
AD\743661RO.doc PE406.142v02-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2008/0014(COD)

24.9.2008

AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a 
Consiliului privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

Raportor pentru aviz (*): Robert Goebbels

(*) Procedura comisiilor asociate - articolul 47 din Regulamentul de 
procedură



PE406.142v02-00 2/26 AD\743661RO.doc

RO



AD\743661RO.doc 3/26 PE406.142v02-00

RO

PA_Legam



PE406.142v02-00 4/26 AD\743661RO.doc

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The draft Decision sets separate, binding targets for each Member State to reduce 
emissions from sectors not covered by the EU ETS. The proposals anticipate that a large 
proportion of the emissions reductions required to deliver either target will be delivered 
though the EU ETS. Sectors covered by the EU ETS often offer the most cost effective 
opportunities for emissions reductions. But the EU ETS also includes industrial sectors 
which are exposed to international competition and at risk of 'carbon leakage' (i.e. 
transfer of production to 3rd countries with less stringent emissions controls) if costs and 
regulatory burdens in the EU are too high. Placing too much of the burden of emissions 
reductions on the EU ETS will impact on all sectors of the economy through electricity 
prices.

In principle, therefore, your draftsman welcomes the draft Decision tabled by the 
Commission - which clearly set out the contribution that non-ETS sectors are to make to 
the EU's emissions targets. However, he believes that there is room for considerable 
improvement and clarification.

Your draftsman does not propose to table detailed amendments to the Articles aimed at 
increasing the overall emissions target to 30%, or extending the target beyond 2020. Nor 
does he intend to table any amendments to the targets established for individual Member 
States. Both represent the results of long negotiations with Member States. Amendments 
to these targets are, at best, likely to be ineffectual; at worst they may damage ongoing 
negotiations in Council, delay adoption of the package and complicate the EU's position 
on a future international agreement.

1. Comitology Provisions

Article 6 enables the Commission to use Comitology to amend Member State emissions 
targets in the event of a new international agreement, so that any additional emissions 
reductions are distributed in proportion to each Member State's share of the Community's 
total emissions from non EU ETS sources. It also envisages the use of Comitology to 
adopt 'measures to provide for the use by Members States of additional types of project 
credits or other mechanisms created under the international agreement' - a sweeping 
power, use of which will have a potentially significant impact on the flexibilities 
available to Member States in meeting their targets. Finally, Article 6 also sets out what 
proportion of the increased emissions reductions established by the new agreement can be 
met though use of project credits from 3rd countries.

Your draftsman believes that it is premature to establish firm principles for the 
distribution of effort and delivery of a new target established by a new international 
agreement. Such an international agreement could come in many forms - and key factors 
such as which countries will be covered, what level of ambition is envisaged and 
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whether, indeed, the agreement will be based on legally binding targets are still far from 
being resolved.

More importantly, as an important matter of principle, Comitology should be limited to 
areas which are technical and 'non essential' by nature. It is clear that the question of what 
targets individual Member States have to meet, and what flexibilities they should have to 
meet them under a new international agreement are not 'non-essential' issues.

2. Trading of Effort between Member States

Your draftsman notes that the 20% target is a collective EU goal. On this principle, 
emissions reductions should, as far as practical, be delivered wherever in the EU they are 
most cost effective. For the EU ETS, this is allowed for via trading between installations 
under an EU cap. This Decision, however, makes no explicit provision for such trading -
beyond the transfer of project credits from 3rd countries.

Your draftsman regards this as a serious omission, and believes that Members should be 
able to transfer overachievement - on annual and 2020 targets - to other Member States, 
subject to appropriate controls and properly reporting. This will provide incentives for 
Member States to overachieve on their targets, and provide further flexibilities for those 
Member States who, possibly for reasons beyond their control, find themselves unable to 
deliver their targets.

3. Project Credits from 3rd Countries

Your draftsman notes the concerns that have been raised that use of project credits from 
3rd countries should not be envisaged whilst the EU is aiming for its lower, unilateral 
target of 20%. This remains questionable.

Your draftsman believes that Member states should be offered a maximum level of 
flexibility. At least, Member States should be given early certainty about what project 
credits they will be able to use and when. Should an international agreement be 
concluded early, this certainty will be assured by the relevant treaties. However, in the 
absence of an international agreement, there is no such certainty for Member States 
beyond 2012.

Your draftsman believes that the Commission should be required to bring forward 
specific proposals for Community level agreements with third countries specifying the 
opportunities to generate project credits that will be allowed under such agreements, by 
January 2011 (well after the possible conclusion of international negotiations in 
Copenhagen in December 2009).

4. The principles raised
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The proposal for a decision is based on the principles of solidarity and equality between 
Member States.

However, it makes no mention of how to increase solidarity between Member States or of 
the criteria to be used for determining the necessary fairness among Member States. Not 
only do the latter have very different economic situations but they also have very 
different opportunities to develop renewable energies.

