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Amendamentul 44
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

In view of the ever increasing share of newly industrialised countries’ emissions, it is 
necessary to set the aim of ensuring their participation, not only the aim to encourage them to 
do so.
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Amendamentul 45
Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

It is necessary to set the aim of ensuring the participation developing countries, not only the 
aim to encourage them to do so.
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Amendamentul 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul European şi-a exprimat 
angajamentul ferm de a reduce până în 
2020 emisiile totale de gaze cu efect de 
seră din Comunitate cu cel puţin 20% în 
raport cu nivelurile din 1990 şi cu 30% în 
cazul în care şi alte ţări dezvoltate se 
angajează să obţină reduceri comparabile 
ale emisiilor, iar ţările în curs de dezvoltare 
mai avansate din punct de vedere economic 
aduc o contribuţie adecvată, în funcţie de 
responsabilităţile şi capacităţile lor. 
Emisiile globale de gaze cu efect de seră ar 
trebui reduse până în 2050 cu cel puţin 
50% faţă de nivelurile din 1990. Toate 
sectoarele economice ar trebui să 
contribuie în vederea realizării acestui 
obiectiv de reducere a emisiilor.

(3) Consiliul European şi-a exprimat 
angajamentul ferm de a reduce până în 
2020 emisiile totale de gaze cu efect de 
seră din Comunitate cu cel puţin 20% în 
raport cu nivelurile din 1990 şi cu 30% în 
cazul în care şi alte ţări dezvoltate se 
angajează să obţină reduceri comparabile 
ale emisiilor, iar ţările în curs de dezvoltare 
mai avansate din punct de vedere economic 
aduc o contribuţie adecvată, în funcţie de 
responsabilităţile şi capacităţile lor. 
Emisiile globale de gaze cu efect de seră ar 
trebui reduse până în 2050 cu cel puţin 
50% faţă de nivelurile din 1990. Toate 
sectoarele economice ar trebui să 
contribuie la realizarea acestui obiectiv de 
reducere a emisiilor, inclusiv transportul 
maritim şi aviaţia internaţională. Până în 
2015 emisiile generate de transportul 
maritim internaţional ar trebui incluse în 
sistemul UE de comercializare a emisiilor 
(EU ETS) sau în propunerea de decizie a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
privind efortul statelor membre de a 
respecta angajamentele Comunităţii de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2020.

Or. en
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Amendamentul 47
Esko Seppänen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Întrucât la preţul energiei electrice 
fără emisii de gaze se adaugă preţul 
drepturilor de emisii, EU ETS ridică în 
mod considerabil preţul la energia 
electrică. Pe deasupra, costul emisiilor de 
CO2 este transferat industriilor europene 
prin intermediul preţului energiei.

Or. en

Justificare

These problems are due to the market-based wholesale pricing system of electricity.

Amendamentul 48
Esko Seppänen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Datorită sistemului de tarifare en 
gros a energiei electrice, această directivă 
reprezintă un nou început pentru 
investiţiile în instalaţiile nucleare fără 
emisii de gaze.

Or. en

Justificare

The pricing system of electricity favours emission-free power generation. The price of all 
electricity is, in practice, increased by the price of the emission allowances and is 
independent on the production cost or use of allowances in the electricity generation.
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Amendamentul 49
Esko Seppänen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Pentru a evita abuzurile financiare, 
EU EST trebuie să fie scutit de 
securizarea cotelor de emisii de gaze pe 
pieţele financiare. În alte condiţii. 
speculaţia va provoca probleme majore în 
ceea ce priveşte tarifarea cotelor şi a 
energiei electrice.

Or. en

Justificare

If the emission allowances are securitised, the lesson is not learned from the recent problems 
of the mortgage market in the USA where subprime loans were packed into risky bundles with 
other securities. If the emission allowances can be freely transferred into financial products 
market forces will use them for speculative purposes in order to create scarcity and financial 
profits, at the detriment of consumers of electricity, households and industry alike.

Amendamentul 50
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Pentru a contribui la atingerea acestor 
obiective pe termen lung, este necesară 
definirea unui plan de reducere a emisiilor 
instalaţiilor care fac obiectul sistemului 
comunitar. Pentru îndeplinirea în condiţii 
rentabile a angajamentului Comunităţii de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu cel puţin 20% în comparaţie cu 
nivelurile din 1990, cotele de emisie 
alocate instalaţiilor respective ar trebui să 
fie până în 2020 cu 21% mai mici faţă de 
nivelurile emisiilor din 2005. Pentru a 
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reduce distanţa dintre trecerea de la 20% 
la 30% ar fi util ca EU ETS să treacă 
direct la pragul de reducere a emisiilor cu 
25%.

Or. nl

Amendamentul 51

Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Pentru a contribui la atingerea acestor 
obiective pe termen lung, este necesară 
definirea unui plan de reducere a emisiilor 
instalaţiilor care fac obiectul sistemului 
comunitar. Pentru îndeplinirea în condiţii 
rentabile a angajamentului Comunităţii de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu cel puţin 20% în comparaţie cu 
nivelurile din 1990, cotele de emisie 
alocate instalaţiilor respective ar trebui să 
fie până în 2020 cu 21% mai mici faţă de 
nivelurile emisiilor din 2005, prin urmare 
cu peste 30% mai reduse în raport cu 
nivelurile din 1990.

Or. en

Justificare

The usual reference year is 1990. Therefore, the approximate percentage of CO2 reduction, 
which will be achieved by the EU ETS in 2020 should also be indicated compared to 1990. 
This is of particular importance for the international negotiations where the EU has to show 
what it has achieved since 1990. 30% was given by the European Commission at the EP 
hearing on 15 May 2008.
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Amendamentul 52
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

4,65 Mrd. t beträgt demnach die Gesamtemissionsmenge bei Anwendung einer Reduktion von 
20% gegenüber 1990. Bis zum Jahr 2020 sollen 2,67 Mrd. t Reduktionsleistungen durch 
Sektoren erbracht werden, die nicht im ETS eingebunden sind. Weiter ergibt die Berechnung 
entgegen der Behauptung der Kommission, dass für die vom ETS erfassten Sektoren eine 
Reduktion von 15% der Emissionen gegenüber dem Jahr 2005 zu verlangen ist.

Amendamentul 53
Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a consolida gradul de certitudine 
şi previzibilitatea sistemului comunitar, ar 
trebui prevăzute dispoziţii care vizează 
creşterea nivelului contribuţiei sistemului 
comunitar la obţinerea unei reduceri totale 

(5) Pentru a consolida gradul de certitudine 
şi previzibilitatea sistemului comunitar, ar 
trebui prevăzute dispoziţii care vizează 
creşterea nivelului contribuţiei sistemului 
comunitar la obţinerea unei reduceri totale 
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mai mari de 20%, în special în perspectiva 
obiectivului unei reduceri cu 30% până în 
2020, obiectiv fixat de Consiliul European 
şi considerat necesar din punct de vedere 
ştiinţific pentru evitarea unor schimbări
climatice periculoase.

mai mari de 20%, în special în perspectiva 
obiectivului unei reduceri cu 30% până în 
2020, obiectiv fixat de Consiliul European 
şi considerat necesar din punct de vedere 
ştiinţific pentru evitarea consecinţelor 
periculoase generate de schimbările
climatice, cu condiţia ca alte ţări 
dezvoltate să se angajeze să realizeze 
reduceri ale emisiilor comparabile şi ca 
ţările în curs de dezvoltare mai avansate 
din punct de vedere economic să aducă o 
contribuţie proporţională cu 
responsabilităţile şi cu capacităţile lor. Pe 
baza datelor ştiinţifice ar trebui să se 
garanteze o repartizare echitabilă a 
sarcinilor între sistemul comunitar şi alte 
sectoare ale economiei.

Or. en

Justificare

Any further reduction of the EU must be in line with equivalent measures by countries 
towards which there is a risk of carbon leakage.

Amendamentul 54
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În special sectoarele industriale mari 
consumatoare de energie trebuie 
exceptate de la licitarea cotelor. Această 
dispoziţie trebuie să fie valabilă cel puţin 
până în 2020, iar  în funcţie de un acord 
internaţional, chiar şi mai departe.  
Volumul alocării gratuite nu trebuie să fie 
limitat, ci trebuie să se ridice la 100%. 
Scutirea obligatorie a sectoarelor 
industriale mari consumatoare de energie 
încetează doar în cazul în care un acord 
internaţional post-Kyoto stipulează 
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condiţii concurenţiale similare pentru 
producţia industrială din întreaga lume.

Or. de

Justificare

Die energieintensiven Industriezweige benötigen zuverlässige Planungsgrundlagen um 
Investitionen zu tätigen und damit faire Chancen im internationalen Wettbewerb zu haben.

Amendamentul 55
Patrick Louis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

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

In France alone, storage represents 15.6 million tonnes of carbon and traps 10% of 
greenhouse gas emissions. The replacement value is estimated at 14 million tonnes of carbon. 
Without forests and timber, France would emit 108 million tonnes more carbon, in other 
words 20% extra.
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Amendamentul 56
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Instalaţiile cu emisii anuale de CO2 
de până la 25 000 de tone nu intră sub 
incidenţa prezentei directive.

Or. de

Justificare

Anlagen mit weniger als 25.000 t CO2 jährlich haben nur einen geringen Anteil am 
industriellen Gesamtausstoß an CO2 und sollen deshalb vom Anwendungsbereich 
ausgenommen werden. Damit wird gleichzeitig der bürokratische Aufwand für mittelständige 
Betriebe deutlich reduziert.

Amendamentul 57
Patrick Louis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 58
Patrick Louis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Directiva 2003/87/CE şi Directiva 
2004/101/CE de modificare a Directivei 
2003/87/CE ar trebui armonizate cu 
măsurile prevăzute de Protocolul de la 
Kyoto referitoare la activităţile privind 
utilizarea terenurilor, schimbarea 
utilizării terenurilor şi sectorul forestier 
(LULUCF).

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 59
Patrick Louis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) EU ETS ar trebui să fie strâns legat 
de mecanismele bazate pe proiectul din 
Protocolul de la Kyoto, incluzând 
activităţile LULUCF în domeniul de 
aplicare a Directivei 2003/87/CE şi a 
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Directivei 2004/101/CE de modificare a 
Directivei 2003/87/CE.

Or. fr

Justificare

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

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

Amendamentul 60
Patrick Louis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) Comisia ar trebui să examineze 
mijloacele de includere a activităţilor 
LULUCF în domeniul de aplicare a 
Directivei 2003/87/CE şi a Directivei 
2004/101/CE de modificare a Directivei 
2003/87/CE, ţinând seama de propunerile 
avansate la Conferinţa de la Bali şi de 
progresul tehnic. Comisia ar trebui să 
prezinte Parlamentului European şi 
Consiliului o propunere legislativă până 
cel târziu la sfârşitul anului 2008.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 61
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Pentru cazurile în care instalaţiilor 
mici ale căror emisii nu depăşesc pragul de 
25 000 de tone de CO2 pe an li se aplică 
măsuri echivalente de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, în special măsuri 
fiscale, statele membre ar trebui să dispună 
de o procedură de a exclude aceste 
instalaţii mici din sistemul de 
comercializare a cotelor pe durata aplicării 
măsurilor echivalente. Din motive de 
simplitate administrativă, acest prag oferă 
relativ cel mai mare avantaj în ceea ce 
priveşte reducerea costurilor administrative 
pentru fiecare tonă exclusă din sistem. Ca 
urmare a abandonării perioadelor de 
alocare de cinci ani, şi pentru a consolida 
gradul de certitudine şi previzibilitate, ar 
trebui prevăzute dispoziţii cu privire la 
frecvenţa revizuirii permiselor de emisii de 
gaze cu efect de seră.

Or. de

Justificare

Die Bürokratiekosten sowie die Mehrkosten für kleine und mittelständische Betriebe sind so 
niedrig wie möglich zu halten. Dies rechtfertigt eine heraufsetzung der Grenze für 
Kleinanlagen auf 25.000 t CO2 p. a., sofern auch dort über andere Maßnahmen 
Emissionsreduktionen erzielt werden.
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Amendamentul 62
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cantitatea cotelor alocate la nivel 
comunitar, calculată de la mijlocul 
perioadei 2008-2012, ar trebui să scadă în 
mod linear, garantând că sistemul de 
comercializare a cotelor asigură în timp 
reduceri treptate şi previzibile ale emisiilor.
Scăderea anuală a cantităţii cotelor ar 
trebui să fie egală cu 1,74% din volumul 
cotelor emise de statele membre în temeiul 
deciziilor Comisiei privind planurile 
naţionale de alocare ale statelor membre 
pentru perioada 2008-2012, astfel încât 
sistemul comunitar să contribuie în mod 
rentabil la atingerea obiectivului 
Comunităţii de a-şi reduce emisiile totale 
cu cel puţin 20% până în 2020.

(11) Cantitatea cotelor alocate la nivel 
comunitar, calculată de la mijlocul 
perioadei 2008-2012, ar trebui să scadă în 
mod linear, garantând că sistemul de 
comercializare a cotelor asigură în timp 
reduceri treptate şi previzibile ale emisiilor.
Scăderea anuală a cantităţii cotelor ar 
trebui să fie egală cu un factor de reducere 
constant de 1,10% din volumul cotelor 
emise de statele membre în temeiul 
deciziilor Comisiei privind planurile 
naţionale de alocare ale statelor membre 
pentru perioada 2008-2012, astfel încât 
sistemul comunitar să contribuie în mod 
rentabil la atingerea obiectivului 
Comunităţii de a-şi reduce emisiile totale 
cu cel puţin 20% până în 2020.

Or. de

Justificare

4,65 Mrd. t beträgt demnach die Gesamtemissionsmenge bei Anwendung einer Reduktion von 
20% gegenüber 1990. Bis zum Jahr 2020 sollen 2,67 Mrd. t Reduktionsleistungen durch 
Sektoren erbracht werden, die nicht im ETS eingebunden sind. Weiter ergibt die Berechnung 
entgegen der Behauptung der Kommission, dass für die vom ETS erfassten Sektoren eine 
Reduktion von 15% der Emissionen gegenüber dem Jahr 2005 zu verlangen ist. 
Dementsprechend ändert sich auch die jährliche Reduktionsmenge.

Amendamentul 63
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cantitatea cotelor alocate la nivel (11) Cantitatea cotelor alocate la nivel 
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comunitar, calculată de la mijlocul 
perioadei 2008-2012, ar trebui să scadă în 
mod linear, garantând că sistemul de 
comercializare a cotelor asigură în timp 
reduceri treptate şi previzibile ale emisiilor. 
Scăderea anuală a cantităţii cotelor ar 
trebui să fie egală cu 1,74% din volumul 
cotelor emise de statele membre în temeiul 
deciziilor Comisiei privind planurile 
naţionale de alocare ale statelor membre 
pentru perioada 2008-2012, astfel încât 
sistemul comunitar să contribuie în mod 
rentabil la atingerea obiectivului 
Comunităţii de a-şi reduce emisiile totale 
cu cel puţin 20% până în 2020.

comunitar, calculată de la mijlocul 
perioadei 2008-2012, ar trebui să scadă în 
mod linear, garantând că sistemul de 
comercializare a cotelor asigură în timp 
reduceri treptate şi previzibile ale emisiilor. 
Scăderea anuală a cantităţii cotelor ar 
trebui să fie egală cu 2% din volumul 
cotelor emise de statele membre în temeiul 
deciziilor Comisiei privind planurile 
naţionale de alocare ale statelor membre 
pentru perioada 2008-2012, astfel încât 
sistemul comunitar să contribuie în mod 
rentabil la atingerea obiectivului 
Comunităţii de a-şi reduce emisiile totale 
cu cel puţin 25% până în 2020.

Or. nl

Justificare

In Bali it was considered that developed countries should cut their GHG-emissions by 25% to 
40% in 2020 compared to 1990 levels. In order to meet this target the EU ETS should start 
with a reduction of 25% in 2020 (compared to 2005 levels) which can be adjusted to 30% in 
the context of an international post-2012 agreement. This means the linear factor should be 
adjusted to 2% (1.74 x 25/21). The step from 25% to 30% would be relatively easy compared 
to the step from 20 to 30%. With a reduction target of 30% the linear factor should be 2.5 
unless the Commission shows that a different factor should apply.

