, ținând seama de 
rezultatul negocierilor internaționale, să 
prezinte un raport însoțit de propuneri 
adecvate. În acest context, Comisia ar 
trebui să identifice, până cel târziu la 30 
iunie 2010, sectoarele sau subsectoarele 
industriale mari consumatoare de energie 
care ar putea fi afectate de fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon.
Analiza Comisiei ar trebui să se bazeze pe 
evaluarea incapacității de a transfera 
costurile cotelor necesare în prețul 
produselor, fără a se înregistra pierderi 
semnificative ale cotei de piață în favoarea 
instalațiilor din afara Comunității care nu 
desfășoară acțiuni comparabile de reducere 
a emisiilor. Sectoarele mari consumatoare 
de energie identificate ca fiind expuse unui 
risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până cel târziu în 
iunie 2011, să consulte toți partenerii 
sociali implicați și, ținând seama de 
rezultatul negocierilor internaționale, să 
prezinte un raport de evaluare a situației,
însoțit de propuneri adecvate și care să 
vizeze toate sectoarele industriale, în 
special sectoarele mari consumatoare de 
energie sau sectoare individuale care s-au 
dovedit a fi afectate de fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon.
Criteriile pentru identificarea unor astfel 
de sectoare și subsectoare ar trebui 
stabilite, în urma consultării partenerilor 
sociali și a actorilor implicați, printr-o 
propunere înaintată Parlamentului 
European și Consiliului. Propunerea ar 
trebui să ia în considerare posibilitatea 
neîncheierii unui acord internațional care 
să prevadă reduceri obligatorii și 
alternative posibile la acordurile 
internaționale. Analiza Comisiei ar trebui 
să se bazeze pe evaluarea incapacității de a 
transfera costurile cotelor necesare în 
prețul produselor, fără a se înregistra 
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pe poziții comparabile instalațiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
și instalațiile din țări terțe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerințe care nu ar fi mai puțin favorabile 
decât cele aplicabile instalațiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele.
Orice acțiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităților comune, dar 
diferențiate, și al capacităților aferente, 
ținând seama de situația specială a țărilor 
cel mai puțin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligațiile internaționale 
ale Comunității, inclusiv acordul OMC.

pierderi semnificative ale cotei de piață în 
favoarea instalațiilor din afara Comunității 
care nu desfășoară acțiuni comparabile de 
reducere a emisiilor. Sectoarele identificate 
ca fiind expuse unui risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon ar 
putea beneficia de o valoare mai mare a 
cotelor gratuite sau ar putea fi introdus un 
sistem eficient de echivalare în acest sens, 
de natură să aducă pe poziții comparabile 
instalațiile comunitare expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon și instalațiile din țări terțe. 
Un astfel de sistem ar putea impune 
importatorilor cerințe care nu ar fi mai 
puțin favorabile decât cele aplicabile 
instalațiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele. Comisia ar 
trebui să monitorizeze efectele potențiale 
asupra concurenței și ocupării forței de 
muncă în cazul producătorilor din UE 
care folosesc asemenea produse ca bază 
în procesele lor de producție. Orice 
acțiune întreprinsă va trebui să respecte 
principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităților comune, dar diferențiate, 
și al capacităților aferente, ținând seama de 
situația specială a țărilor celor mai puțin 
dezvoltate. De asemenea, trebuie respectate 
obligațiile internaționale ale Comunității, 
inclusiv acordul OMC.

Justificare

Raportul de evaluare a situației și soluțiile propuse, în cazurile în care există un pericol 
semnificativ de relocare a dioxidului de carbon, trebuie să se refere la toate sectoarele 
industriale, cu un accent special pe sectoarele care consumă cantități mari de energie, dată 
fiind imprecizia juridică a termenului „mare consumator de energie”.

Criteriile pentru identificarea și clasificarea sectoarelor afectate de relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon trebuie stabilite mult mai devreme decât a propus Comisia, pentru a oferi 
predictibilitate industriilor afectate; efectele directe și indirecte asupra producătorilor din 
UE trebuie luate în considerare.

Amendamentul 9
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Prin alocarea de cote gratuite de 
100%, includerea importurilor în 
comercializarea cotelor de emisie va 
deveni caducă. Acest fapt ar garanta 
respectarea obligațiilor asumate în cadrul 
OMC și ar trebui, de asemenea, să 
însemne și că țările terțe nu adoptă 
asemenea măsuri protecționiste. Totodată, 
se contribuie la ameliorarea climatului de 
negocieri și se crește gradul de acceptare 
a unor măsuri eficiente ale UE de 
reducere a emisiilor de CO2.