According to the Commission, the reduction efforts to be made by the Member States 
should take account of the relative per capita GDP of the 27 countries. Gross domestic 
product measures annual flows, but not the final destination of those flows. It does not 
take account of the wealth stocks of each country. If the Commission wanted to base 
country efforts on the solidarity principle, a more objective basis would be the per capita
GNP. Moreover, the gross national product used for the calculation of the Union’s own 
resources is obtained by deducting from GDP the primary resources payable by resident 
units to non-resident units and adding the primary income receivable from the rest of the 
world.

The Commission proposal also ignores the true situation of the Member States. If the 
Commission wishes to impose an obligation on Member States to achieve results, it 
should leave them great flexibility in choosing their means. It should allow each State to 
make arrangements for an energy mix that is as intelligent as possible, taking account of 
the country’s genuine possibilities and of the cost effectiveness, and therefore the 
economic efficiency, of the methods to be implemented. It should allow Member States 
to use the 
so-called Kyoto flexible mechanisms (CDM), which make an important contribution to 
the transfer of cleaner technologies to third-world countries.

The principle of territoriality, on which the ‘climate-energy’ packages are based, 
prohibits the small countries of the EU in particular from making greater use of 
renewable energies. Clearly, geographical and geological environments and water 
resources differ widely from one Member State to the next. There is more sun in the 
south than in the north of Europe. There are more water sources in Alpine countries and 
in Nordic countries. Wind energy is easier to harness in countries with sea borders that 
are exposed to the winds, enabling them to build offshore wind parks. Carbon capture and 
storage (CCS) is only possible if a country’s geology permits it. Member States that are 
handicapped by their geography should be allowed to invest in renewable energy projects 
outside their territory and to benefit from them in terms of their emissions reductions. In 
your draftsman’s view, a genuine internal market in ‘green’ energy certificates also needs 
to be established.

5. Low-CO2 energy sources

The use of nuclear energy falls under the subsidiarity principle, and is thus a matter of 
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democratic choice in each country. In your draftsman’s view, the EU will not be able to 
avoid a debate on nuclear energy, especially in the light of the fact that all authoritative 
reports on this topic, be they those of the International Energy Agency or of the IPCC 
(2007 Bangkok report) leave no shadow of a doubt that the huge demand for carbon-
based products will increase until 2030, or even 2050. This will occur in spite of any 
efforts that are made over the next few decades to save energy and increase its efficiency.
The use of renewable energy sources will be slower and more costly than is claimed by 
some. It is becoming obvious that Europe will be unable to meet its target of 10% of 
biofuels in 2020, which will undoubtedly jeopardise the target of 20% of renewable 
energy sources by 2020. In any case, in 2020, 70 or 80% of remaining energy demand 
will have to be covered by traditional energy sources such as fossil or nuclear energy.

If the main aim is urgently to reduce CO2 emissions, the EU targets should include 
low-CO2 energy sources.

6. The urgent need for a global effort

In your draftsman’s view, efforts to reduce greenhouse gases in the European Union 
(14% of global CO2 emissions) will come to nothing unless the other major industrialised 
nations, starting with the United States, China, India, Russia, Brazil, etc. undertake to 
make sizeable efforts to reduce their emissions.

Should there be a binding international agreement over the next few years for the post-
Kyoto period, the EU will raise its emissions reduction target from 20% to 30% up to 
2020. This will entail a considerable effort which, however desirable it might be from an 
environmental point of view, will have huge economic, social and sociological 
repercussions on the peoples of Europe.

Such an adjustment cannot be made through Comitology but will have to be adopted 
through the codecision procedure following a democratic debate. The Commission is 
asked to make proposals, taking account of the commitments to be entered into by the 
international community. Even if future negotiations should fail, which is always 
possible, the European Union should still review the legislation it intends to adopt.

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:
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Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, 
cu ocazia reuniunii sale din 8 și 9 martie 
2007 la Bruxelles, Consiliul European a 
sprijinit obiectivul comunitar de reducere 
cu 30% față de nivelurile din 1990 a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2020, ca o contribuție la încheierea unui 
acord global și cuprinzător pentru perioada 
de după 2012, cu condiția ca și alte țări 
dezvoltate să se angajeze la realizarea unor 
reduceri comparabile ale emisiilor, iar 
țările în curs de dezvoltare cu o economie 
mai avansată să contribuie în mod adecvat, 
conform responsabilităților și capacităților 
fiecăreia.

(3) În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, 
cu ocazia reuniunii sale din 8 și 9 martie 
2007 la Bruxelles, Consiliul European a 
sprijinit obiectivul comunitar de reducere 
cu 30% față de nivelurile din 1990 a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2020, în perspectiva încheierii unui acord 
global și cuprinzător pentru perioada de 
după 2012, cu condiția ca și alte țări 
dezvoltate să se angajeze la realizarea unor 
reduceri comparabile ale emisiilor, iar 
țările în curs de dezvoltare cu o economie 
mai avansată să contribuie în mod adecvat, 
conform responsabilităților și capacităților 
fiecăreia.