Amendamentul 64
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Această contribuţie este echivalentă cu 
o reducere a emisiilor în 2020 în cadrul 
sistemului comunitar de 21% în comparaţie 
cu nivelurile raportate în 2005, incluzând 
efectul extinderii sferei de aplicare din 
2005-2007 până în 2008-2012 şi valorile 
emisiilor înregistrate în 2005 pentru 
sectorul de comercializare, care au fost 
utilizate la evaluarea planurilor naţionale 
de alocare ale Bulgariei şi României pentru 

(12) Această contribuţie este echivalentă cu 
o reducere a emisiilor în 2020 în cadrul 
sistemului comunitar de 15% în comparaţie 
cu nivelurile raportate în 2005, ceea ce 
reprezintă o reducere de xx% faţă de 
1990, incluzând efectul extinderii sferei de 
aplicare din 2005-2007 până în 2008-2012 
şi valorile emisiilor înregistrate în 2005 
pentru sectorul de comercializare, care au 
fost utilizate la evaluarea planurilor 
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perioada 2008-2012; cantitatea totală a 
cotelor de alocat pentru 2020 ar fi aşadar 
de maximum 1 720 milioane. Cantitatea 
exactă a emisiilor va fi calculată de îndată 
ce statele membre emit cote în temeiul 
deciziilor Comisiei privind planurile lor 
naţionale de alocare pentru perioada 2008-
2012, dat fiind că aprobarea cotelor pentru 
anumite instalaţii depindea de justificarea 
şi verificarea emisiilor provenite de la 
acestea. După emiterea cotelor pentru 
perioada 2008-2012, Comisia va publica 
volumul cotelor alocat la nivel comunitar. 
Cantitatea cotelor alocate în Comunitate ar 
trebui adaptată pentru a se ţine seama de 
instalaţiile incluse în sistemul comunitar în 
perioada 2008-2012 sau începând din 
2013.

naţionale de alocare ale Bulgariei şi 
României pentru perioada 2008-2012; 
cantitatea totală a cotelor de alocat pentru 
2020, destinată instalaţiilor care primesc 
cote pentru perioada 2008-2012, ar fi 
aşadar de maximum 1.850 milioane, iar 
cea destinată sectoarelor şi gazelor nou-
incluse după 2013 ar fi de circa 130 de 
milioane. Cantitatea exactă a emisiilor şi 
factorul de reducere procentual vor fi 
calculate de îndată ce statele membre emit 
cote în temeiul deciziilor Comisiei privind 
planurile lor naţionale de alocare pentru 
perioada 2008-2012, dat fiind că aprobarea 
cotelor pentru anumite instalaţii depindea 
de justificarea şi verificarea emisiilor 
provenite de la acestea. După emiterea 
cotelor pentru perioada 2008-2012, 
Comisia va publica volumul cotelor alocat 
la nivel comunitar. Cantitatea cotelor 
alocate în Comunitate ar trebui adaptată 
pentru a se ţine seama de instalaţiile 
incluse în sistemul comunitar în perioada 
2008-2012 sau începând din 2013.

Or. de

Justificare

Aus Gründen der Transparenz sollten die Angaben auch gegenüber dem Jahr 1990 
ausgerechnet werden. Die KOM wird aufgefordert, dies zu tun. Zugleich findet hier eine 
Anpassung aufgrund der anderen Rechnungsergebnisse statt.

Amendamentul 65
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Această contribuţie este echivalentă cu 
o reducere a emisiilor în 2020 în cadrul 
sistemului comunitar de 21% în comparaţie 
cu nivelurile raportate în 2005, incluzând 
efectul extinderii sferei de aplicare din 

(12) Această contribuţie este echivalentă cu 
o reducere a emisiilor în 2020 în cadrul 
sistemului comunitar de 21% în comparaţie 
cu nivelurile raportate în 2005, ceea ce 
reprezintă o reducere de mai mult de 30% 
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2005-2007 până în 2008-2012 şi valorile 
emisiilor înregistrate în 2005 pentru 
sectorul de comercializare, care au fost 
utilizate la evaluarea planurilor naţionale 
de alocare ale Bulgariei şi României pentru 
perioada 2008-2012; cantitatea totală a 
cotelor de alocat pentru 2020 ar fi aşadar 
de maximum 1 720 milioane. Cantitatea 
exactă a emisiilor va fi calculată de îndată 
ce statele membre emit cote în temeiul 
deciziilor Comisiei privind planurile lor 
naţionale de alocare pentru perioada 2008-
2012, dat fiind că aprobarea cotelor pentru 
anumite instalaţii depindea de justificarea 
şi verificarea emisiilor provenite de la 
acestea. După emiterea cotelor pentru 
perioada 2008-2012, Comisia va publica 
volumul cotelor alocat la nivel comunitar. 
Cantitatea cotelor alocate în Comunitate ar 
trebui adaptată pentru a se ţine seama de 
instalaţiile incluse în sistemul comunitar în 
perioada 2008-2012 sau începând din 
2013.

faţă de nivelurile raportate în 1990, 
incluzând efectul extinderii sferei de 
aplicare din 2005-2007 până în 2008-2012 
şi valorile emisiilor înregistrate în 2005 
pentru sectorul de comercializare, care au 
fost utilizate la evaluarea planurilor 
naţionale de alocare ale Bulgariei şi 
României pentru perioada 2008-2012; 
cantitatea totală a cotelor de alocat pentru 
2020 ar fi aşadar de maximum 1 720 
milioane. Cantitatea exactă a emisiilor va fi 
calculată de îndată ce statele membre emit 
cote în temeiul deciziilor Comisiei privind 
planurile lor naţionale de alocare pentru 
perioada 2008-2012, dat fiind că aprobarea 
cotelor pentru anumite instalaţii depindea 
de justificarea şi verificarea emisiilor 
provenite de la acestea. După emiterea 
cotelor pentru perioada 2008-2012, 
Comisia va publica volumul cotelor alocat 
la nivel comunitar. Cantitatea cotelor 
alocate în Comunitate ar trebui adaptată 
pentru a se ţine seama de instalaţiile 
incluse în sistemul comunitar în perioada 
2008-2012 sau începând din 2013.

Or. en

Justificare

The usual reference year is 1990. Therefore, the approximate percentage of CO2 reduction, 
which will be achieved by the EU ETS in 2020 should also be indicated compared to 1990. 
This is of particular importance for the international negotiations where the EU has to show 
what it has achieved since 1990. 30% was given by the European Commission at the EP 
hearing on 15 May 2008.

Amendamentul 66
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Efortul suplimentar pe care economia (13) Efortul suplimentar pe care economia 
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europeană va trebui să îl depună cere, inter 
alia, ca sistemul comunitar revizuit să 
funcţioneze cu o eficienţă economică 
maximă, pe baza unor condiţii pe deplin 
armonizate de alocare în cadrul 
Comunităţii. Prin urmare, principiul de 
bază al alocării ar trebui să fie licitarea, 
deoarece este cea mai simplă soluţie şi 
este considerată în general ca fiind cea mai 
eficientă din punct de vedere economic. De 
asemenea, licitarea ar trebui să elimine 
profiturile excepţionale şi să plaseze 
instalaţiile nou intrate şi economiile cu o 
creştere superioară mediei în condiţii de 
concurenţă comparabile cu cele de care 
beneficiază instalaţiile existente.

europeană va trebui să îl depună cere, inter 
alia, ca sistemul comunitar revizuit să 
funcţioneze cu o eficienţă economică 
maximă, pe baza unor condiţii pe deplin
armonizate de alocare în cadrul 
Comunităţii. Alocarea cu titlu gratuit a 
cotelor, pe baza valorilor de referinţă şi a 
producţiei efective, este considerată ca 
fiind cea mai eficientă soluţie din punct de 
vedere economic şi poate contribui la 
stabilirea stimulentelor pentru 
tehnologiile cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon şi la realizarea obiectivului de 
reducere a emisiilor de gaze. De 
asemenea, licitarea ar trebui să elimine 
profiturile excepţionale şi să plaseze 
instalaţiile nou intrate şi economiile cu o 
creştere superioară mediei în condiţii de 
concurenţă comparabile cu cele de care 
beneficiază instalaţiile existente.

Or. en

Justificare

To establish a cost efficient and effective emissions trading scheme that really helps meeting 
the reduction targets at minimal costs auctioning is not the best option. Allocation based on 
benchmarks and actual production is the better system that provides for ecological 
effectiveness at minimum costs as proven by the current ECOFYS study for IFIEC.

Amendamentul 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Efortul suplimentar pe care economia 
europeană va trebui să îl depună cere, inter 
alia, ca sistemul comunitar revizuit să 
funcţioneze cu o eficienţă economică 
maximă, pe baza unor condiţii pe deplin 
armonizate de alocare în cadrul 
Comunităţii. Prin urmare, principiul de 
bază al alocării ar trebui să fie licitarea, 

(13) Efortul suplimentar pe care economia 
europeană va trebui să îl depună cere, inter 
alia, ca sistemul comunitar revizuit să 
funcţioneze cu o eficienţă economică 
maximă, pe baza unor condiţii pe deplin 
armonizate de alocare în cadrul 
Comunităţii. Prin urmare, principiul de 
bază al alocării ar trebui să fie licitarea, 
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deoarece este cea mai simplă soluţie şi este 
considerată în general ca fiind cea mai 
eficientă din punct de vedere economic. De 
asemenea, licitarea ar trebui să elimine 
profiturile excepţionale şi să plaseze 
instalaţiile nou intrate şi economiile cu o 
creştere superioară mediei în condiţii de 
concurenţă comparabile cu cele de care 
beneficiază instalaţiile existente.

deoarece este cea mai simplă soluţie şi este 
considerată în general ca fiind cea mai 
eficientă din punct de vedere economic. De 
asemenea, licitarea trebuie să elimine 
profiturile excepţionale şi să plaseze 
instalaţiile nou intrate şi economiile cu o 
creştere superioară mediei în condiţii de 
concurenţă comparabile cu cele de care 
beneficiază instalaţiile existente.

Or. fr

Justificare

This amendment is based on the need for predictability.

Amendamentul 68
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesar ca toate statele membre 
să facă investiţii importante pentru a 
reduce până în 2020 emisiile de carbon 
generate de economiile lor, iar acele state 
membre al căror venit pe cap de locuitor 
este semnificativ mai mic decât media 
comunitară şi ale căror economii se află 
în curs de recuperare a decalajului faţă de 
statele membre mai prospere trebuie să 
depună eforturi considerabile pentru a-şi 
îmbunătăţi eficienţa energetică. Ţinând 
seama de obiectivul de eliminare a 
denaturării concurenţei intracomunitare 
şi de obiectivul asigurării unui maxim de 
eficienţă economică în procesul de 
transformare a economiei UE într-o 
economie cu emisii scăzute de carbon, nu 
ar fi adecvat ca sectoarele economice să 
beneficieze de tratamente diferite în 
statele membre, în cadrul sistemului 
comunitar. Prin urmare, este necesar să 

eliminat
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fie create alte mecanisme de sprijinire a 
eforturilor statelor membre cu un nivel 
relativ mai mic al venitului pe cap de 
locuitor şi cu bune perspective de creştere.
90% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat ar trebui distribuită între statele 
membre în funcţie de nivelul aferent de 
emisii înregistrat în 2005 în cadrul 
sistemului comunitar. Din motive de 
solidaritate şi de dezvoltare în cadrul 
Comunităţii, 10% din această cantitate ar 
trebui distribuită în beneficiul statelor 
membre în cauză, pentru a fi utilizată în 
vederea reducerii emisiilor şi adaptării la 
efectele schimbărilor climatice. În 
distribuirea acestei cantităţi de 10% ar 
trebui să se ţină seama de nivelul 
venitului pe cap de locuitor înregistrat în 
2005 şi de perspectivele de creştere ale 
statelor membre, iar statele membre cu 
venituri mai mici pe cap de locuitor şi 
perspective bune de creştere ar trebui să 
beneficieze de cantităţi mai importante.
Statele membre cu un venit mediu pe cap 
de locuitor care depăşeşte cu 20% media 
comunitară ar trebui să contribuie la 
această distribuţie, cu excepţia cazului în 
care costurile directe ale pachetului 
global estimate în SEC(2008) 85 depăşesc 
0,7% din PIB.

Or. en

Amendamentul 69
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesar ca toate statele membre 
să facă investiţii importante pentru a 
reduce până în 2020 emisiile de carbon 
generate de economiile lor, iar acele state 
membre al căror venit pe cap de locuitor 

(14) Este necesar ca toate statele membre 
să facă investiţii importante pentru a 
reduce până în 2020 emisiile de carbon 
generate de economiile lor, iar acele state 
membre al căror venit pe cap de locuitor 
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este semnificativ mai mic decât media 
comunitară şi ale căror economii se află în 
curs de recuperare a decalajului faţă de 
statele membre mai prospere trebuie să 
depună eforturi considerabile pentru a-şi 
îmbunătăţi eficienţa energetică. Ţinând 
seama de obiectivul de eliminare a 
denaturării concurenţei intracomunitare şi 
de obiectivul asigurării unui maxim de 
eficienţă economică în procesul de 
transformare a economiei UE într-o 
economie cu emisii scăzute de carbon, nu 
ar fi adecvat ca sectoarele economice să 
beneficieze de tratamente diferite în statele 
membre, în cadrul sistemului comunitar. 
Prin urmare, este necesar să fie create alte 
mecanisme de sprijinire a eforturilor 
statelor membre cu un nivel relativ mai mic 
al venitului pe cap de locuitor şi cu bune 
perspective de creştere. 90% din cantitatea 
totală a cotelor de licitat ar trebui 
distribuită între statele membre în funcţie 
de nivelul aferent de emisii înregistrat în 
2005 în cadrul sistemului comunitar. Din 
motive de solidaritate şi de dezvoltare în 
cadrul Comunităţii, 10% din această 
cantitate ar trebui distribuită în beneficiul 
statelor membre în cauză, pentru a fi 
utilizată în vederea reducerii emisiilor şi 
adaptării la efectele schimbărilor climatice. 
În distribuirea acestei cantităţi de 10% ar 
trebui să se ţină seama de nivelul venitului 
pe cap de locuitor înregistrat în 2005 şi de 
perspectivele de creştere ale statelor 
membre, iar statele membre cu venituri mai 
mici pe cap de locuitor şi perspective bune 
de creştere ar trebui să beneficieze de 
cantităţi mai importante. Statele membre 
cu un venit mediu pe cap de locuitor care 
depăşeşte cu 20% media comunitară ar 
trebui să contribuie la această distribuţie, 
cu excepţia cazului în care costurile directe 
ale pachetului global estimate în 
SEC(2008) 85 depăşesc 0,7% din PIB.

este semnificativ mai mic decât media 
comunitară şi ale căror economii se află în 
curs de recuperare a decalajului faţă de 
statele membre mai prospere trebuie să 
depună eforturi considerabile pentru a-şi 
îmbunătăţi eficienţa energetică. Ţinând 
seama de obiectivul de eliminare a 
denaturării concurenţei intracomunitare şi 
de obiectivul asigurării unui maxim de 
eficienţă economică în procesul de 
transformare a economiei UE într-o 
economie cu emisii scăzute de carbon, nu 
ar fi adecvat ca sectoarele economice să 
beneficieze de tratamente diferite în statele 
membre, în cadrul sistemului comunitar. 
Prin urmare, este necesar să fie create alte 
mecanisme de sprijinire a eforturilor 
statelor membre cu un nivel relativ mai mic 
al venitului pe cap de locuitor şi cu bune 
perspective de creştere. 90% din cantitatea 
totală a cotelor de licitat ar trebui 
distribuită între statele membre în funcţie 
de nivelul aferent de emisii înregistrat în 
2005 în cadrul sistemului comunitar. Din 
motive de solidaritate şi de dezvoltare în 
cadrul Comunităţii, 10% din această 
cantitate ar trebui distribuită în beneficiul 
statelor membre în cauză, pentru a fi 
utilizată în vederea reducerii emisiilor şi 
adaptării la efectele schimbărilor climatice. 
În distribuirea acestei cantităţi de 10% ar 
trebui să se ţină seama de nivelul venitului 
pe cap de locuitor înregistrat în 2005 şi de 
perspectivele de creştere ale statelor 
membre, iar statele membre cu venituri mai 
mici pe cap de locuitor şi perspective bune 
de creştere ar trebui să beneficieze de 
cantităţi mai importante. De asemenea, ar 
trebui să se ţină seama de faptul că unele 
state membre se confruntă cu anumite 
dezavantaje geografice, asemenea celor 
legate de natura periferică sau insulară a 
teritoriului lor. Statele membre cu un venit 
mediu pe cap de locuitor care depăşeşte cu 
20% media comunitară ar trebui să 
contribuie la această distribuţie, cu 
excepţia cazului în care costurile directe 
ale pachetului global estimate în 
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SEC(2008) 85 depăşesc 0,7% din PIB.

Or. en

Justificare

Distributed auction revenues should take into account the Community objective of economic, 
social and territorial cohesion.