Justificare

În cadrul OMC, Comunitatea trebuie să asigure un acces nediscriminatoriu la piețele sale.  O 
alocare 100% gratuită a cotelor de emisie pentru sectoarele cu consum ridicat de energie 
face caducă o eventuală includere discriminatorie a importurilor. Totodată, astfel se 
acționează împotriva pericolului unor posibile contramăsuri protecționiste din partea unor 
terțe state.  Obiectivul stabilirii unui sistem de comercializare a cotelor de emisii cât mai 
cuprinzător poate fi realizat numai dacă partenerii de negocieri sunt convinși de faptul că 
Comunitatea nu are, printr-un astfel de sistem, intenții protecționiste.  

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a garanta condiții egale de 
concurență în cadrul Comunității, ar trebui 
armonizată utilizarea de către operatorii 
din cadrul sistemului comunitar a 
creditelor provenite din reduceri de emisii 
realizate în afara Comunității. Protocolul 
de la Kyoto la UNFCCC stabilește 
obiective cuantificate de emisii pentru 
țările dezvoltate pentru perioada 2008-
2012 și prevede crearea reducerilor de 
emisii certificate (CER) și a unităților de 
reducere a emisiilor (ERU) în cadrul 

(21) Pentru a garanta condiții egale de 
concurență în cadrul Comunității, ar trebui 
armonizată utilizarea de către operatorii din 
cadrul sistemului comunitar a creditelor 
provenite din reduceri de emisii realizate în 
afara Comunității. Protocolul de la Kyoto 
la UNFCCC stabilește obiective 
cuantificate de emisii pentru țările 
dezvoltate pentru perioada 2008-2012 și 
prevede crearea reducerilor de emisii 
certificate (CER) și a unităților de reducere 
a emisiilor (ERU) în cadrul proiectelor 
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proiectelor legate de Mecanismul de 
dezvoltare ecologică (CDM) și al 
proiectelor cu implementare în comun, 
precum și utilizarea lor de către țările 
dezvoltate în vederea realizării unei părți 
din aceste obiective. Deși Protocolul de la 
Kyoto nu permite crearea de unități de 
reducere a emisiilor începând din 2013 în 
absența unor noi obiective cuantificate de 
emisii stabilite pentru țările gazdă, pot fi 
create în continuare credite CDM. În 
eventualitatea încheierii unui acord 
internațional privind schimbările climatice, 
ar trebui prevăzută utilizarea în continuare
a reducerilor de emisii certificate și a 
unităților de reducere a emisiilor 
provenind din țările parte la acordul 
respectiv.  În lipsa unui astfel de acord, a 
prevedea utilizarea în continuare a 
reducerilor de emisii certificate și a 
unităților de reducere a emisiilor ar 
submina acest stimulent și ar îngreuna 
atingerea obiectivelor Comunității privind 
sporirea utilizării energiilor regenerabile.   
Utilizarea CER și a ERU ar trebui să fie 
coerentă cu obiectivul UE de a genera 20% 
din energie din surse regenerabile până în 
2020 și de a promova eficiența energetică, 
inovația și dezvoltarea tehnologică. Fără a 
submina atingerea acestor obiective, ar 
trebui prevăzută posibilitatea încheierii 
unor acorduri cu țări terțe, în vederea 
oferirii de stimulente pentru reducerea 
emisiilor din aceste țări, de natură să 
genereze reduceri reale suplimentare ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, 
stimulând în același timp inovația în cadrul 
întreprinderilor stabilite în Comunitate și 
dezvoltarea tehnologică în țările terțe. 
Aceste acorduri pot fi ratificate de mai 
multe țări. Odată ce Comunitatea va fi 
încheiat un acord internațional satisfăcător, 
accesul la credite din proiecte desfășurate 
în țări terțe va fi sporit, în același timp cu 
creșterea nivelului reducerii emisiilor care 
trebuie obținut în cadrul sistemului 
comunitar.

legate de Mecanismul de dezvoltare 
ecologică (CDM) și al proiectelor cu 
implementare în comun, precum și 
utilizarea lor de către țările dezvoltate în 
vederea realizării unei părți din aceste 
obiective. Deși Protocolul de la Kyoto nu 
permite crearea de unități de reducere a 
emisiilor începând din 2013 în absența 
unor noi obiective cuantificate de emisii 
stabilite pentru țările gazdă, pot fi create în 
continuare credite CDM. Și în
eventualitatea neîncheierii unui acord 
internațional privind schimbările climatice, 
ar trebui prevăzută utilizarea reducerilor de 
emisii certificate și a unităților de reducere 
a emisiilor. Utilizarea CER și a ERU ar 
trebui să fie coerentă cu obiectivul UE de a 
genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020 și de a promova 
eficiența energetică, inovația și dezvoltarea 
tehnologică. Fără a submina atingerea 
acestor obiective, ar trebui prevăzută 
posibilitatea încheierii unor acorduri cu țări 
terțe, în vederea oferirii de stimulente 
pentru reducerea emisiilor din aceste țări, 
de natură să genereze reduceri reale 
suplimentare ale emisiilor de gaze cu efect 
de seră, stimulând în același timp inovația 
în cadrul întreprinderilor stabilite în 
Comunitate și dezvoltarea tehnologică în 
țările terțe. Aceste acorduri pot fi ratificate 
de mai multe țări. Odată ce Comunitatea va 
fi încheiat un acord internațional 
satisfăcător, accesul la credite din proiecte 
desfășurate în țări terțe va fi sporit, în 
același timp cu creșterea nivelului reducerii 
emisiilor care trebuie obținut în cadrul 
sistemului comunitar. Cu toate acestea, în 
sectoarele expuse relocării emisiilor de 
dioxid de carbon, nu ar trebui să fie 
disponibile credite pentru proiectele CDM 
sau JI.
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Justificare