Justificare

Obiectivul declarat al Uniunii Europene este acela de a reduce cu 20% emisiile de gaze 
cu efect de seră față de nivelul din 1990. Doar în condițiile încheierii unui acord 
internațional post-Kyoto, UE va lua măsuri pentru o reducere suplimentară de până la 
30% față de nivelul din 1990.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Astfel cum subliniază Comitetul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC), energia nucleară joacă 
un rol decisiv în lupta împotriva 
schimbărilor climatice. Împreună cu 
energia regenerabilă, până în 2020, până 
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la 60% din energia UE ar putea fi 
obținută fără emisii de CO2. Energia 
nucleară ar putea produce în mod 
rentabil cea mai mare parte a energiei 
electrice de bază, energia regenerabilă 
fiind folosită în condiții de consum mediu 
și ridicat.

Justificare

Cu o proporție ridicată a electricității produse de energia nucleară, Franța emite deja 
semnificativ mai puțin CO2 per persoană decât vecinii săi. În cazul în care lupta 
împotriva schimbărilor climatice va fi luată în serios fără a pune în pericol 
competitivitatea, dezvoltarea energiei nucleare este inevitabilă, având în vedere costurile 
semnificativ mai mari ale surselor de energie regenerabilă. Acest lucru va garanta de 
asemenea siguranța aprovizionării.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a putea asigura în continuare o 
distribuire echitabilă a eforturilor statelor 
membre de a contribui la punerea în 
aplicare a angajamentului independent al 
Comunității, niciun stat membru nu ar 
trebui să fie obligat să își reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră până în 2020 cu 
mai mult de 20% față de nivelurile 
înregistrate în 2005 și niciun stat membru 
nu ar trebui să fie autorizat să își sporească 
emisiile de gaze cu efect de seră până în 
2020 cu mai mult de 20% peste nivelurile 
din 2005. Reducerile de emisii de gaze cu 
efect de seră ar trebui realizate în perioada 
2013-2020, statele membre fiind autorizate 
să transfere din anul următor un volum egal 
cu 2% din limita de emisii de gaze cu efect 
de seră a respectivului stat membru, statele 

(8) Pentru a putea asigura în continuare o 
distribuire echitabilă a eforturilor statelor 
membre de a contribui la punerea în 
aplicare a angajamentului independent al 
Comunității, niciun stat membru nu ar 
trebui să fie obligat să își reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră până în 2020 cu 
mai mult de 20% față de nivelurile 
înregistrate în 2005 și niciun stat membru 
nu ar trebui să fie autorizat să își sporească 
emisiile de gaze cu efect de seră până în 
2020 cu mai mult de 20% peste nivelurile 
din 2005. Reducerile de emisii de gaze cu 
efect de seră ar trebui realizate în perioada 
2013-2020, statele membre fiind autorizate 
să transfere în anul următor un volum egal 
cu 3% din limita de emisii de gaze cu efect 
de seră a respectivului stat membru, statele 
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membre ale căror emisii se situează sub 
limita impusă fiind autorizate, de 
asemenea, să transfere în anul următor 
reducerile de emisii excedentare.

membre ale căror emisii se situează sub 
limita impusă fiind autorizate, de 
asemenea, să transfere în anul următor 
reducerile de emisii excedentare. Unui stat 
membru ale cărui emisii de gaze cu efect 
de seră se situează, în orice an din 
perioada 2013 - 2020, la sau sub limita 
prevăzută pentru 2020 ar trebui să i se 
permită să vândă reducerile de emisii 
excedentare altor state membre pentru a 
le ajuta să își atingă limitele și obiectivele 
proprii.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a echilibra diferențele dintre 
costurile reducerilor de emisii de gaze cu 
care se confruntă diferite state membre și 
pentru a permite o mai mare flexibilitate 
geografică, îmbunătățind în același timp 
eficiența generală a costurilor pe care le 
presupune angajamentul comunitar total, 
unui stat membru ar trebui să i se permită 
să transfere o parte din drepturile de 
emisii de gaze cu efect de seră unui alt 
stat membru. Acest transfer ar trebui să 
fie reglementat printr-un acord bilateral, 
a cărui transparență ar trebui să fie 
asigurată prin notificarea Comisiei și 
înregistrarea transferului în registrele 
ambelor state membre implicate.



AD\743661RO.doc 11/26 PE406.142v02-00

RO

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a le asigura statelor membre o 
anumită flexibilitate în îndeplinirea 
angajamentelor, pentru a promova 
dezvoltarea durabilă a țărilor terțe, în 
special a țărilor în curs de dezvoltare, 
precum și pentru a le oferi siguranță 
investitorilor, Comunitatea ar trebui să 
recunoască în continuare un anumit număr 
de credite din proiecte de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
desfășurate în țări terțe înaintea adoptării 
unui viitor acord internațional privind 
schimbările climatice. Statele membre ar 
trebui să se asigure că politicile naționale 
de achiziționare a acestor credite 
facilitează o distribuire geografică 
echitabilă a proiectelor și încheierea unui 
viitor acord internațional privind 
schimbările climatice.