Amendamentul 70
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Este necesar ca toate statele membre 
să facă investiţii importante pentru a 
reduce până în 2020 emisiile de carbon 
generate de economiile lor, iar acele state 
membre al căror venit pe cap de locuitor 
este semnificativ mai mic decât media 
comunitară şi ale căror economii se află în 
curs de recuperare a decalajului faţă de 
statele membre mai prospere trebuie să 
depună eforturi considerabile pentru a-şi 
îmbunătăţi eficienţa energetică. Ţinând 
seama de obiectivul de eliminare a 
denaturării concurenţei intracomunitare şi 
de obiectivul asigurării unui maxim de 
eficienţă economică în procesul de 
transformare a economiei UE într-o 
economie cu emisii scăzute de carbon, nu 
ar fi adecvat ca sectoarele economice să 
beneficieze de tratamente diferite în statele 
membre, în cadrul sistemului comunitar. 
Prin urmare, este necesar să fie create alte 
mecanisme de sprijinire a eforturilor 
statelor membre cu un nivel relativ mai mic 
al venitului pe cap de locuitor şi cu bune 
perspective de creştere. 90% din cantitatea 
totală a cotelor de licitat ar trebui 
distribuită între statele membre în funcţie 
de nivelul aferent de emisii înregistrat în 
2005 în cadrul sistemului comunitar. Din 
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motive de solidaritate şi de dezvoltare în 
cadrul Comunităţii, 10% din această 
cantitate ar trebui distribuită în beneficiul 
statelor membre în cauză, pentru a fi 
utilizată în vederea reducerii emisiilor şi 
adaptării la efectele schimbărilor climatice. 
În distribuirea acestei cantităţi de 10% ar 
trebui să se ţină seama de nivelul venitului 
pe cap de locuitor înregistrat în 2005 şi de 
perspectivele de creştere ale statelor 
membre, iar statele membre cu venituri mai 
mici pe cap de locuitor şi perspective bune 
de creştere ar trebui să beneficieze de 
cantităţi mai importante. Statele membre 
cu un venit mediu pe cap de locuitor care 
depăşeşte cu 20% media comunitară ar 
trebui să contribuie la această distribuţie, 
cu excepţia cazului în care costurile directe 
ale pachetului global estimate în 
SEC(2008) 85 depăşesc 0,7% din PIB. 

motive de solidaritate şi de dezvoltare în 
cadrul Comunităţii, 10% din această 
cantitate ar trebui distribuită în beneficiul 
statelor membre în cauză, pentru a fi 
utilizată în vederea reducerii emisiilor şi 
adaptării la efectele schimbărilor climatice. 
În distribuirea acestei cantităţi de 10% ar 
trebui să se ţină seama de nivelul venitului 
pe cap de locuitor înregistrat în 2005 şi de 
perspectivele de creştere ale statelor 
membre, iar statele membre cu venituri mai 
mici pe cap de locuitor şi perspective bune 
de creştere ar trebui să beneficieze de 
cantităţi mai importante. De asemenea, ar 
trebui să se ţină seama de caracteristicile 
geografice şi de dezavantajele anumitor 
părţi ale Europei, precum zonele izolate, 
montane sau insulare. Statele membre cu 
un venit mediu pe cap de locuitor care 
depăşeşte cu 20% media comunitară ar 
trebui să contribuie la această distribuţie, 
cu excepţia cazului în care costurile directe 
ale pachetului global estimate în 
SEC(2008) 85 depăşesc 0,7% din PIB. 

Or. el

Amendamentul 71
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice şi de 
adaptare la efectele inevitabile ale 
acestora, este necesar ca cel puţin 20% 
din veniturile obţinute în urma licitării 
cotelor să fie utilizate pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru 
adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice, pentru finanţarea cercetării şi 
dezvoltării în domeniul reducerii emisiilor 
şi adaptării, pentru dezvoltarea energiilor 

eliminat
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regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 
2020, pentru îndeplinirea angajamentului 
Comunităţii de a creşte eficienţa 
energetică cu 20% până în 2020, pentru 
captarea şi stocarea geologică a gazelor 
cu efect de seră, pentru contribuţia la 
Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile şi Eficienţă Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrişărilor şi 
pentru facilitatea adaptării în ţările în 
curs de dezvoltare, precum şi pentru 
soluţionarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici şi mijlocii de posibila 
creştere a preţului energiei electrice.
Acest procent este cu mult inferior 
veniturilor nete pe care autorităţile 
publice estimează că le vor obţine în urma 
licitaţiilor, ţinând seama de reducerea 
potenţială a veniturilor provenite din 
impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obţinute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziţii privind monitorizarea utilizării 
în aceste scopuri a fondurilor provenite 
din licitaţii. O astfel de notificare nu 
scuteşte statele membre de obligaţia de a 
notifica anumite măsuri naţionale, 
obligaţie 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 şi 88 
din tratat.

Or. en
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Amendamentul 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice şi de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puţin 20% din veniturile 
obţinute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanţarea cercetării şi dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor şi 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 Comunităţii de 
a creşte eficienţa energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea şi stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuţia la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile şi Eficienţă Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrişărilor şi 
pentru facilitarea adaptării în ţările în curs 
de dezvoltare, precum şi pentru 
soluţionarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici şi mijlocii de posibila creştere 
a preţului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autorităţile publice estimează că le 
vor obţine în urma licitaţiilor, ţinând 
seama de reducerea potenţială a 
veniturilor provenite din impozitele pe 
profit. În plus, veniturile obţinute din 
licitarea cotelor ar trebui utilizate pentru a 
acoperi cheltuielile administrative legate de 
gestionarea sistemului comunitar. Ar trebui 
prevăzute dispoziţii privind monitorizarea 
utilizării în aceste scopuri a fondurilor 
provenite din licitaţii. O astfel de 
notificare nu scuteşte statele membre de 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice şi de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca 100% din veniturile 
obţinute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanţarea cercetării şi dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor şi 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 Comunităţii de 
a creşte eficienţa energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea şi stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuţia la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile şi Eficienţă Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrişărilor şi 
pentru facilitarea adaptării în ţările în curs 
de dezvoltare, precum şi pentru 
soluţionarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici şi mijlocii de posibila creştere 
a preţului energiei electrice. În plus, 
veniturile obţinute din licitarea cotelor ar 
trebui utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. 
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obligaţia de a notifica anumite măsuri 
naţionale, obligaţie 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 şi 88 din tratat.

Or. fr

Justificare

It is vital that the EU should be able to invest more in energy technologies and CO2 emission 
reduction, which are essential for preparing reduction efforts between now and 2050. Using 
100% of the proceeds at Community level would enable European research to be properly 
organised by comparison with the United States and Japan in particular.

Amendamentul 73
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice şi de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puţin 20% din veniturile 
obţinute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanţarea cercetării şi dezvoltării în
domeniul reducerii emisiilor şi 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 Comunităţii de 
a creşte eficienţa energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea şi stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuţia la Fondul Global pentru Energii 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice şi de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puţin 20% din veniturile 
obţinute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanţarea cercetării şi dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor şi 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 Comunităţii de 
a creşte eficienţa energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea şi stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuţia la Fondul Global pentru Energii 
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Regenerabile şi Eficienţă Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrişărilor şi 
pentru facilitatea adaptării în ţările în curs 
de dezvoltare, precum şi pentru 
soluţionarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici şi mijlocii de posibila creştere 
a preţului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autorităţile publice estimează că le 
vor obţine în urma licitaţiilor, ţinând 
seama de reducerea potenţială a 
veniturilor provenite din impozitele pe 
profit. În plus, veniturile obţinute din 
licitarea cotelor ar trebui utilizate pentru 
a acoperi cheltuielile administrative legate 
de gestionarea sistemului comunitar. Ar 
trebui prevăzute dispoziţii privind 
monitorizarea utilizării în aceste scopuri a 
fondurilor provenite din licitaţii. O astfel 
de notificare nu scuteşte statele membre 
de obligaţia de a notifica anumite măsuri 
naţionale, obligaţie 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 şi 88 din tratat.

Regenerabile şi Eficienţă Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrişărilor şi 
pentru facilitatea adaptării în ţările în curs 
de dezvoltare, pentru soluţionarea 
problemelor sociale determinate în cazul 
persoanelor cu venituri mici şi mijlocii de 
posibila creştere a preţului energiei 
electrice şi al altor produse de bază, 
pentru realizarea de investiţii în ţările în 
curs de dezvoltare, în vederea reducerii în 
continuare a emisiilor şi creării unei 
economii bazate de emisii reduse, pentru 
îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor europene, pentru 
încurajarea iniţiativelor acestora 
referitoare la combaterea efectelor 
schimbărilor climatice, punând accentul 
pe eficienţa energetică şi pe mărirea 
finanţărilor aduse surselor de energie 
regenerabilă, pentru consolidarea 
cercetării şi dezvoltării în domeniul 
tehnologiilor cu emisii reduse, pentru 
ameliorarea tehnică a infrastructurilor, 
pentru atenuarea impactului sistemului 
de comercializare a cotelor asupra 
teritoriilor care se confruntă cu 
dezavantaje grave şi permanente de ordin 
geografic şi demografic, prin acordarea 
unor mijloace suplimentare pentru 
dezvoltarea unei politici energetice 
durabile.

Or. el

Amendamentul 74
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice şi de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puţin 20% din veniturile 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice şi de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puţin 20% din veniturile 
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obţinute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanţarea cercetării şi dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor şi 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 Comunităţii de 
a creşte eficienţa energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea şi stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuţia la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile şi Eficienţă Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrişărilor şi 
pentru facilitatea adaptării în ţările în curs 
de dezvoltare, precum şi pentru 
soluţionarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici şi mijlocii de posibila creştere 
a preţului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autorităţile publice estimează că le vor 
obţine în urma licitaţiilor, ţinând seama de 
reducerea potenţială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obţinute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziţii privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitaţii. O astfel de notificare nu scuteşte 
statele membre de obligaţia de a notifica 
anumite măsuri naţionale, obligaţie 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
obţinere a ajutorului de stat care ar putea fi 
întreprinse în temeiul articolelor 87 şi 88 
din tratat. 

obţinute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanţarea cercetării şi dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor şi 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 Comunităţii de 
a creşte eficienţa energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea şi stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuţia la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile şi Eficienţă Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrişărilor şi 
pentru facilitarea adaptării în ţările în curs 
de dezvoltare, precum şi pentru 
soluţionarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici şi mijlocii de posibila creştere 
a preţului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autorităţile publice estimează că le vor 
obţine în urma licitaţiilor, ţinând seama de 
reducerea potenţială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obţinute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziţii privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitaţii. O astfel de notificare nu scuteşte 
statele membre de obligaţia de a notifica 
anumite măsuri naţionale, obligaţie 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
obţinere a ajutorului de stat care ar putea fi 
întreprinse în temeiul articolelor 87 şi 88 
din tratat. Veniturile obţinute din licitarea 
cotelor în scopul evitării despăduririlor şi 
al sprijinirii altor proiecte şi activităţi 
durabile care vizează pădurile ar trebui să 
vină în completarea instrumentelor de 
piaţă eficiente, precum posibilitatea 
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operatorilor de instalaţii de a utiliza 
creditele de carbon pentru păduri în 
cadrul EU ETS.

Or. en

Justificare

Market based instruments, such as forest-based carbon credits, are the most effective means 
of providing the necessary incentives and investment for developing countries to curb 
deforestation and engage in sustainable reforestation and afforestation projects and 
activities.

Amendamentul 75
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice şi de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puţin 20% din veniturile 
obţinute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanţarea cercetării şi dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor şi 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 Comunităţii de 
a creşte eficienţa energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea şi stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuţia la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile şi Eficienţă Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrişărilor şi 
pentru facilitatea adaptării în ţările în curs 
de dezvoltare, precum şi pentru 
soluţionarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice şi de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puţin 20% din veniturile 
obţinute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanţarea cercetării şi dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor şi 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 Comunităţii de 
a creşte eficienţa energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea şi stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuţia la Fondul Global pentru Energii
Regenerabile şi Eficienţă Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrişărilor şi 
pentru facilitarea adaptării în ţările în curs 
de dezvoltare, pentru soluţionarea 
problemelor sociale determinate în cazul 
persoanelor cu venituri mici şi mijlocii de 
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venituri mici şi mijlocii de posibila creştere 
a preţului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autorităţile publice estimează că le vor 
obţine în urma licitaţiilor, ţinând seama de 
reducerea potenţială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obţinute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziţii privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitaţii. O astfel de notificare nu scuteşte 
statele membre de obligaţia de a notifica 
anumite măsuri naţionale, obligaţie 
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 şi 88 din tratat.

posibila creştere a preţului energiei 
electrice, precum şi pentru atenuarea 
impactului sistemului de comercializare a 
cotelor asupra teritoriilor care se 
confruntă cu dezavantaje geografice şi 
demografice grave şi permanente, cu 
ajutorul unor metode suplimentare de 
dezvoltare a unei politici de energie 
durabile. Acest procent este cu mult 
inferior veniturilor nete pe care autorităţile 
publice estimează că le vor obţine în urma 
licitaţiilor, ţinând seama de reducerea 
potenţială a veniturilor provenite din 
impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obţinute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziţii privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitaţii. O astfel de notificare nu scuteşte 
statele membre de obligaţia de a notifica 
anumite măsuri naţionale, obligaţie 
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 şi 88 din tratat.

Or. en

Justificare

Distributed auction revenues should take into account the Community objective of economic, 
social and territorial cohesion.

Amendamentul 76
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice şi de 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice şi de 
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adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puţin 20% din veniturile 
obţinute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanţarea cercetării şi dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor şi 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 Comunităţii de 
a creşte eficienţa energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea şi stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră,
pentru contribuţia la Fondul Global pentru 
Energii Regenerabile şi Eficienţă 
Energetică, pentru măsurile de evitare a 
defrişărilor şi pentru facilitatea adaptării în 
ţările în curs de dezvoltare, precum şi 
pentru soluţionarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici şi mijlocii de posibila creştere 
a preţului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autorităţile publice estimează că le vor 
obţine în urma licitaţiilor, ţinând seama de 
reducerea potenţială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obţinute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziţii privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitaţii. O astfel de notificare nu scuteşte 
statele membre de obligaţia de a notifica 
anumite măsuri naţionale, obligaţie 
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 şi 88 din tratat.

adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puţin 20% din veniturile 
obţinute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanţarea cercetării şi dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor şi 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 Comunităţii de
a creşte eficienţa energetică cu 20% până 
în 2020, pentru contribuţia la Fondul 
Global pentru Energii Regenerabile şi 
Eficienţă Energetică, pentru măsurile de 
evitare a defrişărilor şi pentru facilitatea 
adaptării în ţările în curs de dezvoltare, 
precum şi pentru soluţionarea problemelor 
sociale determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici şi mijlocii de posibila creştere 
a preţului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autorităţile publice estimează că le vor 
obţine în urma licitaţiilor, ţinând seama de 
reducerea potenţială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obţinute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Pentru a promova 
inovaţia, statele membre ar trebui să 
reinvestească cel puţin 50% din veniturile 
obţinute în urma licitaţiilor în 
întreprinderile participante, pentru 
investiţii în tehnologiile ecologice, 
inclusiv tehnologiile de captare şi stocare 
geologică a gazelor cu efect de seră. Ar 
trebui prevăzute dispoziţii privind 
monitorizarea utilizării în aceste scopuri a 
fondurilor provenite din licitaţii. O astfel 
de notificare nu scuteşte statele membre de 
obligaţia de a notifica anumite măsuri 
naţionale, obligaţie prevăzută la articolul 
88 alineatul (3) din tratat. Directiva nu 
aduce atingere rezultatului oricăror 
proceduri viitoare de ajutor de stat care ar 
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putea fi întreprinse în temeiul articolelor 87 
şi 88 din tratat.

Or. nl

Justificare

At least half the proceeds from the auctions should flow back to the participating 
undertakings, provided that they invest the money in green technologies or technologies 
including CCS.

Amendamentul 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice şi de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puţin 20% din 
veniturile obţinute în urma licitării cotelor 
să fie utilizate pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, pentru adaptarea 
la efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanţarea cercetării şi dezvoltării în
domeniul reducerii emisiilor şi 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 Comunităţii de 
a creşte eficienţa energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea şi stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră,
pentru contribuţia la Fondul Global pentru 
Energii Regenerabile şi Eficienţă 
Energetică, pentru măsurile de evitare a 
defrişărilor şi pentru facilitatea adaptării în 
ţările în curs de dezvoltare, precum şi 
pentru soluţionarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici şi mijlocii de posibila creştere 
a preţului energiei electrice. Acest procent 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice şi de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca veniturile obţinute în urma 
licitării cotelor să fie utilizate pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, pentru adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice, pentru finanţarea 
cercetării şi dezvoltării în domeniul 
reducerii emisiilor şi 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 Comunităţii de 
a creşte eficienţa energetică cu 20% până 
în 2020, pentru contribuţia la Fondul 
Global pentru Energii Regenerabile şi 
Eficienţă Energetică, pentru măsurile de 
evitare a defrişărilor şi pentru facilitatea 
adaptării în ţările în curs de dezvoltare, 
precum şi pentru soluţionarea problemelor 
sociale determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici şi mijlocii de posibila creştere 
a preţului energiei electrice. Cel puţin 50% 
din venituri ar trebui utilizate astfel încât 
să contribuie la eforturile necesare 
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este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autorităţile publice estimează că le 
vor obţine în urma licitaţiilor, ţinând 
seama de reducerea potenţială a 
veniturilor provenite din impozitele pe 
profit. În plus, veniturile obţinute din 
licitarea cotelor ar trebui utilizate pentru a 
acoperi cheltuielile administrative legate de 
gestionarea sistemului comunitar. Ar trebui 
prevăzute dispoziţii privind monitorizarea 
utilizării în aceste scopuri a fondurilor 
provenite din licitaţii. O astfel de notificare 
nu scuteşte statele membre de obligaţia de 
a notifica anumite măsuri naţionale, 
obligaţie 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 şi 88 din tratat.

privind schimbările climatice în ţările în 
curs de dezvoltare. În plus, veniturile 
obţinute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziţii privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitaţii. O astfel de notificare nu scuteşte 
statele membre de obligaţia de a notifica 
anumite măsuri naţionale, obligaţie 
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 şi 88 din tratat.