Măsurile CDM aduc o contribuție eficientă la protecția climei în țările în curs de dezvoltare.  
Astfel, în sensul obiectivelor globale referitoare la emisiile de CO2, participarea la asemenea 
proiecte a țărilor mai puțin dezvoltate este, în orice caz, de dorit.  Iată de ce trebuie asigurată 
o participare cât mai largă a țărilor în curs de dezvoltare la CDM și de ce aceasta nu ar 
trebui limitată la cercul unor eventuali parteneri la un acord internațional.  Participarea la 
măsurile CDM poate ușura intrarea statelor într-un acord internațional privind protecția 
climei.

Sectoarele expuse relocării emisiilor de dioxid de carbon nu ar trebui să fie amenințate de 
concurenți externi favorizați prin credite CDM și JI.

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Țările cel mai puțin dezvoltate sunt 
deosebit de vulnerabile la efectele 
schimbărilor climatice și nu sunt 
responsabile decât pentru o parte foarte 
mică din emisiile de gaze cu efect de seră. 
Prin urmare, utilizarea veniturilor provenite 
din licitații pentru facilitarea adaptării 
țărilor în curs de dezvoltare la efectele 
schimbărilor climatice ar trebui să includă 
o prioritate specială acordată nevoilor 
țărilor cel mai puțin dezvoltate. Dat fiind 
că foarte puține proiecte CDM au fost puse 
în practică în aceste țări, este necesar să se 
ofere o anumită certitudine privind 
acceptarea creditelor provenind din 
proiecte demarate după 2012 în aceste țări, 
chiar și în absența unui acord internațional. 
Ar trebui ca țările cel mai puțin dezvoltate 
să beneficieze de acest drept până în 2020, 
cu condiția să fi ratificat până la acel 
moment fie un acord global privind 
schimbările climatice, fie un acord 
bilateral sau multilateral cu Comunitatea.  

(24) Țările cele mai puțin dezvoltate sunt 
deosebit de vulnerabile la efectele 
schimbărilor climatice și nu sunt 
responsabile decât pentru o parte foarte 
mică din emisiile de gaze cu efect de seră. 
Prin urmare, utilizarea veniturilor provenite 
din licitații pentru facilitarea adaptării 
țărilor în curs de dezvoltare la efectele 
schimbărilor climatice ar trebui să includă 
o prioritate specială acordată nevoilor 
țărilor cele mai puțin dezvoltate. Dat fiind 
că foarte puține proiecte CDM au fost puse 
în practică în aceste țări, este necesar să se 
ofere o anumită certitudine privind 
acceptarea creditelor provenind din 
proiecte demarate după 2012 în aceste țări, 
chiar și în absența unui acord internațional. 
Ar trebui ca țările cele mai puțin dezvoltate 
să beneficieze de acest drept până în 2020.
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Justificare

Măsurile CDM aduc o contribuție eficientă la protecția climei în țările în curs de dezvoltare.  
Astfel, în sensul obiectivelor globale referitoare la emisiile de CO2, participarea la asemenea 
proiecte a țărilor mai puțin dezvoltate este, în orice caz, de dorit. Iată de ce trebuie asigurată 
o participare cât mai largă a țărilor în curs de dezvoltare la CDM și de ce aceasta nu ar 
trebui limitată la cercul unor eventuali parteneri la un acord internațional.  Participarea la 
măsurile CDM poate ușura intrarea statelor într-un acord internațional privind protecția 
climei.   

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual 
cu privire la stabilirea și funcționarea 
sistemului comunitar revizuit de 
comercializare a cotelor de emisie (EU 
ETS). Primul raport de acest tip este 
prezentat la un an de la adoptarea 
prezentei directive.

Justificare

Acest proces este unul foarte complex, care necesită o monitorizare și o evaluare 
interinstituționale permanente.