(9) Pentru a le asigura statelor membre o 
anumită flexibilitate în îndeplinirea 
angajamentelor, pentru a promova 
dezvoltarea durabilă a țărilor terțe, în 
special a țărilor în curs de dezvoltare, 
precum și pentru a le oferi siguranță 
investitorilor, Comunitatea ar trebui să 
recunoască în continuare un anumit număr 
de credite din proiecte de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
desfășurate în țări terțe înaintea adoptării 
unui viitor acord internațional privind 
schimbările climatice. Statele membre ar 
trebui să se angajeze să întreprindă 
eforturi pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în țările în curs de 
dezvoltare și, prin urmare, ar trebui să se 
asigure că cel puțin 50 % din aceste 
credite sunt achiziționate din țările cele 
mai puțin dezvoltate și din statele insulare 
mici în curs de dezvoltare, astfel încât să 
faciliteze o distribuire geografică echitabilă 
a proiectelor și încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice.
Toate proiectele din țările terțe ar trebui 
să garanteze transferul noilor tehnologii 
cu emisii reduse de carbon și să se 
conformeze unor criterii de înaltă calitate 
care să garanteze adiționalitatea și 
integritatea ecologică și socială a 
acestora.
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Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Capacitatea continuă a statelor 
membre de a utiliza credite în cadrul CDM 
este importantă, deoarece contribuie la 
asigurarea unei piețe pentru respectivele 
credite după 2012. În vederea asigurării 
unei astfel de piețe și a unor noi reduceri 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră în 
Comunitate, încurajând, astfel, realizarea 
obiectivelor comunitare în materie de 
energie regenerabilă, de siguranță a 
aprovizionării cu energie, de inovare și de 
competitivitate, se propune autorizarea 
unei utilizări anuale, de către statele 
membre, a creditelor provenite din proiecte 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră din țările terțe, până la adoptarea 
viitoare a unui acord internațional privind 
schimbările climatice, în limita unui volum 
reprezentând 3% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale fiecărui stat membru în 
anul 2005, nereglementate de Directiva 
2003/87/CE. Acest volum este echivalent 
cu aproximativ o treime din efortul de 
reducere corespunzător anului 2020. 
Statele membre ar trebui să fie autorizate 
să transfere partea neutilizată din acest 
volum unor alte state membre.

(13) Capacitatea continuă a statelor 
membre de a utiliza credite în cadrul CDM 
este importantă, deoarece contribuie la 
asigurarea unei piețe pentru respectivele 
credite după 2012. În vederea asigurării 
unei astfel de piețe și a unor noi reduceri 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră în 
Comunitate, încurajând, astfel, realizarea 
obiectivelor comunitare în materie de 
energie regenerabilă, de eficiență 
energetică, precum și de siguranță a 
aprovizionării cu energie, de inovare și de 
competitivitate, se propune autorizarea 
unei utilizări anuale, de către statele 
membre, a creditelor provenite din proiecte 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră din țările terțe, până la adoptarea 
viitoare a unui acord internațional privind 
schimbările climatice, în limita unui volum 
reprezentând 4% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale fiecărui stat membru în 
anul 2005, nereglementate de Directiva 
2003/87/CE. Statele membre ar trebui să 
fie autorizate să transfere partea neutilizată 
din acest volum unor alte state membre, cu 
condiția ca cel puțin 50% dintre aceste 
proiecte să fie implementate în țările cele 
mai puțin dezvoltate și în statele insulare 
mici în curs de dezvoltare.

Amendamentul 7



AD\743661RO.doc 13/26 PE406.142v02-00

RO

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Progresele realizate în îndeplinirea 
angajamentelor în temeiul prezentei decizii 
ar trebui evaluate anual, pe baza unor 
rapoarte prezentate în temeiul 
Deciziei 280/2004/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
11 februarie 2004 privind un mecanism de 
monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în cadrul Comunității și de punere în 
aplicare a Protocolului de la Kyoto. La 
fiecare doi ani ar trebui realizată o evaluare 
a progreselor estimate, iar în 2016 ar trebui 
realizată o evaluare completă a punerii în 
aplicare a prezentei decizii.

(15) Progresele realizate în îndeplinirea 
angajamentelor în temeiul prezentei decizii 
ar trebui evaluate anual, pe baza unor 
rapoarte prezentate în temeiul 
Deciziei 280/2004/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
11 februarie 2004 privind un mecanism de 
monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în cadrul Comunității și de punere în 
aplicare a Protocolului de la Kyoto. La 
fiecare doi ani ar trebui realizată o evaluare 
a progreselor estimate, iar în 2016 ar trebui 
realizată o evaluare completă a punerii în 
aplicare a prezentei decizii. Evaluarea ar 
trebui să includă și o evaluare a 
proiectelor din cadrul CDM înregistrate 
și/sau implementate de statele membre, 
astfel încât să se verifice dacă sunt 
respectate criteriile în materie de calitate 
la care se face referire în prezenta decizie.