Or. en

Amendamentul 78
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În consecinţă, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ţinând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2; nu trebuie 
alocate cote gratuite pentru captarea şi 
stocarea carbonului, această practică 
fiind deja încurajată de absenţa obligaţiei 
de a restitui cotele aferente emisiilor 
stocate. Pentru a evita denaturarea 
concurenţei, producătorii de energie 
electrică ar putea beneficia de cote 
gratuite pentru energia termică produsă 
prin cogenerare cu randament ridicat, 
astfel cum este definită de Directiva 

eliminat
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2004/8/CE, în cazul în care energia 
termică produsă de instalaţii din alte 
sectoare ar beneficia, de asemenea, de 
cote gratuite.

Or. en

Justificare

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held.It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.

Amendamentul 79
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Comercializarea cotelor de emisie 
este un instrument care trebuie să 
contribuie la realizarea obiectivelor de 
reducere a emisiilor de CO2 cu costuri 
minime. Alocarea cu titlu gratuit a 
cotelor, pe baza valorilor de referinţă şi a 
producţiei efective, stabileşte stimulentele 
necesare pentru realizarea de 
îmbunătăţiri în ceea ce priveşte eficienţa. 
Prin urmare costurile generate de EU 
ETS, atât de instalaţiile de participare, cât 
şi, în mod indirect, de consumatori, se pot 
limita la nevoile financiare de atenuare a 
emisiilor de CO2 care trebuie reduse în 
conformitate cu obiectivul stabilit. În 
consecinţă, emisiile de CO2, permise în 
acord cu limita maximă a cotelor nu 
generează costuri pentru Comunitate, dar 
o vor face în momentul în care va trebui 
să se atingă un obiectiv ulterior de 
reducere mai ridicat. Limitările de acest 
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tip nu periclitează obiectivele politicii 
privind schimbările climatice. Realizarea 
obiectivului de reducere a emisiilor de 
CO2 poate fi salvgardată prin stabilirea 
valorilor de referinţă în mod corect. 
Posibilitatea unei diminuări a nivelului 
valorilor în anii următori garantează 
realizarea efectivă a obiectivelor generale 
de reducere a emisiilor. În consecinţă, este 
necesar ca, începând cu 2013, alocarea cu 
titlu gratuit a cotelor, pe baza valorilor de 
referinţă şi a producţiei efective, să devină 
obligatorie pentru toate sectoarele şi 
pentru întreaga perioadă acoperită.

Or. en

Justificare

To establish a cost efficient and effective emissions trading scheme that really helps meeting 
the reduction targets at minimal costs auctioning is not the best option. Allocation based on 
benchmarks and actual production is the better system that provides for ecological 
effectiveness at minimum costs as proven by the current ECOFYS study for IFIEC.

Amendamentul 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În consecinţă, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ţinând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2 nu trebuie 
alocate cote gratuite pentru captarea şi 
stocarea carbonului, această practică 
fiind deja încurajată de absenţa obligaţiei 
de a restitui cotele aferente emisiilor 
stocate. Pentru a evita denaturarea 
concurenţei, producătorii de energie 
electrică ar putea beneficia de cote 
gratuite pentru energia termică produsă 

(16) În consecinţă, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru toate 
sectoarele şi la aceasta să se adauge o 
cerinţă de import a cotelor (CIC), ţinând 
seama, printre altele, de posibilitatea 
acestui sector de a transfera costurile 
mărite aferente CO2, în cazul în care se 
întârzie încheierea unui acord 
internaţional cuprinzător după 2012.
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prin cogenerare cu randament ridicat, 
astfel cum este definită de Directiva 
2004/8/CE, în cazul în care energia 
termică produsă de instalaţii din alte 
sectoare ar beneficia, de asemenea, de 
cote gratuite.

Or. en

Justificare

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers.  
Carbon leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.

Amendamentul 81
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) În consecinţă, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ţinând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2; nu trebuie 
alocate cote gratuite pentru captarea şi 
stocarea carbonului, această practică fiind 
deja încurajată de absenţa obligaţiei de a 
restitui cotele aferente emisiilor stocate. 
Producţia de energie termică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru a satisface cererea de energie 
termică justificată din punct de vedere 
economic şi cea de energie termică 
furnizată celor mai eficiente instalaţii de 
termoficare urbane, care se încadrează în 
orientările privind ajutorul de stat pentru 
protecția mediului, beneficiază de cote 
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gratuite cu scopul de a se asigura 
tratamentul egal cu ceilalţi producători de 
energie termică care nu sunt acoperiţi de 
EU ETS.

Or. en

Justificare

The heat market is competitive and its largest share, constituted by individual fossil-fired 
boilers, is not covered by the emission-trading scheme. District-heating installations are 
therefore not in a position to pass cost through to customers though they are the most carbon-
efficient options.  In order to avoid increase of emissions in the non-trading part of the heat 
market, installations should be handled the same way as the industry on markets with risk of 
carbon leakage.

Amendamentul 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) În consecinţă, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ţinând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2; nu trebuie 
alocate cote gratuite pentru captarea şi 
stocarea carbonului, această practică fiind 
deja încurajată de absenţa obligaţiei de a 
restitui cotele aferente emisiilor stocate.

Or. en
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Justificare

Heat production must not be treated “incidentally” within the same provisions that regard 
electricity generation. That leads to contradictions and distortions of competition.

Amendamentul 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Indiferent dacă este sau nu produsă 
în combinaţie cu energia electrică, 
energia termică furnizată în scopuri 
industriale ar trebui să beneficieze de cote 
gratuite în concordanţă cu volumul de 
cote gratuite alocate sectoarelor 
industriale în cauză. Indiferent dacă este 
sau nu produsă în combinaţie cu energia 
electrică, energia termică furnizată celor 
mai eficiente instalaţii de termoficare 
urbane care se încadrează în orientările 
privind ajutorul de stat pentru protecția 
mediului ar trebui sa beneficieze de cote 
gratuite cu scopul de a se asigura 
tratamentul egal cu ceilalţi producători de 
energie termică care nu sunt acoperiţi de 
sistemul comunitar.

Or. en

Justificare

Heat production must have proper and clear rules. The text would allow to have no 
discrimination between “externalised” cogeneration and “internal” production classified in 
the industrial sector.

District heating is an important mean of reducing emissions but its main competition comes 
from individual fossil fuel boilers not covered the EU ETS. To avoid perverse economic 
incentives to increase emissions, district heating installations should qualify for free 
allowances.
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Amendamentul 84
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat



PE407.871v01-00 42/95 AM\728287RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers.  
Carbon leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.

Amendamentul 86
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) În lipsa unui acord internaţional 
ratificat, în cazul celorlalte sectoare 
incluse în sistemul comunitar, ar trebui 
prevăzut un sistem tranzitoriu în cadrul 
căruia cotele gratuite ar reprezenta 100%
din valoarea corespunzătoare procentului 
emisiilor totale la nivel comunitar din 
perioada 2005-2007, imputabile 
instalaţiilor în cauză, raportat la volumul 
total anual al cotelor la nivel comunitar.

Or. en

Justificare

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should a 
meaningful international agreement not create a level playing field amongst companies in 
competing nations.
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Amendamentul 87
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held.It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.

Amendamentul 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referinţă), astfel încât să se 

eliminat
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evite denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Aceste norme ar trebui să 
ţină seama de cele mai eficiente tehnici 
din punct de vedere al energiei şi al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
produsele de substituţie, de procesele 
alternative de producţie, de utilizarea 
biomasei şi a energiilor regenerabile, 
precum şi de captarea şi stocarea gazelor 
cu efect de seră. Este necesar ca normele 
respective să nu favorizeze creşterea 
nivelului emisiilor şi să garanteze că o 
parte din ce în ce mai mare a acestor cote 
face obiectul unor licitaţii. Alocările 
trebuie fixate înaintea perioadei de 
comercializare, astfel încât să permită 
funcţionarea corectă a pieţei. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenţei pe piaţa 
energiei electrice şi energiei termice 
furnizate instalaţiilor industriale. 
Normele trebuie să se aplice instalaţiilor 
nou intrate care desfăşoară aceleaşi 
activităţi ca instalaţiile existente ce 
beneficiază de cote gratuite cu caracter 
tranzitoriu. Pentru a evita orice 
denaturare a concurenţei pe piaţa internă, 
este necesar ca producţia de energie 
electrică realizată de instalaţiile nou 
intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalaţiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitaţie.

Or. en

Justificare

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers.  
Carbon leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.
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Amendamentul 89
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor pentru instalaţii ar trebui realizată în 
conformitate cu norme armonizate la nivel 
comunitar (valori de referinţă), astfel încât să 
se evite denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Aceste norme ar trebui să ţină 
seama de cele mai eficiente tehnici din punct 
de vedere al energiei şi al emisiilor de gaze cu 
efect de seră, de produsele de substituţie, de 
procesele alternative de producţie, de utilizarea 
biomasei şi a energiilor regenerabile, precum şi 
de captarea şi stocarea gazelor cu efect de seră. 
Este necesar ca normele respective să nu 
favorizeze creşterea nivelului emisiilor şi să 
garanteze că o parte din ce în ce mai mare a 
acestor cote face obiectul unor licitaţii. 
Alocările trebuie fixate înaintea perioadei de 
comercializare, astfel încât să permită 
funcţionarea corectă a pieţei. De asemenea, 
normele respective trebuie să evite denaturarea 
concurenţei pe piaţa energiei electrice şi 
energiei termice furnizate instalaţiilor 
industriale. Normele trebuie să se aplice 
instalaţiilor nou intrate care desfăşoară aceleaşi 
activităţi ca instalaţiile existente ce beneficiază 
de cote gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenţei pe piaţa 
internă, este necesar ca producţia de energie 
electrică realizată de instalaţiile nou intrate să 
nu beneficieze de alocări cu titlu gratuit. Cotele 
rămase în rezerva pentru instalaţiile nou intrate 
în 2020 ar trebui scoase la licitaţie.

(18) În lipsa unui acord internaţional care să 
asigure tratamentul egal al sectoarelor 
afectate alocarea cu titlu gratuit a cotelor 
pentru instalaţii ar trebui realizată în 
conformitate cu norme armonizate la nivel 
comunitar, numite „valori de referinţă”. 
Aceste valori de referinţă ar trebui stabilite 
pentru fiecare sector aflat sub incidenţa EU 
ETS. Acestea ar trebui să se bazeze pe 
potenţialul tehnic de reducere a emisiilor, şi 
pe cele mai eficiente tehnici din punct de 
vedere al energiei şi al emisiilor de gaze cu 
efect de seră disponibile pe piaţă şi ar trebui să 
ţină seama de produsele de substituţie, de 
procesele alternative de producţie, de utilizarea 
biomasei, a energiilor regenerabile şi a 
cogenerării, precum şi de captarea şi stocarea 
gazelor cu efect de seră. Pentru a se asigura 
că toţi operatorii sunt încurajaţi să egaleze 
cele mai bune performanţe din sector, cotele 
gratuite acordate instalaţiilor individuale nu 
ar trebui să depăşească nivelul indicat de 
valoarea de referinţă corespunzătoare. În 
general, este necesar ca normele care 
reglementează alocarea cu titlu gratuit a 
cotelor să nu favorizeze creşterea nivelului 
emisiilor şi să garanteze că o parte din ce în ce 
mai mare a acestor cote face obiectul unor 
licitaţii. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcţionarea corectă a pieţei. De 
asemenea, normele respective trebuie să evite 
denaturarea concurenţei pe piaţa energiei 
electrice şi energiei termice furnizate 
instalaţiilor industriale. Normele trebuie să se 
aplice instalaţiilor nou intrate care desfăşoară 
aceleaşi activităţi ca instalaţiile existente ce 
beneficiază de cote gratuite cu caracter 
tranzitoriu. Pentru a evita orice denaturare a 
concurenţei pe piaţa internă, este necesar ca 
producţia de energie electrică realizată de 
instalaţiile nou intrate să nu beneficieze de 
alocări cu titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
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pentru instalaţiile nou intrate în 2020 ar trebui 
scoase la licitaţie. Comisia ar trebui să 
consulte toate părţile interesate înaintea 
stabilirii valorilor de referinţă.

Or. en

Justificare

Amendment 8 of the rapporteur is generally supported. This amendment adds some aspects: 
- a reference to an international agreement replacing the introduction
- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing directive
- a clarification that free allocation is meant here

Amendamentul 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referinţă), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Aceste norme ar trebui să ţină 
seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei şi al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de produsele de 
substituţie, de procesele alternative de 
producţie, de utilizarea biomasei şi a 
energiilor regenerabile, precum şi de
captarea şi stocarea gazelor cu efect de 
seră. Este necesar ca normele respective să 
nu favorizeze creşterea nivelului emisiilor 
şi să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitaţii. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcţionarea corectă a pieţei. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenţei pe piaţa 
energiei electrice şi energiei termice 

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referinţă), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Fără a aduce atingere 
criteriilor specifice sectorului aceste 
norme ar trebui să ţină seama de cele mai 
eficiente tehnici din punct de vedere al 
energiei şi al emisiilor de gaze cu efect de 
seră, de produsele de substituţie, de 
procesele alternative de producţie cu 
aplicabilitate generală, de utilizarea 
biomasei şi a energiilor regenerabile, 
precum şi de potenţialul tehnic de 
reducere a emisiilor. Este necesar ca 
normele respective să favorizeze reducerea
nivelului emisiilor. Alocările pe baza 
valorilor de referinţă trebuie fixate 
înaintea perioadei de comercializare, astfel 
încât să permită funcţionarea corectă a 
pieţei. De asemenea, normele respective 
trebuie să evite denaturarea concurenţei pe 
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furnizate instalaţiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice instalaţiilor nou intrate 
care desfăşoară aceleaşi activităţi ca 
instalaţiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenţei pe 
piaţa internă, este necesar ca producţia de 
energie electrică realizată de instalaţiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalaţiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitaţie.

piaţa energiei electrice şi energiei termice 
furnizate instalaţiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice, de asemenea, 
instalaţiilor nou intrate care desfăşoară 
aceleaşi activităţi ca instalaţiile existente ce 
beneficiază de cote gratuite cu caracter 
tranzitoriu. Pentru a evita orice denaturare 
a concurenţei pe piaţa internă, este necesar 
ca producţia de energie electrică realizată 
de instalaţiile nou intrate să nu beneficieze 
de alocări cu titlu gratuit, cu excepţia 
cazurilor în care energia electrică 
produsă din gaze reziduale, energia
electrică produsă în strânsă legătură cu 
consumul de energie termică la scară 
industrială şi cea produsă din reziduurile 
generate prin procese industriale sunt 
utilizate pentru consumul propriu al 
operatorului instalaţiei. Cotele rămase în 
rezerva pentru instalaţiile nou intrate în 
2020 ar trebui scoase la licitaţie.

Or. en

Justificare

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases. Auctioning would unduly burden these installations and discourage efficient waste gas 
use, which contributes to resource conservation. 

Auctioning of electricity and potential free allocation for heat in the proposed system results 
in different allocations for installations producing the same product and thus a disharmonized 
system. Power and heat produced in connection to industrial processes is made to supply the 
demand of those industrial processes.

Amendamentul 91
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor pentru instalaţii ar trebui realizată 
în conformitate cu norme armonizate la 

(18) Alocarea cu titlu gratuit a cotelor 
pentru instalaţii ar trebui realizată în 
conformitate cu norme armonizate la nivel 
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nivel comunitar (valori de referinţă), astfel 
încât să se evite denaturarea concurenţei în 
cadrul Comunităţii. Aceste norme ar trebui 
să ţină seama de cele mai eficiente tehnici 
din punct de vedere al energiei şi al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
produsele de substituţie, de procesele 
alternative de producţie, de utilizarea 
biomasei şi a energiilor regenerabile, 
precum şi de captarea şi stocarea gazelor 
cu efect de seră. Este necesar ca normele 
respective să nu favorizeze creşterea 
nivelului emisiilor şi să garanteze că o 
parte din ce în ce mai mare a acestor cote 
face obiectul unor licitaţii. Alocările 
trebuie fixate înaintea perioadei de 
comercializare, astfel încât să permită 
funcţionarea corectă a pieţei. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenţei pe piaţa 
energiei electrice şi energiei termice 
furnizate instalaţiilor industriale.
Normele trebuie să se aplice instalaţiilor 
nou intrate care desfăşoară aceleaşi 
activităţi ca instalaţiile existente ce 
beneficiază de cote gratuite cu caracter 
tranzitoriu. Pentru a evita orice 
denaturare a concurenţei pe piaţa internă, 
este necesar ca producţia de energie 
electrică realizată de instalaţiile nou 
intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalaţiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitaţie.

comunitar (valori de referinţă), astfel încât 
să se evite denaturarea concurenţei în 
cadrul Comunităţii. Aceste norme ar 
trebui să ţină seama de cele mai eficiente 
tehnici din punct de vedere al energiei.
Este necesar ca normele respective să nu 
favorizeze creşterea nivelului emisiilor 
generate de instalaţii ineficiente.