Amendamentul 13

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

(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 o actualizare a 
permisului său de emisie de gaze cu efect 
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alineatul (1); de seră din cauza unei schimbări 
semnificative a naturii sau a funcționării 
instalației sau a extinderii semnificative a 
acesteia, după ce a prezentat Comisiei lista 
menționată la articolul 11 alineatul (1);

Justificare

În prezenta propunere a Comisiei, extinderile de capacitate nu mai sunt definite ca instalații 
nou intrate. Acest lucru face diferența, alocând credite GES doar instalațiilor noi și lăsând 
extinderile de capacitate în seama licitării. Propunerea Comisiei aduce un echilibru inegal 
între noile instalații și modernizarea capacităților, neoferind cea mai eficientă abordare și 
existând posibilitatea de a dăuna inovației în procesele existente.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(ua)] operațiunile de recuperare, astfel 
cum sunt definite în anexa II B la 
Directiva 91/156/CEE a Consiliului din 
18 martie 1991 de modificare a Directivei 
75/442/CEE privind deșeurile, nu fac 
obiectul definiției de „instalație de 
ardere”.

Justificare

Unul din scopurile Pachetului de măsuri UE în domeniul schimbărilor climatice este 
promovarea reciclării. Prin urmare, nu are sens să se includă operațiunile de reciclare într-o 
schemă care le va penaliza.
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Amendamentul 15

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

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) Veniturile provenite din licitarea 
cotelor menționată la alineatul (2) trebuie
utilizate în următoarele scopuri:

Justificare

Având în vedere gravitatea și caracterul urgent al problemei, toate veniturile provenite din 
licitarea cotelor ar trebui destinate măsurilor menite să reducă emisiile de gaze cu efect de 
seră, dezvoltării energiei regenerabile, combaterii defrișărilor, asistenței pentru țările aflate 
în curs de dezvoltare în vederea adaptării la schimbările climatice și ajutorului oferit 
gospodăriilor cu un venit mai mic pentru a putea îmbunătăți eficiența cu care utilizează 
energia.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) cheltuieli administrative, în limita de 
10% din venitul generat.

Justificare

Comisia propune ca numai 20% din veniturile din licitații să fie destinate combaterii 
schimbărilor climatice, procentaj care este evident insuficient, în special dacă trebuie incluse 
și costurile administrative în această sumă.  Acoperirea deficitelor bugetare naționale nu ar 
trebui să fie un stimulent major pentru licitare.
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10  alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre includ informații 
privind utilizarea veniturilor pentru fiecare 
dintre aceste scopuri în rapoartele 
prezentate în temeiul Deciziei 
280/2004/CE.

(4) Statele membre decid, în funcție de 
necesitățile lor, cu privire la alocarea 
veniturilor pentru măsuri individuale și
includ informații privind utilizarea 
veniturilor pentru fiecare dintre aceste 
scopuri, precum și privind distribuția 
geografică a utilizării acestor venituri, în 
rapoartele prezentate în temeiul Deciziei 
280/2004/CE, punând accent în special pe 
aspectele referitoare la piața internă, la 
ajutorul de stat și la concurență.

Comisia prezintă anual Parlamentului 
European un raport privind utilizarea 
venitului, punând accent în special pe 
aspectele referitoare la piața internă, la 
ajutorul de stat și la concurență.

Justificare

Acest proces este unul foarte complex, care necesită o monitorizare și o evaluare 
interinstituționale permanente. Este importantă ameliorarea transparenței, posibilitatea de a 
verifica respectarea obligației prevăzute în articolul 10 paragraful 3a, precum și garanția că, 
în ansamblu, Uniunea își distribuie eforturile într-o manieră eficientă. Deoarece politicile din 
domeniul mediului se supun principiului competențelor partajate, statele membre trebuie să 
răspundă de alocarea veniturilor obținute de la licitarea cotelor pentru măsuri individuale de 
combatere a schimbărilor climatice.

Amendamentul 18

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, 

(5) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, cel târziu până la 
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gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în 
mod deschis, transparent și 
nediscriminatoriu. Licitațiile trebuie 
concepute astfel încât să se garanteze că 
operatorii, în special întreprinderile mici și 
mijlocii incluse în sistemul comunitar, au 
acces deplin, iar ceilalți participanți nu 
subminează desfășurarea licitației. Această 
măsură, destinată să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].

31 decembrie 2009, un raport de evaluare 
a calendarului, administrării și a altor 
aspecte ale licitațiilor, inclusiv, dacă este 
cazul, o propunere de directivă.
Respectiva propunere are drept scop 
garantarea desfășurării licitațiilor în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu, 
ceea ce limitează operațiunile speculative.
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 sau obiectivele 
privind schimbările climatice care 
justifică adoptarea lor. Propunerea va fi, 
așadar, suficient de detaliată în ceea ce 
privește, inter alia, calendarul și frecvența 
licitării în statele membre și încadrată în 
mod corespunzător, analizând potențialele 
consecințe ale licitării, mai ales în 
legătură cu:
– mișcările speculative,
– efectele transfrontaliere asupra 
concurenței,
– efectele transsectoriale,
– capacitatea concurențială a mediului de 
afaceri și industrial din UE, mai ales a 
întreprinderilor mici și mijlocii,
– presiunea inflaționistă și
– efectele socio-economice.
Modul practic de desfășurare a licitării 
reprezintă o componentă esențială a 
propunerii EU ETS revizuite și, în 
consecință, va face obiectul procedurii de 
codecizie.