Justificare

Este esențial ca UE să monitorizeze în mod eficient dacă criteriile de calitate pentru 
proiectele CDM propuse în prezenta decizie sunt respectate și urmate de statele membre. 
Respectarea acestor standarde ar conduce la o mai bună calitate a proiectelor CDM.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Odată cu încheierea, de către 
Comunitate, a unui acord internațional 
privind schimbările climatice, limitele de 
emisii corespunzătoare statelor membre ar 

(17) Odată cu încheierea, de către 
Comunitate, a unui acord internațional 
privind schimbările climatice prin care se 
implementează ținta acesteia de reducere 
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trebui ajutate în vederea îndeplinirii 
angajamentului Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut 
de acordul respectiv, ținând seama de 
principiul solidarității între statele membre
și de necesitatea unei dezvoltări economice 
durabile în întreaga Comunitate. Numărul 
de credite din proiectele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră din țările 
terțe pe care le poate utiliza fiecare stat 
membru ar trebui să crească cu până la 
jumătate din efortul suplimentar de 
reducere a emisiilor din surse care nu 
sunt reglementate de Directiva 
2003/87/CE.

a gazelor cu efect de seră cu 30%,
Comisia ar trebui să prezinte o propunere 
și o evaluare de impact Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
ajustarea limitelor de emisii 
corespunzătoare statelor membre în 
vederea îndeplinirii angajamentului 
Comunității de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră prevăzut de acordul 
respectiv, ținând seama de principiul 
solidarității între statele membre, de 
necesitatea unei dezvoltări economice 
durabile în întreaga Comunitate și de 
principiul responsabilităților comune.
Propunerea ar trebui să menționeze
numărul de credite din proiectele de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră din țările terțe pe care le poate utiliza 
fiecare stat membru.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei decizii trebuie adoptate 
în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
normelor privind exercitarea competențelor 
de executare conferite Comisiei. În special, 
Comisia trebuie să aibă competența de a
adopta, după încheierea unui acord 
internațional, măsuri de ajustare a 
limitelor de emisii ale statelor membre și 
măsuri de utilizare a tipurilor 
suplimentare de credite din proiecte în
conformitate cu acordul respectiv, precum 
și de a adopta măsurile necesare de 
control al tranzacțiilor în temeiul 
prezentei decizii. Deoarece au un domeniu 

(19) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei decizii trebuie adoptate 
în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
normelor privind exercitarea competențelor 
de executare conferite Comisiei. În special, 
Comisia ar trebui să aibă competența de a
controla tranzacțiile în temeiul prezentei 
decizii. Deoarece au un domeniu general 
de aplicare și sunt concepute pentru a 
modifica elemente neesențiale din prezenta 
decizie și pentru a completa prezenta 
decizie prin adăugarea sau modificarea 
unor elemente noi neesențiale, aceste 
măsuri ar trebui adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
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general de aplicare și sunt concepute 
pentru a modifica elemente neesențiale din 
prezenta decizie și pentru a completa 
prezenta decizie prin adăugarea sau 
modificarea unor elemente noi neesențiale, 
aceste măsuri ar trebui adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentei decizii se aplică 
definițiile prevăzute la articolul 3 din 
Directiva 2003/87/CE.

În sensul prezentei decizii se aplică 
definițiile relevante prevăzute la articolul 3 
din Directiva 2003/87/CE.

În afară de aceasta, „emisii de gaze cu 
efect de seră” înseamnă emisiile de dioxid 
de carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de 
azot (N2O), hidrofluorocarburi (HFC), 
perfluoricarburi (PFC) și hexafluorură de 
sulf (SF6) din surse, exprimate în 
echivalent dioxid de carbon în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE.

De asemenea, se aplică următoarele 
definiții:
„emisii de gaze cu efect de seră” înseamnă 
emisiile de dioxid de carbon (CO2), metan
(CH4), protoxid de azot (N2O), 
hidrofluorocarburi (HFC), perfluoricarburi
(PFC) și hexafluorură de sulf (SF6) din 
surse care nu sunt cuprinse în Sistemul de 
comercializare a emisiilor, exprimate în 
echivalent dioxid de carbon în conformitate 
cu metodele aplicate emisiilor în funcție 
de surse și de absorbția prin puțuri 
reglementate de Protocolul de la Kyoto.

„acord internațional” înseamnă un acord 
global și cuprinzător care, în contextul 
Convenției-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice, impune Uniunii Europene 
obiectivul de reducere cu 30% față de 
1990 a emisiilor de gaze cu efect de seră 
până în 2020, precum și angajamente ale 
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altor țări dezvoltate de a întreprinde 
eforturi similare și contribuții adecvate 
ale țărilor în curs de dezvoltare, mai 
avansate din punct de vedere economic, în 
funcție de responsabilitățile și capacitățile 
acestora.