Or. en

Justificare

The principle allocation mechanism should be benchmarks based on actual production for all 
sectors. Therefore no additional provision regarding new entrants etc. are necessary and can 
be deleted. Allocation based on benchmarks and actual production gives space for growth of 
efficient generators to the expense of inefficient and to the benefit of the overall climate policy 
goal.
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Amendamentul 92
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor pentru instalaţii ar trebui realizată 
în conformitate cu norme armonizate la 
nivel comunitar (valori de referinţă), astfel 
încât să se evite denaturarea concurenţei în 
cadrul Comunităţii. Aceste norme ar trebui 
să ţină seama de cele mai eficiente tehnici 
din punct de vedere al energiei şi al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
produsele de substituţie, de procesele 
alternative de producţie, de utilizarea 
biomasei şi a energiilor regenerabile, 
precum şi de captarea şi stocarea gazelor 
cu efect de seră. Este necesar ca normele 
respective să nu favorizeze creşterea 
nivelului emisiilor şi să garanteze că o 
parte din ce în ce mai mare a acestor cote 
face obiectul unor licitaţii. Alocările 
trebuie fixate înaintea perioadei de 
comercializare, astfel încât să permită 
funcţionarea corectă a pieţei. De asemenea, 
normele respective trebuie să evite 
denaturarea concurenţei pe piaţa energiei 
electrice şi energiei termice furnizate 
instalaţiilor industriale. Normele trebuie să 
se aplice instalaţiilor nou intrate care 
desfăşoară aceleaşi activităţi ca instalaţiile 
existente ce beneficiază de cote gratuite cu 
caracter tranzitoriu. Pentru a evita orice 
denaturare a concurenţei pe piaţa internă, 
este necesar ca producţia de energie 
electrică realizată de instalaţiile nou 
intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalaţiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitaţie.

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor pentru instalaţii ar trebui realizată 
în conformitate cu norme armonizate la 
nivel comunitar (valori de referinţă), astfel 
încât să se evite denaturarea concurenţei în 
cadrul Comunităţii. Aceste norme ar trebui 
să ţină seama de cele mai eficiente tehnici 
din punct de vedere al energiei şi al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
produsele de substituţie, de procesele 
alternative de producţie, de utilizarea 
biomasei şi a energiilor regenerabile, 
precum şi de captarea şi stocarea gazelor 
cu efect de seră. Este necesar ca normele 
respective să nu favorizeze creşterea 
nivelului emisiilor şi să garanteze că o 
parte din ce în ce mai mare a acestor cote 
face obiectul unor licitaţii. Alocările 
trebuie fixate înaintea perioadei de 
comercializare, astfel încât să permită 
funcţionarea corectă a pieţei. De asemenea, 
normele respective trebuie să evite 
denaturarea concurenţei pe piaţa energiei 
electrice şi energiei termice furnizate 
instalaţiilor industriale. Normele trebuie să 
se aplice instalaţiilor nou intrate care 
desfăşoară aceleaşi activităţi ca instalaţiile 
existente ce beneficiază de cote gratuite cu 
caracter tranzitoriu. Cotele rămase în 
rezerva pentru instalaţiile nou intrate în 
2020 ar trebui scoase la licitaţie.

Or. en
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Justificare

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held.It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.

Amendamentul 93
Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referinţă), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Aceste norme ar trebui să ţină 
seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei şi al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de produsele de 
substituţie, de procesele alternative de 
producţie, de utilizarea biomasei şi a 
energiilor regenerabile, precum şi de
captarea şi stocarea gazelor cu efect de 
seră. Este necesar ca normele respective să
nu favorizeze creşterea nivelului emisiilor 
şi să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitaţii. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcţionarea corectă a pieţei. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenţei pe piaţa 
energiei electrice şi energiei termice 
furnizate instalaţiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice instalaţiilor nou intrate 
care desfăşoară aceleaşi activităţi ca 
instalaţiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenţei pe 

(18) În lipsa unui acord internaţional 
care să asigure tratamentul egal al 
sectoarelor afectate alocarea cu titlu 
gratuit a cotelor ar trebui realizată în 
conformitate cu norme armonizate la nivel 
comunitar, (valori de referinţă), astfel încât 
să se evite denaturarea concurenţei în 
cadrul Comunităţii. Fără a aduce atingere 
criteriilor specifice sectorului, aceste
norme ar trebui să ţină seama de cele mai 
eficiente tehnici din punct de vedere al 
energiei şi al emisiilor de gaze cu efect de 
seră, de produsele de substituţie, de 
procesele alternative de producţie cu 
aplicabilitate generală, de utilizarea 
biomasei şi a energiilor regenerabile, 
precum şi de potenţialul tehnic de 
reducere a emisiilor. Este necesar ca 
normele respective să favorizeze reducerea
nivelului emisiilor specifice. Alocările pe 
baza valorilor de referinţă trebuie fixate 
astfel încât să permită funcţionarea corectă 
a pieţei. De asemenea, normele respective 
trebuie să evite denaturarea concurenţei pe 
piaţa energiei electrice şi energiei termice 
furnizate instalaţiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice, de asemenea,
instalaţiilor nou intrate care desfăşoară 
aceleaşi activităţi ca instalaţiile existente ce 
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piaţa internă, este necesar ca producţia de 
energie electrică realizată de instalaţiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalaţiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitaţie.

beneficiază de cote gratuite cu caracter 
tranzitoriu. Pentru a evita orice denaturare 
a concurenţei pe piaţa internă, este necesar 
ca producţia de energie electrică realizată 
de instalaţiile nou intrate să nu beneficieze 
de alocări cu titlu gratuit. Cotele rămase în 
rezerva pentru instalaţiile nou intrate în 
2020 ar trebui scoase la licitaţie. Comisia 
ar trebui să consulte sectoarele implicate 
atunci când defineşte principiile pe baza 
cărora se stabilesc valorile de referinţă în 
sectoarele individuale.

Or. en

Justificare

Clarification that “transitional” refers to an international agreement, which provides equal 
footing (to avoid leakage). The amendment emphasises the use of benchmarks and important 
characteristics of these.

Amendamentul 94
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referinţă), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Aceste norme ar trebui să ţină 
seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei şi al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de produsele de 
substituţie, de procesele alternative de 
producţie, de utilizarea biomasei şi a 
energiilor regenerabile, precum şi de
captarea şi stocarea gazelor cu efect de 
seră. Este necesar ca normele respective să 
nu favorizeze creşterea nivelului emisiilor 
şi să garanteze că o parte din ce în ce mai 

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referinţă), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Fără a aduce atingere 
criteriilor specifice sectorului aceste 
norme ar trebui să ţină seama de cele mai 
eficiente tehnici din punct de vedere al 
energiei şi al emisiilor de gaze cu efect de 
seră, de produsele de substituţie, de 
procesele alternative de producţie cu 
aplicabilitate generală, de utilizarea 
biomasei şi a energiilor regenerabile, 
precum şi de potenţialul tehnic de 
reducere a emisiilor. Este necesar ca 
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mare a acestor cote face obiectul unor 
licitaţii. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcţionarea corectă a pieţei. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenţei pe piaţa 
energiei electrice şi energiei termice 
furnizate instalaţiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice instalaţiilor nou intrate 
care desfăşoară aceleaşi activităţi ca 
instalaţiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenţei pe 
piaţa internă, este necesar ca producţia de 
energie electrică realizată de instalaţiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalaţiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitaţie.

normele respective să favorizeze reducerea
nivelului emisiilor specifice. Alocările pe 
baza valorilor de referinţă trebuie fixate 
astfel încât să permită funcţionarea corectă 
a pieţei. De asemenea, normele respective 
trebuie să evite denaturarea concurenţei pe 
piaţa energiei electrice şi energiei termice 
furnizate instalaţiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice, de asemenea,  
instalaţiilor nou intrate care desfăşoară 
aceleaşi activităţi ca instalaţiile existente ce 
beneficiază de cote gratuite cu caracter 
tranzitoriu. Pentru a evita orice denaturare 
a concurenţei pe piaţa internă, este necesar 
ca producţia de energie electrică realizată 
de instalaţiile nou intrate să nu beneficieze 
de alocări cu titlu gratuit, cu excepţia 
cazurilor în care energia electrică este 
produsă din gaze reziduale generate prin 
procese de producţie industriale. Cotele 
rămase în rezerva pentru instalaţiile nou 
intrate în 2020 ar trebui scoase la licitaţie. 
Comisia ar trebui să consulte partenerii 
sociali ai sectoarelor implicate atunci 
când defineşte principiile pe baza cărora 
se stabilesc valorile de referinţă pentru 
sectoarele individuale.

Or. en

Justificare

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these special circumstances, should be excluded from auctioning.
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Amendamentul 95
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar, 
astfel încât să se evite denaturarea 
concurenţei în cadrul Comunităţii. Aceste 
norme ar trebui să ţină seama de cele mai 
eficiente tehnici din punct de vedere al 
energiei şi al emisiilor de gaze cu efect de 
seră, de produsele de substituţie, de 
procesele alternative de producţie, de 
utilizarea biomasei şi a energiilor 
regenerabile, precum şi de captarea şi 
stocarea gazelor cu efect de seră. Este 
necesar ca normele respective să nu 
favorizeze creşterea nivelului emisiilor şi 
să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitaţii. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcţionarea corectă a pieţei. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenţei pe piaţa 
energiei electrice şi energiei termice 
furnizate instalaţiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice instalaţiilor nou intrate 
care desfăşoară aceleaşi activităţi ca 
instalaţiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenţei pe 
piaţa internă, este necesar ca producţia de 
energie electrică realizată de instalaţiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalaţiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitaţie.

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar, 
prin stabilirea unor valori de referinţă 
sectoriale, fără însă a se limita la acestea, 
astfel încât să se evite denaturarea 
concurenţei în cadrul Comunităţii. Aceste 
norme ar trebui să enunţe în mod clar şi 
adecvat procesul de stabilire a valorilor de 
referinţă sectoriale, ţinând seama de cele 
mai eficiente tehnici din punct de vedere al 
energiei şi al emisiilor de gaze cu efect de 
seră, de produsele de substituţie, de 
procesele alternative de producţie, de 
utilizarea biomasei şi a energiilor 
regenerabile, precum şi de captarea şi 
stocarea gazelor cu efect de seră. Este 
necesar ca normele respective să nu 
favorizeze creşterea nivelului emisiilor  
Alocările trebuie fixate înaintea perioadei 
de comercializare, astfel încât să permită 
funcţionarea corectă a pieţei. De asemenea, 
normele respective trebuie să evite 
denaturarea concurenţei pe piaţa energiei 
electrice şi energiei termice furnizate 
instalaţiilor industriale. Normele trebuie să 
se aplice, de asemenea,  instalaţiilor nou 
intrate care desfăşoară aceleaşi activităţi ca 
instalaţiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenţei pe 
piaţa internă, este necesar ca producţia de 
energie electrică realizată de instalaţiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalaţiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitaţie. Comisia ar trebui 
să se consulte cu sectoarele implicate 
atunci când defineşte principiile în baza 
cărora se stabilesc valorile de referinţă 
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pentru sectoarele individuale.

Or. en

Justificare

The principles for setting benchmarks must be agreed with the sectors concerned and reflect 
the current emissions and technical options for emissions reduction within that sector.

Amendamentul 96
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referinţă), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Aceste norme ar trebui să ţină 
seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei şi al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de produsele de 
substituţie, de procesele alternative de 
producţie, de utilizarea biomasei şi a 
energiilor regenerabile, precum şi de 
captarea şi stocarea gazelor cu efect de 
seră. Este necesar ca normele respective să 
nu favorizeze creşterea nivelului emisiilor 
şi să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitaţii. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcţionarea corectă a pieţei. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenţei pe piaţa 
energiei electrice şi energiei termice 
furnizate instalaţiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice instalaţiilor nou intrate 
care desfăşoară aceleaşi activităţi ca 
instalaţiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenţei pe 

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referinţă), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Aceste norme ar trebui să ţină 
seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei şi al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de produsele de 
substituţie, de procesele alternative de 
producţie, de utilizarea biomasei şi a 
energiilor regenerabile, precum şi de 
captarea şi stocarea gazelor cu efect de 
seră. Este necesar ca normele respective să 
nu favorizeze creşterea nivelului emisiilor 
Alocările trebuie fixate înaintea perioadei 
de comercializare, astfel încât să permită 
funcţionarea corectă a pieţei. De asemenea, 
normele respective trebuie să evite 
denaturarea concurenţei pe piaţa energiei 
electrice şi energiei termice furnizate 
instalaţiilor industriale. Normele trebuie să 
se aplice instalaţiilor nou intrate care 
desfăşoară aceleaşi activităţi ca instalaţiile 
existente ce beneficiază de cote gratuite cu 
caracter tranzitoriu. Pentru a evita orice 
denaturare a concurenţei pe piaţa internă, 
este necesar ca producţia de energie 
electrică realizată de instalaţiile nou intrate 
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piaţa internă, este necesar ca producţia de 
energie electrică realizată de instalaţiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalaţiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitaţie.

să nu beneficieze de alocări cu titlu gratuit.
Cotele rămase în rezerva pentru instalaţiile 
nou intrate în 2020 ar trebui scoase la 
licitaţie.

Or. en

Justificare

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should a 
meaningful international agreement not create a level playing field amongst companies in 
competing nations.

Amendamentul 97
Philippe Busquin

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referinţă), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Aceste norme ar trebui să ţină 
seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei şi al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de produsele de 
substituţie, de procesele alternative de 
producţie, de utilizarea biomasei şi a 
energiilor regenerabile, precum şi de 
captarea şi stocarea gazelor cu efect de 
seră. Este necesar ca normele respective să 
nu favorizeze creşterea nivelului emisiilor 
şi să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitaţii. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcţionarea corectă a pieţei. De 
asemenea, normele respective trebuie să 

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referinţă), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Fără a aduce atingere 
criteriilor specifice sectorului aceste norme 
ar trebui să ţină seama de cele mai eficiente 
tehnici din punct de vedere al energiei şi al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
produsele de substituţie, de procesele 
alternative de producţie cu aplicabilitate 
generală, de utilizarea biomasei şi a 
energiilor regenerabile, precum şi de 
potenţialul tehnic de reducere a emisiilor. 
Normele respective trebuie să ofere 
stimulente pentru reducerea nivelului 
emisiilor. Alocările în baza valorilor de 
referinţă trebuie fixate înaintea perioadei 
de comercializare, astfel încât să permită 
funcţionarea corectă a pieţei. De asemenea, 
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evite denaturarea concurenţei pe piaţa 
energiei electrice şi energiei termice 
furnizate instalaţiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice instalaţiilor nou intrate 
care desfăşoară aceleaşi activităţi ca 
instalaţiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenţei pe 
piaţa internă, este necesar ca producţia de 
energie electrică realizată de instalaţiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalaţiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitaţie.

normele respective trebuie să evite 
denaturarea concurenţei pe piaţa energiei 
electrice şi energiei termice furnizate 
instalaţiilor industriale. Normele trebuie să 
se aplice, de asemenea,  instalaţiilor nou 
intrate care desfăşoară aceleaşi activităţi ca 
instalaţiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenţei pe 
piaţa internă, este necesar ca producţia de 
energie electrică realizată de instalaţiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit, cu excepţia cazurilor în care 
energia electrică este produsă din gaze 
reziduale generate prin procese de 
producţie industriale. Cotele rămase în 
rezerva pentru instalaţiile nou intrate în 
2020 ar trebui scoase la licitaţie.

Or. en

Justificare

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these special circumstances, should be excluded from auctioning.