Justificare

Comisia propune să abordeze un element crucial al ETS extins în comitologie.  Este esențial 
ca Comisia să prezinte o propunere pentru codecizie.

Amendamentul 19
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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)].

eliminat

Justificare

Comisia propune să abordeze un element crucial al ETS extins în comitologie. Este esențial 
ca Comisia să prezinte o propunere pentru codecizie.

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
garantează 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, utilizând 
valori de referință sectoriale și ținând 
seama de cele mai eficiente tehnici, de 
produse de substituție, de procese 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei, de cogenerare 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, cu 
excepția energiei electrice produse din 
gaze reziduale rezultate în urma 
proceselor industriale de producție, 
pentru consumul propriu al operatorului 
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acestor procese de producție, caz în care 
alocarea către acest operator se face în 
conformitate cu valorile de referință 
sectoriale convenite pentru aceste procese 
de producție.
Comisia se asigură că niciun cost inutil 
nu este transferat consumatorului final.

Justificare

Utilizarea pentru producerea de energie electrică a gazelor reziduale rezultate din procesele 
de producție contribuie la conservarea resurselor și la reducerea emisiilor de CO2. Energia 
electrică produsă în aceste condiții speciale ar trebui să fie exclusă de la licitare și inclusă 
prin aceeași metodă de alocare ca și cea aplicată instalațiilor respective ale producătorului 
acestor gaze. Acest lucru corespunde conținutului principal al punctului 92 din Comunicarea 
COM(2008)830 a Comisiei.

Sectorul producției de energie electrică nu poate fi exclus din propriile sale eforturi privind 
clima printr-un transfer generalizat al costurilor.

Amendamentul 21

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) Pe baza valorilor de referință la nivel 
comunitar („benchmarks”), sunt 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. Aceste 
valori de referință se adoptă și se 
monitorizează în cadrul unei proceduri 
armonizate.  

Justificare

Producerea energiei electrice în instalații de cogenerare este cea mai eficientă formă de 
producție de energie.  De aceea, trebuie asigurată și după 2013 o continuare a sprijinului.  
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Alocarea gratuită de cote de emisii corespunde acestui obiectiv.  

Amendamentul 22

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 producerea de energie electrică de 
către instalațiile nou intrate, cu excepția 
energiei electrice produse din gaze 
reziduale rezultate în urma proceselor 
industriale de producție, pentru consumul 
propriu al operatorului acestor procese de 
producție, caz în care alocarea către acest 
operator se face în conformitate cu 
valorile de referință sectoriale convenite 
pentru aceste procese de producție.

Justificare

Utilizarea pentru producerea de energie electrică a gazelor reziduale rezultate din procesele 
de producție contribuie la conservarea resurselor și la reducerea emisiilor de CO2. Energia 
electrică produsă în aceste condiții speciale ar trebui să fie exclusă de la licitare și inclusă 
prin aceeași metodă de alocare ca și cea aplicată instalațiilor respective ale producătorului 
acestor gaze. Acest lucru corespunde conținutului principal al punctului 92 din Comunicarea 
COM(2008)830 a Comisiei.

Amendamentul 23

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

(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 cantitatea 
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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.

stabilită în conformitate cu măsurile 
menționate la alineatul (1), ținând seama, 
dacă este cazul, de rezultatul negocierilor 
internaționale; alocarea cu titlu gratuit 
scade apoi în fiecare an cu aceeași 
cantitate, până la eliminarea totală a 
alocării gratuite în 2020.

Justificare

Modul în care Comisia propune să abordeze industriile mari consumatoare de energie din 
UE, vulnerabile la relocarea emisiilor de dioxid de carbon, depinde de rezultatul negocierilor 
internaționale. Comisia trebuie să determine, împreună cu aceste industrii, obiectivele 
acceptabile pentru reducerile de gaze cu efect de seră la nivel UE și internațional, care 
conduc la reale reduceri cuantificabile și verificabile în UE, precum și în afara UE.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până cel târziu la 30 ianuarie 2010 și, 
ulterior, la fiecare 4 ani, Comisia stabilește 
care sunt sectoarele vizate la alineatul (8).

Justificare

Sectoarele considerate vulnerabile la „relocarea emisiilor de dioxid de carbon” și măsurile 
adecvate ar trebui decise cât mai repede posibil. O reevaluare a sectoarelor în cauză odată la 
3 ani va duce în mod inutil la incertitudini, care dăunează investițiilor.

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 

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

Justificare

Acest proces este unul foarte complex, care necesită o monitorizare și o evaluare 
interinstituționale permanente.

Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În fiecare an, pe baza noilor informații de 
piață, orice sector neinclus în anexa I 
poate solicita Comisiei reevaluarea 
vulnerabilității sale la relocarea emisiilor 
de dioxid de carbon.

Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 prin intermediul prețului
produselor, fără a pierde o parte 
semnificativă a poziției sale competitive la 
nivel internațional, ținând seama de 
următorii factori:
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Amendamentul 28

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) structura de piață actuală și 
preconizată, piața produselor și piața 
geografică relevante, ocuparea forței de 
muncă și importanța economică, 
expunerea sectoarelor vizate la concurența 
internațională, ținând seama de costurile 
de transport;

Amendamentul 29

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) efectele directe și indirecte ale 
creșterii preconizate a prețurilor la 
energie, precum și a prețurilor la unele 
materii prime, ca urmare a politicii în 
domeniul schimbărilor climatice;

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 3 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) efectele sociale colaterale ale 
transferării costurilor la consumatorul 
final.
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Amendamentul 31

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 sectoarelor sau 
subsectoarelor în cauză.

Justificare

În întreaga propunere, Comisia se referă la sectoarele și subsectoarele vulnerabile la 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon și prin urmare este de preferat să se păstreze aceeași 
terminologie peste tot, pentru a nu se crea confuzie.

Amendamentul 32

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

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. Acest raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acordul 
care rezultă în urma acestora respectă 
criteriile prevăzute în anexa Ia (nouă), 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în ianuarie 
2010, o propunere cu privire la sectoarele 
sau subsectoarele considerate a fi supuse 
riscurilor de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon. Identificarea acestor sectoare 
și subsectoare se face în urma consultării 
cu partenerii sociali, cu părțile interesate 
și cu Parlamentul European, luându-se în 
considerare posibilitatea neajungerii la 
un acord internațional care să prevadă 
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reduceri obligatorii.

Justificare
Datele trebuie înaintate pentru a oferi predictibilitate industriilor afectate de relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon.

Un eventual acord internațional trebuie să fie cuantificabil și verificabil și trebuie să propună 
reduceri ale emisiilor echivalente cu cele propuse de Comisie.

Este necesară informarea Parlamentului și a Consiliului și aceste instituții trebuie să își dea 
avizul în ceea ce privește propunerea Comisiei, iar identificarea sectoarelor și subsectoarelor 
expuse relocării emisiilor de dioxid de carbon trebuie efectuată consultând părțile interesate.

Amendamentul 33

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
și când se identifică sectoarele sau 
subsectoarele expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon, conform articolului 
[10a alineatele (8)-(9)] din prezenta 
directivă, au un rol decisiv 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.

Amendamentul 34

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

O instalație care își încetează activitatea nu 
mai beneficiază de cote gratuite.

O instalație care își încetează activitatea nu 
mai beneficiază de cote gratuite și restituie 
cotele rămase, sau cantitatea echivalentă 
acestora, autorităților competente.
Comisia garantează că punerea în 
aplicare la nivel național este riguroasă și 
că normele în ceea ce privește ajutorul de 
stat și concurență sunt aplicate cu 
fermitate, mai ales în vederea prevenirii 
abuzurilor prin exercitarea poziției 
dominante. În acest scop, Comisia publică 
din trei în trei luni prețul pentru 
consumatorul final la produsele 
energetice, defalcate pe companii, 
sectoare și state membre. Componenta din 
prețul pentru consumatorul final 
referitoare la sistemul de comercializare a 
cotelor de emisie este identificată separat 
în publicarea prețurilor de către Comisie.

Justificare

Niciunei instalații care încetează să funcționeze și care a primit cote gratuite nu i se va 
permite să vândă pe piață cotele rămase, ci le va returna statului membru; acest lucru va 
garanta faptul că nu vor exista abuzuri în sistem. 

Comisia trebuie, de asemenea, să asigure faptul că ajutorul de stat și regulile privind 
concurența sunt aplicate și monitorizate în mod ferm.

Toate părțile implicate (începând cu industria și până la consumatorul final) vor necesita în 
permanență o transparență a prețurilor pentru a evita denaturarea pieței; prin urmare 
Comisia ar trebui să publice, în mod regulat, prețul produselor de energie pentru 
consumatorul final.

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

acord internațional privind schimbările 
climatice sau a oricărui acord 
internațional sectorial și înaintea aplicării 
articolului 28 alineatele (3) și (4), se aplică 
alineatele (2)-(7) ale prezentului articol. 
Creditele CDM și JI aferente proiectelor 
din sectoarele expuse relocării emisiilor 
de dioxid de carbon sunt, cu toate acestea, 
excluse de la această aplicare.

Justificare

Este important să se încerce nu numai obținerea unui acord general internațional, ci și a 
unor acorduri sectoriale internaționale, în special în cazul economiilor emergente, cum ar fi 
China și India, pentru a obține reduceri cuantificabile și verificabile ale emisiilor.

Sectoarele expuse relocării emisiilor de dioxid de carbon nu ar trebui să fie amenințate de 
concurenți externi favorizați prin credite CDM și JI.

Amendamentul 36

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
care au ratificat acordul respectiv.