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice 
care să conducă la reduceri de emisii mai 
mari decât cele prevăzute în temeiul 
prezentului articol, fiecare stat membru își 
limitează, până în 2020, emisiile de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE, 
respectând procentul stabilit, pentru statul 
membru respectiv, în anexa la prezenta 
decizie în raport cu emisiile sale din anul 
2005.

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice 
care să conducă la reduceri de emisii mai 
mari decât cele prevăzute în temeiul 
prezentului articol, fiecare stat membru își 
limitează, până în 2020, emisiile de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE, 
respectând cel puțin procentul stabilit, 
pentru statul membru respectiv, în anexa la 
prezenta decizie în raport cu emisiile sale 
din anul 2005.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În perioada 2013-2019, un stat membru 
poate transfera din anul următor un volum
egal cu 2% din limita de emisii de gaze cu 
efect de seră a respectivului stat membru 
prevăzută la alineatul (2). În cazul în care 

(3) În perioada 2013-2019, un stat membru 
poate transfera în anul următor un volum 
egal cu 3% din limita de emisii de gaze cu 
efect de seră a respectivului stat membru 
prevăzută la alineatul (2). În cazul în care 
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emisiile unui stat membru se situează sub 
limita prevăzută la alineatul (2), respectivul 
stat membru poate transfera în anul 
următor reducerile de emisii excedentare.

emisiile unui stat membru se situează sub 
limita prevăzută la alineatul (2), respectivul 
stat membru poate transfera în anul 
următor reducerile de emisii excedentare
sau le poate transfera altui stat membru, 
care poate utiliza cantitatea transferată 
pentru a-și respecta limita de emisii de 
gaze cu efect de seră în anul în care au 
fost realizate reducerile de emisii 
excedentare.

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care în 2020 emisiile unui 
stat membru se situează sub nivelul 
menționat în anexa la prezenta decizie, 
acesta poate transfera reducerile de emisii 
excedentare unui alt stat membru, care 
poate utiliza cantitatea transferată pentru 
a-și atinge limita de emisii de gaze cu 
efect de seră pentru 2020.

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea creditelor din activitățile de 
proiecte.

Utilizarea creditelor din activitățile de 
proiecte și transferul reducerilor de emisii 
excedentare naționale

Amendamentul15
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Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – literele a-c – paragraful 2, alineatele 2 și 3 și alineatul 4 –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reduceri certificate de emisii (CER) și 
unități de reducere a emisiilor (ERU) 
eliberate pentru reduceri de emisii până la 
31 decembrie 2012, realizate în cadrul unor 
tipuri de proiecte acceptate de către toate 
statele membre în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE în perioada 2008-
2012;

(a) reduceri certificate de emisii (CER) și 
unități de reducere a emisiilor (ERU) 
eliberate pentru reduceri de emisii până la 
31 decembrie 2012, realizate în cadrul unor 
tipuri de proiecte acceptate de majoritatea 
statelor membre care dețin majoritatea 
calificată de voturi astfel cum a fost 
definită la articolul 205 alineatul (2) din 
tratat, în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE în perioada 2008-2012;

(b) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate începând cu 1 ianuarie 2013 în 
cadrul unor proiecte înregistrate în 
perioada 2008-2012 al căror tip a fost 
acceptat de către toate statele membre în 
conformitate cu Directiva 2003/87/CE în 
perioada 2008-2012;

(b) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate începând cu 1 ianuarie 2013 în 
cadrul unor proiecte înregistrate în 
perioada 2008-2012 al căror tip a fost 
acceptat de majoritatea statelor membre
care dețin majoritatea calificată de voturi 
astfel cum a fost definită la articolul 205 
alineatul (2) din tratat, în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE în perioada 2008-
2012;

(c) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate în cadrul unor proiecte întreprinse 
în țările cel mai puțin dezvoltate și al căror 
tip a fost acceptat de către toate statele
membre în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE în perioada 2008-2012, până 
când respectivele țări ratifică un acord cu 
Comunitatea sau până în 2020, dacă 
această dată intervine mai devreme.

(c) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate în cadrul unor proiecte întreprinse 
în țările cel mai puțin dezvoltate și al căror 
tip a fost acceptat de majoritatea statelor
membre care dețin majoritatea calificată 
de voturi astfel cum a fost definită la 
articolul 205 alineatul (2) din tratat, în 
conformitate cu Directiva 2003/87/CE în 
perioada 2008-2012, până când 
respectivele țări ratifică un acord cu 
Comunitatea sau până în 2020, dacă 
această dată intervine mai devreme.