Amendamentul 98
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referinţă), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Aceste norme ar trebui să ţină 
seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei şi al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de produsele de 

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referinţă), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Aceste norme ar trebui să ţină 
seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei şi al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de produsele de 
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substituţie, de procesele alternative de 
producţie, de utilizarea biomasei şi a 
energiilor regenerabile, precum şi de 
captarea şi stocarea gazelor cu efect de 
seră. Este necesar ca normele respective să 
nu favorizeze creşterea nivelului emisiilor 
şi să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitaţii. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcţionarea corectă a pieţei. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenţei pe piaţa 
energiei electrice şi energiei termice 
furnizate instalaţiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice instalaţiilor nou intrate 
care desfăşoară aceleaşi activităţi ca 
instalaţiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenţei pe 
piaţa internă, este necesar ca producţia de 
energie electrică realizată de instalaţiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalaţiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitaţie.

substituţie, de procesele alternative de 
producţie, de utilizarea biomasei şi a 
energiilor regenerabile, vectori energetici 
nepoluanţi, precum hidrogenul, precum şi 
de captarea şi stocarea gazelor cu efect de 
seră. Este necesar ca normele respective să 
nu favorizeze creşterea nivelului emisiilor 
şi să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitaţii. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcţionarea corectă a pieţei. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenţei pe piaţa 
energiei electrice, energiei termice şi
gazelor industriale furnizate instalaţiilor 
industriale. Normele trebuie să se aplice 
instalaţiilor nou intrate care desfăşoară 
aceleaşi activităţi ca instalaţiile existente ce 
beneficiază de cote gratuite cu caracter 
tranzitoriu. Pentru a evita orice denaturare 
a concurenţei pe piaţa internă, este necesar 
ca producţia de energie electrică realizată 
de instalaţiile nou intrate să nu beneficieze 
de alocări cu titlu gratuit. Cotele rămase în 
rezerva pentru instalaţiile nou intrate în 
2020 ar trebui scoase la licitaţie.

Or. en

Justificare

Hydrogen is currently being developed for stationary (decentralized electricity production) 
and non-stationary usage across the EU as the clean energy carrier of choice by policy 
decision makers. Its’ use strongly justified on environmental grounds that show comparable if 
not better “well to point of use” CO2 life cycle emission assessments compared to other fuels.

Amendamentul 99
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a (18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
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cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referinţă), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Aceste norme ar trebui să ţină 
seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei şi al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de produsele de 
substituţie, de procesele alternative de 
producţie, de utilizarea biomasei şi a 
energiilor regenerabile, precum şi de 
captarea şi stocarea gazelor cu efect de 
seră. Este necesar ca normele respective să 
nu favorizeze creşterea nivelului emisiilor 
şi să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitaţii. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcţionarea corectă a pieţei. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenţei pe piaţa 
energiei electrice şi energiei termice 
furnizate instalaţiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice instalaţiilor nou intrate 
care desfăşoară aceleaşi activităţi ca 
instalaţiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenţei pe 
piaţa internă, este necesar ca producţia de 
energie electrică realizată de instalaţiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalaţiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitaţie.

cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referinţă), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Aceste norme ar trebui să 
ţină seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei şi al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, inclusiv de 
cogenerarea de energie electrică şi 
termică, de produsele de substituţie, de 
procesele alternative de producţie, de 
utilizarea biomasei şi a energiilor 
regenerabile, precum şi de captarea şi 
stocarea gazelor cu efect de seră. Este 
necesar ca normele respective să nu 
favorizeze creşterea nivelului emisiilor şi 
să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitaţii. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcţionarea corectă a pieţei. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenţei pe piaţa 
energiei electrice şi energiei termice 
furnizate instalaţiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice instalaţiilor nou intrate 
care desfăşoară aceleaşi activităţi ca 
instalaţiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenţei pe 
piaţa internă, este necesar ca producţia de 
energie electrică realizată de instalaţiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalaţiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitaţie.

Or. en

Justificare

The development of CHP is a declared objective of the EU. Along with other technologies 
mentioned here, the rules for allocation should make sure that emission trading work towards 
the development of technologies that have the bigger potential to reduce CO2, in particular 
CHP.  This amendment brings consistency with other provisions dealing with CHP in the 
proposal.
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Amendamentul 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referinţă), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Aceste norme ar trebui să ţină 
seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei şi al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de produsele de 
substituţie, de procesele alternative de 
producţie, de utilizarea biomasei şi a 
energiilor regenerabile, precum şi de 
captarea şi stocarea gazelor cu efect de 
seră. Este necesar ca normele respective să 
nu favorizeze creşterea nivelului emisiilor 
şi să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitaţii. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcţionarea corectă a pieţei. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenţei pe piaţa 
energiei electrice şi energiei termice 
furnizate instalaţiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice instalaţiilor nou intrate 
care desfăşoară aceleaşi activităţi ca 
instalaţiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenţei pe 
piaţa internă, este necesar ca producţia de 
energie electrică realizată de instalaţiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalaţiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitaţie.

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referinţă), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. Aceste norme ar trebui să ţină 
seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei şi al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de produsele de 
substituţie, de procesele alternative de 
producţie, de utilizarea biomasei şi a 
energiilor regenerabile, precum şi de 
captarea şi stocarea gazelor cu efect de 
seră. Este necesar ca normele respective să 
nu favorizeze creşterea nivelului emisiilor 
şi să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitaţii. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcţionarea corectă a pieţei. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenţei pe piaţa 
energiei electrice, energiei termice şi 
gazelor industriale furnizate instalaţiilor 
industriale. Normele trebuie să se aplice 
instalaţiilor nou intrate care desfăşoară 
aceleaşi activităţi ca instalaţiile existente ce 
beneficiază de cote gratuite cu caracter 
tranzitoriu. Pentru a evita orice denaturare 
a concurenţei pe piaţa internă, este necesar 
ca producţia de energie electrică realizată 
de instalaţiile nou intrate să nu beneficieze 
de alocări cu titlu gratuit. Cotele rămase în 
rezerva pentru instalaţiile nou intrate în 
2020 ar trebui scoase la licitaţie.

Or. fr
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Justificare

All utilities should be included. 

Amendamentul 101
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) În orice caz, cogenerarea de energie 
electrică şi termică, piatră de temelie a 
politicii privind schimbările climatice, ar 
trebui să primească un sprijin special prin 
intermediul mecanismelor stabilite de 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

CHP can potentially deliver a very high contribution to the CO2 reduction target. ETS must 
take this potential into account and support it adequately.

Amendamentul 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să deţină un 
rol esenţial în negocierea unui acord 
internaţional ambiţios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creşterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte ţări 
dezvoltate şi alţi mari emiţători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internaţional, aceasta ar putea contribui la 

(19) Comunitatea va continua să deţină un 
rol esenţial în negocierea unui acord 
internaţional ambiţios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creşterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte ţări 
dezvoltate şi alţi mari emiţători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internaţional, aceasta ar putea contribui la 
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creşterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din ţări terţe unde industriile 
nu ar face obiectul aceloraşi constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în acelaşi timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare şi 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie şi supuse concurenţei 
internaţionale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică şi beneficiile 
acţiunilor întreprinse de Comunitate. 
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va 
aloca sectoarelor şi subsectoarelor care 
îndeplinesc criteriile aplicabile cote 
gratuite de până la 100%. Definirea 
acestor sectoare şi subsectoare, precum şi 
măsurile care se impun vor face obiectul 
unei reevaluări, astfel încât să se asigure 
luarea măsurilor acţiuni doar acolo unde 
este necesar şi să se evite 
supracompensarea. În cazul anumitor 
sectoare şi 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 producţie şi este produsă eficient, 
atunci măsurile adoptate pot lua în 
considerare consumul de energie electrică 
din cadrul procesului de producţie, fără a 
schimba cantitatea totală de cote.

creşterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din ţări terţe unde industriile 
nu ar face obiectul aceloraşi constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în acelaşi timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare şi 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie şi supuse concurenţei 
internaţionale. În cazul în care nu s-a 
ajuns încă la un acord internaţional 
privind schimbările climatice, care să 
conducă la reducerea obligatorie a 
emisiilor de gaze cu efect de seră în ţările 
care constituie un volum critic de 
producție într-un sector acoperit de EU 
ETS care nu beneficiază de cote gratuite, 
comparabile cu cele ale UE, va fi necesar 
să se evite ca emisiile de gaze cu efect de 
seră să se producă în afara Comunităţii şi 
să submineze acţiunea acesteia prin 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon. 
Ar trebui să fie adoptate dispoziţii în acest 
sens, care să se aplice importului de 
bunuri, ce ar submina, altfel, această 
acţiune. Aceste dispoziţii ar trebui să aibă 
un efect neutru. Pentru a putea face faţă 
unei astfel de eventualităţi, care ar 
submina integritatea ecologică şi 
beneficiile acţiunilor întreprinse de 
Comunitate, o echivalare eficientă a 
emisiilor de dioxid de carbon sub forma 
unei cerinţe de import a cotelor ar trebui 
stabilită în ceea ce priveşte importurile de 
bunuri mari consumatoare de energie în 
Comunitate. Definirea acestor sectoare şi 
subsectoare, precum şi măsurile care se 
impun vor face obiectul unei reevaluări, 
astfel încât să se asigure luarea măsurilor 
doar acolo unde este necesar şi să se evite 
supracompensarea. Aceste dispoziţii ar 
trebui să impună importatorilor de bunuri 
cerinţe similare cu cele aplicabile 
instalaţiilor din cadrul UE care nu 
primesc nicio cotă gratuită şi care au fost 
identificate ca fiind expuse riscului de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
sau concurenţei internaţionale în ţările 
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terţe care nu sunt supuse unor măsuri 
obligatorii şi verificabile de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
contextul cadrului politic internaţional de 
după 2012 privind clima.

Or. en

Amendamentul 103
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să deţină un 
rol esenţial în negocierea unui acord 
internaţional ambiţios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creşterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte ţări 
dezvoltate şi alţi mari emiţători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internaţional, aceasta ar putea contribui la 
creşterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din ţări terţe unde industriile 
nu ar face obiectul aceloraşi constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în acelaşi timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare şi 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie şi supuse concurenţei 
internaţionale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică şi beneficiile 
acţiunilor întreprinse de Comunitate. 
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va aloca
sectoarelor şi subsectoarelor care
îndeplinesc criteriile aplicabile cote 
gratuite de până la 100%. Definirea 
acestor sectoare şi subsectoare, precum şi 
măsurile care se impun vor face obiectul 
unei reevaluări, astfel încât să se asigure 

(19) Comunitatea va continua să deţină un 
rol esenţial în negocierea unui acord 
internaţional ambiţios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creşterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte ţări 
dezvoltate şi alţi mari emiţători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internaţional, aceasta ar putea contribui la 
creşterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din ţări terţe unde industriile 
nu ar face obiectul aceloraşi constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în acelaşi timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare şi 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie şi supuse concurenţei 
internaţionale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică şi beneficiile 
acţiunilor întreprinse de Comunitate. 
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va 
prelua, de asemenea, principiul alocării 
gratuite pe baza unei valori de referinţă în 
cazul sectoarelor şi subsectoarelor care 
îndeplinesc criteriile aplicabile.
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luarea măsurilor acţiuni doar acolo unde 
este necesar şi să se evite 
supracompensarea. În cazul anumitor 
sectoare şi 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 producţie şi este produsă eficient, 
atunci măsurile adoptate pot lua în 
considerare consumul de energie electrică 
din cadrul procesului de producţie, fără a 
schimba cantitatea totală de cote.

Or. de

Justificare

Auch hier bildet der Benschmark-Ansatz auf Basis der besten verfügbaren Technologie die 
effizienteste und kostengünstigste Lösung.

Amendamentul 104
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să deţină un 
rol esenţial în negocierea unui acord 
internaţional ambiţios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creşterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte ţări 
dezvoltate şi alţi mari emiţători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internaţional, aceasta ar putea contribui la 
creşterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din ţări terţe unde industriile 
nu ar face obiectul aceloraşi constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în acelaşi timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare şi 

(19) Comunitatea va continua să deţină un 
rol esenţial în negocierea unui acord 
internaţional ambiţios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creşterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte ţări 
dezvoltate şi alţi mari emiţători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internaţional, aceasta ar putea contribui la 
creşterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din ţări terţe unde industriile 
nu ar face obiectul aceloraşi constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în acelaşi timp dezavantaje 
economice pentru industriile
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subsectoare comunitare mari 
consumatoare de energie şi supuse 
concurenţei internaţionale. Aceasta ar 
submina integritatea ecologică şi 
beneficiile acţiunilor întreprinse de 
Comunitate. Pentru a acoperi riscul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon, 
Comunitatea va aloca sectoarelor şi 
subsectoarelor care îndeplinesc criteriile 
aplicabile cote gratuite de până la 100%.
Definirea acestor sectoare şi subsectoare, 
precum şi măsurile care se impun vor face 
obiectul unei reevaluări, astfel încât să se 
asigure luarea măsurilor acţiuni doar 
acolo unde este necesar şi să se evite 
supracompensarea. În cazul anumitor 
sectoare şi 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 producţie şi este produsă eficient, atunci 
măsurile adoptate pot lua în considerare 
consumul de energie electrică din cadrul 
procesului de producţie, fără a schimba 
cantitatea totală de cote.

manufacturiere supuse concurenţei 
internaţionale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică şi beneficiile 
acţiunilor întreprinse de Comunitate. 
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon şi al pierderii 
competitivităţii, Comunitatea va aloca 
100% din cotele gratuite instalaţiilor 
aflate sub incidenţa sistemului comunitar 
a căror activitate principală nu este 
producerea de energie electrică. În cazul 
acestor industrii manufacturiere, 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 producţie şi este produsă
eficient, atunci măsurile adoptate pot lua în 
considerare consumul de energie electrică 
din cadrul procesului de producţie, fără a 
schimba cantitatea totală de cote.

Or. en

Justificare

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should a 
meaningful international agreement not create a level playing field amongst companies in 
competing nations.

Amendamentul 105
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să deţină un (19) Comunitatea va continua să deţină un 
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rol esenţial în negocierea unui acord 
internaţional ambiţios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creşterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte ţări 
dezvoltate şi alţi mari emiţători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internaţional, aceasta ar putea contribui la 
creşterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din ţări terţe unde industriile 
nu ar face obiectul aceloraşi constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în acelaşi timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare şi 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie şi supuse concurenţei 
internaţionale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică şi beneficiile 
acţiunilor întreprinse de Comunitate.
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va aloca 
sectoarelor şi subsectoarelor care 
îndeplinesc criteriile aplicabile cote 
gratuite de până la 100%. Definirea acestor 
sectoare şi subsectoare, precum şi măsurile 
care se impun vor face obiectul unei 
reevaluări, astfel încât să se asigure luarea 
măsurilor acţiuni doar acolo unde este 
necesar şi să se evite supracompensarea. În 
cazul anumitor sectoare şi 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 producţie şi este 
produsă eficient, atunci măsurile adoptate 
pot lua în considerare consumul de energie
electrică din cadrul procesului de 
producţie, fără a schimba cantitatea totală 
de cote.

rol esenţial în negocierea unui acord 
internaţional ambiţios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creşterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte ţări 
dezvoltate şi alţi mari emiţători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internaţional, aceasta ar putea contribui la 
creşterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din ţări terţe unde industriile 
nu ar face obiectul aceloraşi constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în acelaşi timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare şi 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie şi supuse concurenţei 
internaţionale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică şi beneficiile 
acţiunilor întreprinse de Comunitate. 
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va aloca 
sectoarelor şi subsectoarelor care 
îndeplinesc criteriile aplicabile cote 
gratuite de până la 100%, în funcţie de 
riscul relocării emisiilor de dioxid de 
carbon. Pe baza posibilei pierderi a unei 
părţi semnificative a cotei de piaţă în 
favoarea instalaţiilor situate în afara 
Comunităţii care nu iau măsuri similare 
de reducere a emisiilor, ar trebui să se 
anexeze prezentei directive o listă cu 
sectoarele industriale mari consumatoare 
de energie care sunt expuse riscului 
relocării emisiilor de dioxid de carbon.
Comunitatea va aloca în continuare cote 
gratuite sectoarelor sau subsectoarelor 
care îndeplinesc criteriile aplicabile ce 
provoacă riscul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Definirea acestor 
sectoare şi subsectoare, precum şi măsurile 
care se impun vor face obiectul unei 
reevaluări, astfel încât să se asigure luarea 
măsurilor doar acolo unde este necesar şi 
să se evite supracompensarea. În cazul 
anumitor sectoare şi subsectoare, dacă se 
poate dovedi corespunzător că riscul 
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relocării emisiilor de dioxid de carbon nu 
poate fi prevenit în alt mod, iar energia 
electrică reprezintă o pondere ridicată din 
costurile de producţie şi este produsă 
eficient, atunci măsurile adoptate pot lua în 
considerare energia electrică.

Or. en

Justificare

Introduction of a list of sectors under risk of carbon leakage will give clarity and increased 
legal security. In case of identified carbon leakage risk, allocation shall be based on 
benchmarks but be free up to 100 % of the allowances determined by these benchmarks,
depending on the risk of carbon leakage.