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

Justificare

Este important să se încerce nu numai obținerea unui acord global internațional, ci și 
asigurarea acordurilor sectoriale internaționale, în special în ceea privește economiile 
emergente, cum ar fi China și India.

Amendamentul 37
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comunitatea și statele sale membre 
autorizează activități de proiect numai în 
cazul în care toți participanții la proiect își 
au sediul fie într-o țară care a încheiat 
acordul internațional referitor la aceste 
proiecte, fie într-o țară sau unitate 
administrativă subfederală sau regională 
legată de sistemul comunitar în temeiul 
articolului 25.

Comunitatea și statele sale membre 
autorizează activități de proiect numai în 
cazul în care toți participanții la proiect își 
au sediul fie într-o țară care a încheiat 
acordul internațional referitor la aceste 
proiecte, fie într-o țară sau unitate 
administrativă subfederală sau regională 
legată de sistemul comunitar în temeiul 
articolului 25. Sunt excluse creditele CDM 
și JI aferente proiectelor din sectoarele 
expuse relocării emisiilor de dioxid de 
carbon.

Justificare

Sectoarele expuse relocării emisiilor de dioxid de carbon nu ar trebui să fie amenințate de 
concurenți externi favorizați prin credite CDM și JI.

Amendamentul 38

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/87/CE
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă un regulament privind 
monitorizarea și raportarea emisiilor și, 
după caz, a datelor aferente activităților 
enumerate în anexa I; regulamentul în 
cauză se bazează pe principiile de 
reglementare a monitorizării și raportării 
stabilite în anexa IV și precizează 
potențialul de încălzire globală al fiecărui 
gaz cu efect de seră în cadrul cerințelor 
privind monitorizarea și raportarea 
emisiilor pentru tipul respectiv de gaz.

(1) Comisia adoptă, până cel târziu la 31 
decembrie 2011, un regulament privind 
monitorizarea și raportarea emisiilor și, 
după caz, a datelor aferente activităților
enumerate în anexa I; regulamentul în 
cauză se bazează pe principiile de 
reglementare a monitorizării și raportării 
stabilite în anexa IV și precizează 
potențialul de încălzire globală al fiecărui 
gaz cu efect de seră în cadrul cerințelor 
privind monitorizarea și raportarea 
emisiilor pentru tipul respectiv de gaz.
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Justificare

Este necesar să se fixeze o dată pentru a avea predictibilitate în cadrul sistemului.

Amendamentul 39

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/87/CE
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Regulamentul în cauză poate ține 
seama de datele științifice cele mai exacte 
și actualizate care sunt disponibile, în 
special de datele IPCC, și poate include, de 
asemenea, dispoziții care îi obligă pe 
operatori să raporteze emisiile aferente 
producerii de bunuri fabricate de industriile 
mari consumatoare de energie care pot fi 
expuse concurenței internaționale; de 
asemenea, regulamentul poate prevedea 
verificarea independentă a acestor 
informații.

(2) Regulamentul în cauză ține seama de 
datele științifice cele mai exacte și 
actualizate care sunt disponibile, în special 
de datele IPCC, și include, de asemenea, 
dispoziții care îi obligă pe operatori să 
raporteze emisiile aferente producerii de 
bunuri fabricate de industriile mari 
consumatoare de energie care pot fi expuse 
concurenței internaționale; de asemenea, 
regulamentul poate prevedea verificarea 
independentă a acestor informații. 
Regulamentul specifică, de asemenea, 
cerințele de raportare pentru instituțiile 
financiare implicate în comercializarea 
cotelor de emisie.

Aceste cerințe pot include raportarea 
emisiilor provenite din producerea de 
energie electrică aflate sub incidența 
sistemului comunitar și legate de 
producerea unor astfel de bunuri.

Aceste cerințe includ raportarea emisiilor 
provenite din producerea de energie 
electrică aflate sub incidența sistemului 
comunitar și legate de producerea unor 
astfel de bunuri.

Justificare

Instituțiile financiare implicate în licitare trebuie să aibă norme clare de procedură.

Amendamentul 40

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/87/CE
Articolul 15 – litera b – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă un regulament privind 
verificarea rapoartelor referitoare la emisii 
și acreditarea verificatorilor, precizând 
condițiile de acreditare, recunoaștere 
reciprocă și retragere a acreditărilor 
verificatorilor, precum și cu privire la 
supravegherea și evaluarea colegială, după 
caz.

Comisia adoptă, până cel târziu la 30 
iunie 2010, un regulament privind 
verificarea rapoartelor referitoare la emisii 
și acreditarea verificatorilor, precizând 
condițiile de acreditare, recunoaștere 
reciprocă și retragere a acreditărilor 
verificatorilor, precum și cu privire la 
supravegherea și evaluarea colegială, după 
caz.

Justificare

Data trebuie să fie specificată pentru a permite predictibilitatea necesară părților interesate.