Statele membre se asigură că politicile 
naționale de achiziționare a acestor 
credite facilitează o distribuire geografică 
echitabilă a proiectelor și încheierea unui 

Statele membre se asigură că cel puțin 
50% din aceste credite sunt achiziționate 
din țările cele mai puțin dezvoltate și din 
statele insulare mici în curs de dezvoltare, 
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acord internațional privind schimbările 
climatice.

astfel încât să faciliteze o distribuire 
geografică echitabilă a proiectelor și 
încheierea unui acord internațional privind 
schimbările climatice.

(2) În plus față de dispozițiile alineatului
(1) și în cazul în care se întârzie încheierea 
unui acord internațional privind 
schimbările climatice, statele membre pot 
utiliza, pentru a-și îndeplini obligațiile 
prevăzute la articolul 3, credite 
suplimentare de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră care rezultă din 
proiecte sau din alte activități de reducere a 
emisiilor, în conformitate cu acordurile 
prevăzute la articolul 11a alineatul (5) din 
Directiva 2003/87/CE.

(2) În plus față de dispozițiile alineatului
(1) și în cazul în care se întârzie încheierea 
unui acord internațional privind 
schimbările climatice, statele membre pot 
utiliza, pentru a-și îndeplini obligațiile 
prevăzute la articolul 3, credite 
suplimentare de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră care rezultă din 
proiecte sau din alte activități de reducere a 
emisiilor, în conformitate cu acordurile 
prevăzute la articolul 11a alineatul (5) din 
Directiva 2003/87/CE.

(2a) Orice proiecte rezultate în urma 
oricărui acord la care se face referire la 
alineatul (1) literele (a) - (c) și alineatul 
(2) îndeplinesc criterii de înaltă calitate 
care urmează să fie adoptate de Comisie 
în cadrul stabilit de Națiunile Unite.
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei decizii prin 
completarea acesteia se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 9 alineatul (2).
(2b) Statele membre se asigură că 
reducerile de emisii realizate în urma 
activităților de proiecte menționate la 
alineatele (1) și (2) sau în urma 
transferurilor de la alte state membre în 
conformitate cu articolul 3 alineatele (3) 
și (3a) completează măsurile interne luate 
de statele membre. 
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(3) După încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice, 
statele membre pot utiliza numai creditele 
de reducere a emisiilor din țările terțe care 
au ratificat acordul.

(3) După încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice, 
statele membre pot utiliza numai creditele 
de reducere a emisiilor și orice alte tipuri 
de credite din proiecte create în temeiul 
acordului internațional provenite din 
țările terțe care au ratificat acordul.

(4) Utilizarea anuală a creditelor, de către 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
alineatele (1), (2) și (3), nu depășește un 
volum egal cu 3% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale respectivului stat membru 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE în 
anul 2005.

(4) Utilizarea anuală a creditelor, de către 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
alineatele (1), (2) și (3), nu depășește un 
volum egal cu 4% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale respectivului stat membru 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE în 
anul 2005.

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Până la data de 31 martie a anului
următor, statele membre informează cu 
privire la emisiile anuale naționale din 
surse nereglementate de Directiva 
2003/87/CE, la orice transfer de emisii 
excedentare efectuat sau primit în 
conformitate cu articolul 3 alineatele (3) și
(3a), precum și la utilizarea creditelor în 
conformitate cu articolul 4.

Comisia verifică aceste rapoarte atent și 
într-un interval de timp rezonabil.
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Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Raport referitor la măsurile comunitare 
de susținere a respectării angajamentelor
(1) Comisia elaborează un raport în care 
specifică următorii pași care ar trebui 
urmați la nivel comunitar pentru a 
asigura îndeplinirea angajamentelor de 
reducere a emisiilor menționate în 
prezenta decizie și a obiectivului privind 
eficiența energetică stabilit de Consiliul 
European din martie 2007. În special, 
raportul include:
(a) o evaluare a progreselor înregistrate 
de statele membre în ceea ce privește 
îmbunătățirea eficienței energetice;
(b) rezultatele examinării  menționate la 
articolul 4 alineatul (5) din Directiva 
2006/32/CE (pentru a se stabili dacă este 
oportună o directivă privind certificatele 
albe). În special, acest raport prezintă 
potențialul introducerii unui sistem 
comunitar obligatoriu de comercializare a 
certificatelor albe;
(c) propuneri detaliate de reducere a 
emisiilor în gospodării și sedii comerciale 
prin standarde îmbunătățite pentru 
produse și clădiri, cu scopul de a se 
asigura că toate gospodăriile și sediile 
comerciale noi devin fără emisii de 
carbon până în 2020;
(2) În cazul în care politicile și măsurile 
comunitare propuse ar putea avea un 
impact semnificativ asupra îndeplinirii 
angajamentelor Comunității și ale statelor 
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sale membre de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, studiul de impact 
privind reglementările efectuat de 
Comisie pentru fiecare propunere 
cuprinde o evaluare cantitativă a 
impactului, dacă acesta există, asupra 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
cadrul Comunității, precum și din cadrul 
fiecărui stat membru.
(3) Comisia prezintă acest raport 
Parlamentului European și Consiliului 
până la sfârșitul lui 2009. În 2010, 
Comisia prezintă propuneri legislative 
adecvate pentru a garanta că obiectivul 
pentru 2020 privind eficiența energetică, 
stabilit de Consiliul European din martie 
2007, este realizat.