Amendamentul 106
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să deţină un 
rol esenţial în negocierea unui acord 
internaţional ambiţios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creşterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte ţări 
dezvoltate şi alţi mari emiţători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internaţional, aceasta ar putea contribui la 
creşterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din ţări terţe unde industriile 
nu ar face obiectul aceloraşi constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în acelaşi timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare şi 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie şi supuse concurenţei 
internaţionale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică şi beneficiile 

(19) Comunitatea va continua să deţină un 
rol esenţial în negocierea unui acord 
internaţional ambiţios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creşterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte ţări 
dezvoltate şi alţi mari emiţători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internaţional, aceasta ar putea contribui la 
creşterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din ţări terţe unde industriile 
nu ar face obiectul aceloraşi constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în acelaşi timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare şi 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie şi supuse concurenţei 
internaţionale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică şi beneficiile 
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acţiunilor întreprinse de Comunitate.
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va aloca 
sectoarelor şi subsectoarelor care 
îndeplinesc criteriile aplicabile cote
gratuite de până la 100%. Definirea 
acestor sectoare şi subsectoare, precum şi 
măsurile care se impun vor face obiectul 
unei reevaluări, astfel încât să se asigure 
luarea măsurilor acţiuni doar acolo unde 
este necesar şi să se evite 
supracompensarea. În cazul anumitor 
sectoare şi 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 producţie şi este produsă eficient, atunci 
măsurile adoptate pot lua în considerare 
consumul de energie electrică din cadrul 
procesului de producţie, fără a schimba 
cantitatea totală de cote.

acţiunilor întreprinse de Comunitate. Pe 
baza posibilei pierderi a unei părţi 
semnificative a cotei de piaţă în favoarea 
instalaţiilor situate în afara Comunităţii 
care nu iau măsuri similare de reducere a 
emisiilor, ar trebui să se anexeze prezentei 
directive o listă cu sectoarele industriale 
mari consumatoare de energie care sunt 
expuse riscului relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Comunitatea va aloca în 
continuare toate cotele gratuite sectoarelor 
sau subsectoarelor care îndeplinesc 
criteriile aplicabile ce provoacă riscul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon.
Definirea acestor sectoare şi subsectoare, 
precum şi măsurile care se impun vor face 
obiectul unei reevaluări, astfel încât să se 
asigure luarea măsurilor acţiuni doar acolo 
unde este necesar şi să se evite 
supracompensarea. În cazul anumitor 
sectoare şi 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 producţie şi este produsă eficient, atunci 
măsurile adoptate pot lua în considerare 
energia electrică.

Or. en

Justificare

Introduction of a list of sectors under risk of carbon leakage will give clarity and increased 
legal security. In case of identified carbon leakage risk, allocation shall be based on 
benchmarks but be free for 100 % of the allowances determined by these benchmarks.
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Amendamentul 107
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să deţină un 
rol esenţial în negocierea unui acord 
internaţional ambiţios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creşterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte ţări 
dezvoltate şi alţi mari emiţători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internaţional, aceasta ar putea contribui la 
creşterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din ţări terţe unde industriile 
nu ar face obiectul aceloraşi constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în acelaşi timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare şi
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie şi supuse concurenţei 
internaţionale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică şi beneficiile 
acţiunilor întreprinse de Comunitate. 
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va aloca 
sectoarelor şi subsectoarelor care 
îndeplinesc criteriile aplicabile cote 
gratuite de până la 100%. Definirea acestor 
sectoare şi subsectoare, precum şi măsurile 
care se impun vor face obiectul unei 
reevaluări, astfel încât să se asigure luarea 
măsurilor acţiuni doar acolo unde este 
necesar şi să se evite supracompensarea. În 
cazul anumitor sectoare şi 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 producţie şi este 
produsă eficient, atunci măsurile adoptate 
pot lua în considerare consumul de energie 

(19) Comunitatea va continua să deţină un 
rol esenţial în negocierea unui acord 
internaţional ambiţios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creşterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte ţări 
dezvoltate şi alţi mari emiţători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internaţional, aceasta ar putea contribui la 
creşterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din ţări terţe unde industriile 
nu ar face obiectul aceloraşi constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în acelaşi timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare 
comunitare mari consumatoare de energie, 
subsectoare şi părţi ale instalaţiilor, 
inclusiv cele care le furnizează energie 
electrică sau gaze industriale, deţinute 
şi/sau operate de părţi terţe şi supuse 
concurenţei internaţionale. Aceasta ar 
submina integritatea ecologică şi 
beneficiile acţiunilor întreprinse de 
Comunitate. Pentru a acoperi riscul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon, 
Comunitatea va aloca sectoarelor şi 
subsectoarelor care îndeplinesc criteriile 
aplicabile cote gratuite de până la 100%. 
Definirea acestor sectoare şi subsectoare, 
precum şi măsurile care se impun vor face 
obiectul unei reevaluări, astfel încât să se 
asigure luarea măsurilor acţiuni doar acolo 
unde este necesar şi să se evite 
supracompensarea. În cazul anumitor 
sectoare şi subsectoare, dacă se poate 
dovedi corespunzător că riscul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon nu poate fi 
prevenit în alt mod, iar energia electrică 
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electrică din cadrul procesului de 
producţie, fără a schimba cantitatea totală 
de cote.

reprezintă o pondere ridicată din costurile 
de producţie şi este produsă eficient, atunci 
măsurile adoptate pot lua în considerare 
consumul de energie electrică din cadrul 
procesului de producţie, fără a schimba 
cantitatea totală de cote.

Or. en

Justificare

Any distortion in the internal market caused by allocation of allowances which would result 
in a shift in production from industries specialized in producing industrial gases to consumers 
of such gases with the result of causing increased emissions of CO2 emissions should be 
avoided. It should be acknowledged that the purpose of the EU ETS is to reduce the emissions 
of greenhouse gases and that the disruption of current methods of generating industrial gases 
in an energy efficient manner could have a perverse effect. 

Amendamentul 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situaţia până în iunie 2011, 
să consulte toţi partenerii sociali implicaţi 
şi, ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale, să prezinte un raport 
însoţit 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 incapacităţii de a transfera 
costurile cotelor necesare în preţul 
produselor, fără a se înregistra pierderi 
semnificative ale cotei de piaţă în 
favoarea instalaţiilor din afara 
Comunităţii care nu desfăşoară acţiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 

(20) Pentru a asigura eficacitatea 
sistemului comunitar de comercializare a 
cotelor de emisie şi pentru ca restricţiile 
europene să nu determine deplasarea 
industriei spre ţări cu restricţii de mediu 
mai puţin stricte, evitând astfel o scădere 
a emisiilor globale, este necesar ca 
sectoarele şi subsectoarele mari 
consumatoare de energie supuse 
concurenţei internaţionale să introducă 
un sistem eficace care să permită 
instalaţiilor comunitare să beneficieze de 
aceleaşi condiţii ca şi instalaţiile din ţările 
terţe, inter alia impunând importatorilor 
restricţii comparabile cu cele ale 
instalaţiilor Uniunii Europene prin 
restituirea obligatorie a cotelor. Nu se 
intenţionează să se aplice acest mecanism  
decât ţărilor care, în urma unui acord 
internaţional, în cazul ţărilor dezvoltate, 
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Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să 
aducă pe poziţii comparabile instalaţiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon şi instalaţiile din ţări terţe. Un 
astfel de sistem ar putea impune 
importatorilor cerinţe care nu ar fi mai 
puţin favorabile decât cele aplicabile 
instalaţiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele. Orice 
acţiune întreprinsă va trebui să respecte 
principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităţilor comune, dar 
diferenţiate, şi al capacităţilor aferente, 
ţinând seama de situaţia specială a ţărilor 
cel mai puţin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligaţiile 
internaţionale ale Comunităţii, inclusiv 
acordul OMC.

nu şi-au luat angajamente comparabile cu 
cele ale Uniunii Europene cu privire la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră sau, în cazul ţărilor emergente, nu au 
pus în practică noi măsuri 
corespunzătoare, care pot fi evaluate, 
declarate şi verificate, conform foii de 
parcurs adoptate la Conferinţa de la Bali. 
Comisia ar trebui să identifice sectoarele 
care ar putea fi afectate de fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon, pe 
baza unor criterii foarte specifice, astfel 
încât să se asigure că riscul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon este estimat 
corect şi să evite orice supracompensaţie. 
Mecanismul de ajustare la frontieră ar 
trebui să fie compatibil cu obligaţiile 
internaţionale ale Comunităţii, în special 
în ceea ce priveşte OMC. 

Or. fr

Justificare

The European Union must send a message to countries reluctant to enter into any 
international agreement that refusal to ratify such agreements will have consequences for 
those importing their products into Europe.

Amendamentul 109
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situaţia până în iunie 2011, să 
consulte toţi partenerii sociali implicaţi şi, 
ţinând seama de rezultatul negocierilor 

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situaţia până în iunie 2010, să 
consulte toţi partenerii sociali implicaţi şi, 
ţinând seama de rezultatul negocierilor 
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internaţionale, să prezinte un raport însoţit 
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 
incapacităţii de a transfera costurile cotelor 
necesare în preţul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piaţă în favoarea instalaţiilor din afara 
Comunităţii care nu desfăşoară acţiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să 
aducă pe poziţii comparabile instalaţiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon şi instalaţiile din ţări terţe. Un 
astfel de sistem ar putea impune 
importatorilor cerinţe care nu ar fi mai 
puţin favorabile decât cele aplicabile 
instalaţiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele. Orice 
acţiune întreprinsă va trebui să respecte 
principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităţilor comune, dar 
diferenţiate, şi al capacităţilor aferente, 
ţinând seama de situaţia specială a ţărilor 
cel mai puţin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligaţiile 
internaţionale ale Comunităţii, inclusiv 
acordul OMC.

internaţionale, să prezinte un raport însoţit 
de propuneri adecvate. În acest context, 
Comisia ar trebui să identifice, până cel 
târziu la 30 iunie 2009, sectoarele sau 
subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Analiza Comisiei ar 
trebui să se bazeze pe evaluarea 
incapacităţii de a transfera costurile cotelor 
necesare în preţul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piaţă în favoarea instalaţiilor din afara 
Comunităţii care nu desfăşoară acţiuni 
comparabile de reducere a emisiilor.

Or. de

Justificare

Das Risiko eines "carbon leakage" wird durch die Einführung eines Benschmark-Modells 
minimiert. Allerdings ist nicht einzusehen, weswegen die Festlegung erst Mitte 2010 erfolgen 
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soll, da dies erforderliche Investitionen lediglich verzügern würde. Der Kommission sollte ein 
Jahr ausreichen, um eine Entscheidung zu treffen.

Amendamentul 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situaţia până în iunie 2011 cel 
târziu, să consulte toţi partenerii sociali 
implicaţi şi, ţinând seama de rezultatul 
negocierilor internaţionale, să prezinte un 
raport însoţit 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 incapacităţii de a transfera 
costurile cotelor necesare în preţul 
produselor, fără a se înregistra pierderi 
semnificative ale cotei de piaţă în 
favoarea instalaţiilor din afara 
Comunităţii care nu desfăşoară acţiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziţii comparabile instalaţiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
şi instalaţiile din ţări terţe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerinţe care nu ar fi mai puţin favorabile 
decât cele aplicabile instalaţiilor din UE, de 

(20) Prin urmare, Comisia va reexamina
situaţia până în iunie 2011 cel târziu, va 
consulta toţi partenerii sociali implicaţi şi, 
ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale, va prezenta un raport 
analitic de evaluare a situaţiei, acordând 
o atenţie deosebită sectoarelor mari 
consumatoare de energie care sunt expuse 
riscului relocării emisiilor de dioxid de 
carbon. Acest raport ar trebui să fie 
însoţit de propuneri adecvate care să 
includă adaptarea ponderii cotelor primite 
cu titlu gratuit şi, ca măsură 
suplimentară, de un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziţii comparabile instalaţiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
şi instalaţiile din ţări terţe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerinţe care nu ar fi mai puţin favorabile 
decât cele aplicabile instalaţiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele, 
şi în acelaşi timp ar putea soluţiona 
problema exporturilor. Orice acţiune 
întreprinsă va trebui să respecte principiile 
UNFCCC, în special principiul 
responsabilităţilor comune, dar diferenţiate, 
şi al capacităţilor aferente, ţinând seama de 
situaţia specială a ţărilor cel mai puţin 
dezvoltate. De asemenea, trebuie respectate 
obligaţiile internaţionale ale Comunităţii, 
inclusiv acordul OMC.
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exemplu prin solicitarea de a restitui cotele.
Orice acţiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităţilor comune, dar 
diferenţiate, şi al capacităţilor aferente, 
ţinând seama de situaţia specială a ţărilor 
cel mai puţin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligaţiile internaţionale 
ale Comunităţii, inclusiv acordul OMC.

Or. en

Justificare

Evaluation shall be made for all sectors but with special emphasis on exposed sectors. It 
should also be clarified that carbon equalisation systems shall be used supplementary to 
other primary measures. Proposals shall also be available for addressing increased burdens, 
for example increased costs deriving from the high electricity prices.

Amendamentul 111
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să
reexamineze situaţia până în iunie 2011 cel 
târziu, să consulte toţi partenerii sociali 
implicaţi şi, ţinând seama de rezultatul 
negocierilor internaţionale, să prezinte un 
raport însoţit 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 incapacităţii de a transfera 
costurile cotelor necesare în preţul 
produselor, fără a se înregistra pierderi 
semnificative ale cotei de piaţă în 
favoarea instalaţiilor din afara 

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să
reexamineze situaţia până în iunie 2011 cel 
târziu, să consulte toţi partenerii sociali 
implicaţi şi, ţinând seama de rezultatul 
negocierilor internaţionale, să prezinte un 
raport însoţit de propuneri adecvate. Un 
astfel de sistem ar putea impune 
importatorilor cerinţe care nu ar fi mai 
puţin favorabile decât cele aplicabile 
instalaţiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele. Orice 
acţiune întreprinsă va trebui să respecte 
principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităţilor comune, dar diferenţiate, 
şi al capacităţilor aferente, ţinând seama de 
situaţia specială a ţărilor cel mai puţin 
dezvoltate. Ar trebui luată în considerare 
şi problema siguranţei furnizării de 
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Comunităţii care nu desfăşoară acţiuni 
comparabile de reducere a emisiilor.
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să
aducă pe poziţii comparabile instalaţiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon şi instalaţiile din ţări terţe. Un 
astfel de sistem ar putea impune 
importatorilor cerinţe care nu ar fi mai 
puţin favorabile decât cele aplicabile 
instalaţiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele. Orice 
acţiune întreprinsă va trebui să respecte 
principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităţilor comune, dar diferenţiate, 
şi al capacităţilor aferente, ţinând seama de 
situaţia specială a ţărilor cel mai puţin 
dezvoltate. De asemenea, trebuie respectate 
obligaţiile internaţionale ale Comunităţii, 
inclusiv acordul OMC.

materii prime în Uniunea Europeană. De 
asemenea, trebuie respectate obligaţiile 
internaţionale ale Comunităţii, inclusiv 
acordul OMC.

Or. en

Justificare

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should a 
meaningful international agreement not create a level playing field amongst companies in 
competing nations.

Amendamentul 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să (20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
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reexamineze situaţia până în iunie 2011, să 
consulte toţi partenerii sociali implicaţi şi, 
ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale, să prezinte un raport însoţit 
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 
incapacităţii de a transfera costurile cotelor 
necesare în preţul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piaţă în favoarea instalaţiilor din afara 
Comunităţii care nu desfăşoară acţiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziţii comparabile instalaţiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
şi instalaţiile din ţări terţe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerinţe care nu ar fi mai puţin favorabile 
decât cele aplicabile instalaţiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele.
Orice acţiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităţilor comune, dar 
diferenţiate, şi al capacităţilor aferente, 
ţinând seama de situaţia specială a ţărilor 
cel mai puţin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligaţiile internaţionale 
ale Comunităţii, inclusiv acordul OMC.

reexamineze situaţia până în iunie 2010, să 
consulte toţi partenerii sociali implicaţi şi, 
ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale, să prezinte un raport însoţit 
de propuneri adecvate. În acest context, ar 
trebui să se identifice, chiar în textul 
directivei, sectoarele sau subsectoarele 
industriale mari consumatoare de energie 
care ar putea fi afectate de fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon.
Este extrem de important ca această listă 
să poată fi completată astfel încât toate 
sectoarele şi subsectoarele industriale 
care prezintă acest risc să poată fi 
identificate cel târziu până la 30 iunie 
2009. Lista ar putea fi revizuită sau 
completată ulterior pentru a lua în 
considerare - folosind aceleaşi criterii -
consecinţele evoluţiei situaţiei mondiale. 
Analiza Comisiei ar trebui să se bazeze pe 
evaluarea dificultăţii de a transfera 
costurile cotelor necesare în preţul 
produselor, fără a se înregistra pierderi 
semnificative ale cotei de piaţă în favoarea 
instalaţiilor din afara Comunităţii care nu 
desfăşoară acţiuni comparabile de reducere 
a emisiilor. Sectoarele mari consumatoare 
de energie identificate ca fiind expuse unui 
risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziţii comparabile instalaţiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
şi instalaţiile din ţări terţe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerinţe care nu ar fi mai puţin favorabile 
decât cele aplicabile instalaţiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele.
Orice acţiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităţilor comune, dar 
diferenţiate, şi al capacităţilor aferente, 
ţinând seama de situaţia specială a ţărilor 
cel mai puţin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligaţiile internaţionale 
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ale Comunităţii, inclusiv acordul OMC. 
Acţiunile similare întreprinse de ţările 
dezvoltate şi contribuţiile ţărilor în curs de 
dezvoltare, în special ţările în curs de 
dezvoltare cele mai avansate din punct de 
vedere economic, ar trebui să poată fi 
măsurate, verificate şi declarate. Metodele 
de măsurare şi de verificare ar trebui să 
fie recunoscute la nivel internaţional.