Amendamentul 41

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 19
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare legate de emiterea 
cotelor pentru proiecte gestionate de statele 
membre și concepute pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră în afara 
sistemului comunitar.

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare legate de emiterea 
cotelor pentru proiecte gestionate de statele 
membre și concepute pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră în afara 
sistemului comunitar. Comisia nu acordă 
credite CDM și JI proiectelor din 
sectoarele expuse relocării emisiilor de 
dioxid de carbon.

Justificare

Sectoarele expuse relocării emisiilor de dioxid de carbon nu ar trebui să fie amenințate de 
concurenți externi favorizați prin credite CDM și JI.

Amendamentul 42
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 50 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 25 000 de tone de CO2
echivalent, excluzând emisiile inevitabile 
de CO2 provenite de la materii prime și 
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:

(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 CO2 echivalent, 
excluzând emisiile inevitabile de CO2
provenite de la materii prime și emisiile 
provenite de la biomasă, în cursul unui an 
calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
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;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de CO2 echivalent, 
excluzând emisiile inevitabile de CO2
provenite de la materii prime și 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.

Justificare

Instalațiile mici ar trebui să aibă posibilitatea de a „ieși” din sistem, în cazul în care există 
măsuri echivalente, pentru a reduce povara administrativă pentru întreprinderile mici și 
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mijlocii (IMM-uri), pentru a evita birocrația și costurile administrative inutile și pentru a 
spori eficiența sistemului. O treime din totalul instalațiilor care sunt acoperite de sistem sunt 
instalații mici care reprezintă împreună numai 2% din emisiile totale raportate.

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ajustări aplicabile în cazul unui viitor 
acord internațional privind schimbările 
climatice

Ajustări aplicabile în cazul unui viitor 
acord internațional sau al unor acorduri 
internaționale sectoriale privind 
schimbările climatice

Justificare

Este important să se încerce nu numai obținerea unui acord general internațional, ci și 
asigurarea unor acorduri sectoriale internaționale, în special în cazul economiilor 
emergente, cum ar fi China și India, pentru a obține reduceri cuantificabile și verificabile ale 
emisiilor.

Amendamentul 44

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

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 sau acorduri 
internaționale sectoriale privind 
schimbările climatice care să prevadă 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).
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Justificare

Este important să se încerce nu numai obținerea unui acord general internațional, ci și 
asigurarea unor acorduri sectoriale internaționale, în special în cazul economiilor 
emergente, cum ar fi China și India, pentru a obține reduceri cuantificabile și verificabile ale 
emisiilor.

Amendamentul 45

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 sau a acordurilor 
internaționale sectoriale menționate 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 Comunității 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.

Justificare

Este important să se încerce nu numai obținerea unui acord general internațional, ci și 
asigurarea unor acorduri sectoriale internaționale, în special în cazul economiilor 
emergente, cum ar fi China și India, pentru a obține reduceri cuantificabile și verificabile ale 
emisiilor.

Amendamentul 46

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
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).

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite, cu excepția creditelor CDM și 
JI din sectoarele expuse relocării 
emisiilor de dioxid de carbon, 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).

Justificare

Sectoarele expuse relocării emisiilor de dioxid de carbon nu ar trebui să fie amenințate de 
concurenți externi favorizați prin credite CDM și JI.

Amendamentul 47

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 2
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La punctul 2 se adaugă următoarea 
teză:

eliminat

„Unitățile cu o putere termică nominală 
mai mică de 3 MW nu se iau în 
considerare la calcularea capacității 
totale a instalațiilor de ardere.”

Justificare

Obiectivul articolului 27, excluderea din sistem a instalațiilor de dimensiuni mici, nu ar mai 
putea fi realizat prin cumularea instalațiilor mici existente în locații asociate pentru 
calcularea emisiei totale.

Amendamentul 48
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Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IA
CERINțE MINIME PENTRU UN 

ACORD INTERNAțIONAL

Un acord internațional care să includă 
industriile mari consumatoare de energie 
expuse unui risc semnificativ de relocare 
a emisiilor de carbon sau un acord 
internațional sectorial privind industriile 
respective trebuie să respecte cel puțin
următoarele criterii pentru a oferi condiții 
de concurență echitabile industriilor în 
cauză:
(i) să implice participarea țărilor care 
reprezintă o masă critică de cel puțin 85% 
din producție,
(ii) să conțină obiective echivalente în 
materie de emisii de CO2;
(iii) să includă sisteme similare de 
reducere a emisiilor, cu efect echivalent, 
impuse de către toate țările participante 
sau de țări care nu au obiective 
echivalente privind emisiile de CO2 în 
sectoare care intră sub incidența 
sistemului comunitar de comercializare a 
cotelor de emisie,
(iv) să garanteze că materialele 
concurente trebuie să se supună unor 
restricții echivalente care să țină cont de 
ciclurile de viață,
(v) să furnizeze un sistem internațional 
eficient de monitorizare și verificare.

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 10b.
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