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5b
Respectarea obligațiilor

Dacă un stat membru nu își respectă 
obligațiile în ceea ce privește reducerea 
emisiilor totale de gaze cu efect de seră, 
conform cerințelor prezentei decizii, 
Comisia, în temeiul articolului 226 din 
tratat, poate lua măsuri împotriva statului 
membru în cauză pentru nerespectarea 
unei obligații care îi revine prin tratat și 
poate solicita măsuri provizorii în temeiul 
articolului 243 din tratat sau o procedură 
accelerată în temeiul articolului 62a din 
Regulamentul de procedură al Curții de 
Justiție al Comunităților Europene.
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Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5c
Noi finanțări comunitare pentru 
tehnologii cu emisii de carbon scăzute și 
eficiente din punct de vedere energetic
(1) O parte din veniturile generate prin 
licitarea cotelor de emisii pe baza 
sistemului comunitar de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
menționat la articolul 10 din Directiva 
2003/87/CE sunt investite într-un fond 
comunitar pentru:
(a) promovarea și punerea în aplicare a 
măsurilor de reducere a emisiilor de 
carbon și de creștere a eficienței 
energetice în gospodării și în sedii 
comerciale;
(b) promovarea și punerea în aplicare a 
tehnologiilor și modalităților de transport 
bazate pe emisii scăzute de carbon.
(2) Scopul fondului este impulsionarea 
finanțării din sectorul privat, în măsura în 
care este posibil.
(3) Până la 30 iunie 2010, Comisia 
prezintă propuneri specifice cu privire la 
dimensiunile, funcționarea și obiectivele 
acestui fond.
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Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) La data încheierii, de către Comunitate, 
a unui acord internațional privind 
schimbările climatice care să conducă la 
reduceri obligatorii de 30% a emisiilor sale 
de gaze cu efect de seră, Comisia prezintă 
o propunere adecvată pentru modificarea 
prezentei decizii, alături de o evaluare de 
impact. Propunerea cuprinde:

(2) Începând cu anul următor celui în
care s-a încheiat acordul menționat la 
alineatul (1), emisiile comunitare de gaze 
cu efect de seră din surse nereglementate, 
în 2020, de Directiva 2003/87/CE în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (1) se 
reduc cu un volum egal cu reducerea 
suplimentară totală, de către Comunitate, 
a emisiilor de gaze cu efect de seră din 
toate sursele pe care Comunitatea se 
angajează să o realizeze în temeiul
acordului internațional, înmulțită cu partea 
de reduceri totale ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră a Comunității, pentru anul 
2020, la care statele membre trebuie să 
contribuie prin reduceri ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră din surse 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE 
în conformitate cu articolul 3.

(a) dispoziții care să asigure că emisiile 
comunitare de gaze cu efect de seră din 
surse nereglementate, în 2020, de 
Directiva 2003/87/CE în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (1) se reduc cu un 
volum suficient în cazul în care este 
adăugat la reducerile suplimentare 
anticipate din surse incluse în Directiva 
2003/87/CE pentru a îndeplini 
angajamentele comunitare în baza
acordului internațional;

(3) Fiecare stat membru contribuie la 
efortul suplimentar de reducere al 
Comunității proporțional cu partea sa din 
emisiile totale ale Comunității din surse 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE 
pentru anul 2020 în conformitate cu 
articolul 3.
Comisia modifică anexa pentru a ajusta 
limitele de emisii în conformitate cu

(b) dispoziții care modifică anexa pentru a 
ajusta limitele de emisii pentru fiecare stat 
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primul paragraf. Această măsură, 
destinată să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei decizii, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 9 alineatul (2).

membru în conformitate cu reducerile 
suplimentare prevăzute la litera (a);

(4) Statele membre pot crește, în 
conformitate cu alineatul (5), nivelul de 
utilizare a creditelor de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute 
la articolul 4 alineatul (4) din țările terțe 
care au ratificat acordul menționat la 
alineatul (1) cu până la jumătate din 
reducerea suplimentară realizată în 
conformitate cu alineatul (2).

(c) dispoziții care modifică normele 
privind utilizarea creditelor de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute 
la articolul 4 alineatul (4) din țările terțe 
care au ratificat acordul.

Orice stat membru poate transfera partea 
neutilizată din acest volum unui alt stat 
membru.
(5) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru a le asigura statelor membre 
posibilitatea utilizării unor tipuri 
suplimentare de credite din proiecte sau a 
unor alte mecanisme create în temeiul 
acordului internațional, dacă este cazul. 
Respectivele măsuri, fiind destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei decizii prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 9 alineatul (2).
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