Or. fr

Justificare

As the international agreement is due in December 2009, the review of Community provisions 
should not be put off to 2011. To lend security to investments, it is necessary to identify as 
soon as possible which sectors are exposed to the risk of carbon leakage. 

It must be possible to update the list taking into account significant developments at global 
level in the field of climate change. However, such updating may not be triggered unilaterally 
at European level unless significant international developments occur.

Amendamentul 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situaţia până în iunie 2011 cel 
târziu, să consulte toţi partenerii sociali 
implicaţi şi, ţinând seama de rezultatul 
negocierilor internaţionale, să prezinte un 
raport însoţit 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 
incapacităţii de a transfera costurile cotelor 
necesare în preţul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situaţia până în iunie 2011 cel 
târziu, să consulte toţi partenerii sociali 
implicaţi şi, ţinând seama de rezultatul 
negocierilor internaţionale, să prezinte un 
raport însoţit 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 
incapacităţii de a transfera costurile cotelor 
necesare în preţul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
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de piaţă în favoarea instalaţiilor din afara 
Comunităţii care nu desfăşoară acţiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să 
aducă pe poziţii comparabile instalaţiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon şi instalaţiile din ţări terţe. Un 
astfel de sistem ar putea impune
importatorilor cerinţe care nu ar fi mai 
puţin favorabile decât cele aplicabile 
instalaţiilor din UE, de exemplu prin
solicitarea de a restitui cotele. Orice 
acţiune întreprinsă va trebui să respecte 
principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităţilor comune, dar diferenţiate, 
şi al capacităţilor aferente, ţinând seama de 
situaţia specială a ţărilor cel mai puţin 
dezvoltate. De asemenea, trebuie
respectate obligaţiile internaţionale ale 
Comunităţii, inclusiv acordul OMC.

de piaţă în favoarea instalaţiilor din afara 
Comunităţii care nu desfăşoară acţiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Cerinţa de import a cotelor ar impune
importatorilor cerinţe care nu ar fi mai 
puţin favorabile decât cele aplicabile 
instalaţiilor din UE, în ceea ce priveşte
restituirea cotelor. Acest sistem ar trebui
să respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităţilor comune, dar 
diferenţiate, şi al capacităţilor aferente, 
ţinând seama de situaţia specială a ţărilor 
cel mai puţin dezvoltate. De asemenea, ar 
trebui respectate obligaţiile internaţionale 
ale Comunităţii, inclusiv acordul OMC.

Or. en

Amendamentul 114
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situaţia până în iunie 2011 cel 
târziu, să consulte toţi partenerii sociali 
implicaţi şi, ţinând seama de rezultatul 
negocierilor internaţionale, să prezinte un 
raport însoţit de propuneri adecvate. În 
acest context, Comisia ar trebui să 
identifice, până cel târziu la 30 iunie 2010, 

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situaţia până în iunie 2010 cel 
târziu, să consulte toţi partenerii sociali 
implicaţi şi, ţinând seama de rezultatul 
negocierilor internaţionale, să prezinte un 
raport însoţit de propuneri adecvate. În 
acest context, Comisia ar trebui să 
identifice, până cel târziu la 6 luni de la 
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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 
incapacităţii de a transfera costurile cotelor 
necesare în preţul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piaţă în favoarea instalaţiilor din afara 
Comunităţii care nu desfăşoară acţiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziţii comparabile instalaţiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
şi instalaţiile din ţări terţe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerinţe care nu ar fi mai puţin favorabile 
decât cele aplicabile instalaţiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele.
Orice acţiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităţilor comune, dar 
diferenţiate, şi al capacităţilor aferente, 
ţinând seama de situaţia specială a ţărilor 
cel mai puţin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligaţiile internaţionale 
ale Comunităţii, inclusiv acordul OMC.

data intrării în vigoare a prezentei 
directive, 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 incapacităţii de a transfera 
costurile cotelor necesare în preţul 
produselor şi pe efectul indirect al 
transferului de C02 asupra preţului 
energiei electrice, fără a se înregistra 
pierderi semnificative ale cotei de piaţă în 
favoarea instalaţiilor din afara Comunităţii 
care nu desfăşoară acţiuni 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 vor 
beneficia de o valoare mai mare a cotelor 
gratuite, pentru emisiile directe şi pentru 
cele indirecte, dacă este cazul. Pentru 
anumite sectoare, ar putea fi introdus un 
sistem eficient de echivalare în acest sens, 
de natură să aducă pe poziţii comparabile 
instalaţiile comunitare expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon şi instalaţiile din ţări terţe. 
Un astfel de sistem ar putea impune 
importatorilor cerinţe care nu ar fi mai 
puţin favorabile decât cele aplicabile 
instalaţiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele. Orice 
acţiune întreprinsă va trebui să respecte 
principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităţilor comune, dar diferenţiate, 
şi al capacităţilor aferente, ţinând seama de 
situaţia specială a ţărilor cel mai puţin 
dezvoltate. De asemenea, trebuie respectate 
obligaţiile internaţionale ale Comunităţii, 
inclusiv acordul OMC.

Or. en

Justificare

Industry needs clarity concerning which sectors and sub-sectors will be covered by this 
commitment and the possible measures taken at the earliest date possible in order to prepare 



AM\728287RO.doc 79/95 PE407.871v01-00

RO

the plants concerned for future operations or closure. The measures should take into account 
both the direct and indirect effect of CO2 cost pass-through if the serious risk of carbon 
leakage is to be addressed. The carbon equalization system will not be suitable for all sectors.

Amendamentul 115
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situaţia până în iunie 2011, să 
consulte toţi partenerii sociali implicaţi şi, 
ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale, să prezinte un raport însoţit 
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 
incapacităţii de a transfera costurile cotelor 
necesare în preţul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piaţă în favoarea instalaţiilor din afara 
Comunităţii care nu desfăşoară acţiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziţii comparabile instalaţiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
şi instalaţiile din ţări terţe. Un astfel de
sistem ar putea impune importatorilor 
cerinţe care nu ar fi mai puţin favorabile 
decât cele aplicabile instalaţiilor din UE, de 

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situaţia până în iunie 2011, să 
consulte toţi partenerii sociali implicaţi şi, 
ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale, să prezinte un raport însoţit 
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 
incapacităţii de a transfera costurile cotelor 
necesare în preţul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piaţă în favoarea instalaţiilor din afara 
Comunităţii care nu desfăşoară acţiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziţii comparabile instalaţiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
şi instalaţiile din ţări terţe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerinţe care nu ar fi mai puţin favorabile 
decât cele aplicabile instalaţiilor din UE, de 
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exemplu prin solicitarea de a restitui cotele. 
Orice acţiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităţilor comune, dar 
diferenţiate, şi al capacităţilor aferente, 
ţinând seama de situaţia specială a ţărilor 
cel mai puţin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligaţiile internaţionale 
ale Comunităţii, inclusiv acordul OMC.

exemplu prin solicitarea de a restitui cotele. 
Orice acţiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităţilor comune, dar 
diferenţiate, şi al capacităţilor aferente, 
ţinând seama de situaţia specială a ţărilor 
cel mai puţin dezvoltate. Trebuie să se ţină 
seama şi de problema asigurării 
materiilor prime în Uniunea Europeană.
De asemenea, trebuie respectate obligaţiile 
internaţionale ale Comunităţii, inclusiv 
acordul OMC.  

Or. de

Justificare

Der Zugang zu Rohstoffen wird zunehmend zum Hauptfaktor erfolgreicher wirtschaftlicher 
Entwicklung und ist damit von großer strategischer Bedeutung. Eine massive 
Kostenbelastung, wie sie eine Auktionierung von Emissionszertifikaten für einige Branchen 
darstellt wird zur Einstellung der Eigenproduktion und zum Zukauf aus Drittländern führen. 
Dadurch steigt die Importabhängigkeit.

Auch wird sie zu einer Verlagerung der Produktion in Drittländer mit Rohstoffen führen.

Amendamentul 116
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situaţia până în iunie 2011, să 
consulte toţi partenerii sociali implicaţi şi, 
ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale, să prezinte un raport însoţit 
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 

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situaţia până în iunie 2011, să 
consulte toţi partenerii sociali implicaţi şi, 
ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale, să prezinte un raport însoţit 
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 
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incapacităţii de a transfera costurile cotelor 
necesare în preţul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piaţă în favoarea instalaţiilor din afara 
Comunităţii care nu desfăşoară acţiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziţii comparabile instalaţiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
şi instalaţiile din ţări terţe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerinţe care nu ar fi mai puţin favorabile 
decât cele aplicabile instalaţiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele. 
Orice acţiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităţilor comune, dar 
diferenţiate, şi al capacităţilor aferente, 
ţinând seama de situaţia specială a ţărilor 
cel mai puţin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligaţiile internaţionale 
ale Comunităţii, inclusiv acordul OMC.

incapacităţii de a transfera costurile cotelor 
necesare în preţul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piaţă în favoarea instalaţiilor din afara 
Comunităţii care nu desfăşoară acţiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziţii comparabile instalaţiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
şi instalaţiile din ţări terţe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerinţe care nu ar fi mai puţin favorabile 
decât cele aplicabile instalaţiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele. 
Orice acţiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităţilor comune, dar 
diferenţiate, şi al capacităţilor aferente, 
ţinând seama de situaţia specială a ţărilor 
cel mai puţin dezvoltate. Trebuie să se ţină 
seama şi de problema asigurării 
materiilor prime în Uniunea Europeană. 
De asemenea, trebuie respectate obligaţiile 
internaţionale ale Comunităţii, inclusiv 
acordul OMC.

Or. de

Justificare

Der Zugang zu Rohstoffen wird zunehmend zum Hauptfaktor erfolgreicher wirtschaftlicher 
Entwicklung und ist damit von großer strategischer Bedeutung. Eine massive 
Kostenbelastung, wie sie eine Auktionierung von Emissionszertifikaten für einige Branchen 
darstellt wird zur Einstellung der Eigenproduktion und zum Zukauf aus Drittländern führen. 
Dadurch steigt die Importabhängigkeit.

Auch wird sie zu einer Verlagerung der Produktion in Drittländer mit Rohstoffen führen.
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Amendamentul 117
Philippe Busquin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

In order not to create incentives from the current proposal that lead to market distortions and 
also increases emissions. It is essential that the text of the Directive reflects “outsourcing” of 
activities by many sectors. Any distortion in the internal market caused by allocation of 
allowances which would result in a shift in production from externalised to internalised 
installations with the consequence of increased emissions should be avoided. The aim of the 
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scheme is to reduce emissions and the disruption of current production methods of 
outsourcing in an energy efficient manner could have a perverse effect. 

    

Amendamentul 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a garanta condiţii egale de 
concurenţă în cadrul Comunităţii, ar trebui 
armonizată utilizarea de către operatorii din 
cadrul sistemului comunitar a creditelor 
provenite din reduceri de emisii realizate în 
afara Comunităţii. Protocolul de la Kyoto 
la UNFCCC stabileşte obiective 
cuantificate de emisii pentru ţările 
dezvoltate pentru perioada 2008-2012 şi 
prevede crearea reducerilor de emisii 
certificate (CER) şi a unităţilor de reducere 
a emisiilor (ERU) în cadrul proiectelor 
legate de Mecanismul de dezvoltare 
ecologică (CDM) şi al proiectelor cu 
implementare în comun, precum şi 
utilizarea lor de către ţările dezvoltate în 
vederea realizării unei părţi din aceste 
obiective. Deşi Protocolul de la Kyoto nu 
permite crearea de unităţi de reducere a 
emisiilor începând din 2013 în absenţa 
unor noi obiective cuantificate de emisii 
stabilite pentru ţările gazdă, pot fi create în 
continuare credite CDM. În eventualitatea 
încheierii unui acord internaţional privind 
schimbările climatice, ar trebui prevăzută 
utilizarea în continuare a reducerilor de 
emisii certificate şi a unităţilor de reducere 
a emisiilor provenind din ţările parte la 
acordul respectiv. În lipsa unui astfel de 
acord, a prevedea utilizarea în continuare a 
reducerilor de emisii certificate şi a 
unităţilor de reducere a emisiilor ar 
submina acest stimulent şi ar îngreuna 

(21) Pentru a garanta condiţii egale de 
concurenţă în cadrul Comunităţii, ar trebui 
armonizată utilizarea de către operatorii din 
cadrul sistemului comunitar a creditelor 
provenite din reduceri de emisii realizate în 
afara Comunităţii. Protocolul de la Kyoto 
la UNFCCC stabileşte obiective 
cuantificate de emisii pentru ţările 
dezvoltate pentru perioada 2008-2012 şi 
prevede crearea reducerilor de emisii 
certificate (CER) şi a unităţilor de reducere 
a emisiilor (ERU) în cadrul proiectelor 
legate de Mecanismul de dezvoltare 
ecologică (CDM) şi al proiectelor cu 
implementare în comun, precum şi 
utilizarea lor de către ţările dezvoltate în 
vederea realizării unei părţi din aceste 
obiective. Deşi Protocolul de la Kyoto nu 
permite crearea de unităţi de reducere a 
emisiilor începând din 2013 în absenţa 
unor noi obiective cuantificate de emisii 
stabilite pentru ţările gazdă, pot fi create în 
continuare credite CDM. În eventualitatea 
încheierii unui acord internaţional privind 
schimbările climatice, ar trebui prevăzută 
utilizarea în continuare a reducerilor de 
emisii certificate şi a unităţilor de reducere 
a emisiilor provenind din ţările parte la 
acordul respectiv. În lipsa unui astfel de 
acord, a prevedea utilizarea în continuare a 
reducerilor de emisii certificate şi a 
unităţilor de reducere a emisiilor ar 
submina acest stimulent şi ar îngreuna 
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atingerea obiectivelor Comunităţii privind 
sporirea utilizării energiilor regenerabile. 
Utilizarea CER şi a ERU ar trebui să fie 
coerentă cu obiectivul UE de a genera 20% 
din energie din surse regenerabile până în 
2020 şi de a promova eficienţa energetică, 
inovaţia şi dezvoltarea tehnologică. Fără a 
submina atingerea acestor obiective, ar 
trebui prevăzută posibilitatea încheierii 
unor acorduri cu ţări terţe, în vederea 
oferirii de stimulente pentru reducerea 
emisiilor din aceste ţări, de natură să 
genereze reduceri reale suplimentare ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, 
stimulând în acelaşi timp inovaţia în 
cadrul întreprinderilor stabilite în 
Comunitate şi dezvoltarea tehnologică în 
ţările terţe. Aceste acorduri pot fi 
ratificate de mai multe ţări. Odată ce 
Comunitatea va fi încheiat un acord 
internaţional satisfăcător, accesul la credite 
din proiecte desfăşurate în ţări terţe va fi 
sporit, în acelaşi timp cu creşterea nivelului 
reducerii emisiilor care trebuie obţinut în 
cadrul sistemului comunitar.

atingerea obiectivelor Comunităţii privind 
sporirea utilizării energiilor regenerabile. 
Utilizarea CER şi a ERU ar trebui să fie 
coerentă cu obiectivul UE de a genera 20% 
din energie din surse regenerabile până în 
2020 şi de a promova eficienţa energetică, 
inovaţia şi dezvoltarea tehnologică. Odată 
ce Comunitatea va fi încheiat un acord 
internaţional satisfăcător, accesul la credite 
din proiecte desfăşurate în ţări terţe va fi 
sporit, în acelaşi timp cu creşterea nivelului 
reducerii emisiilor care trebuie obţinut în 
cadrul sistemului comunitar.

Or. en

Justificare

Conditions for offset credits should be set in the framework of UN and comprehensive 
international post-2012 agreement.

Amendamentul 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebuie să beneficieze de o 
anumită siguranţă privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii şi unităţile de reducere a emisiilor 

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebui să beneficieze de o 
anumită siguranţă privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii şi unităţile de reducere a emisiilor 
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provenite din tipuri de proiecte acceptate 
de toate statele membre în sistemul 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
atingerea nivelului autorizat pentru 
perioada 2008-2012. Întrucât preluarea de 
către statele membre a CER şi ERU 
deţinute de operatori între perioadele de 
angajament prevăzute de acordurile 
internaţionale („reportarea” CER şi ERU) 
nu poate avea loc înainte de 2015, şi numai 
în cazul în care statele membre aleg să 
permită reportarea acelor CER şi ERU în 
contextul unor drepturi limitate de 
reportare, această siguranţă ar trebui oferită 
prin a solicita statelor membre să permită 
operatorilor să comercializeze respectivele 
CER şi ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate înainte de 2012 pentru cote 
valabile începând din 2013. Cu toate 
acestea, întrucât statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să accepte CER şi 
ERU pe care nu sunt sigure că le vor putea 
folosi în vederea îndeplinirii 
angajamentelor lor internaţionale, este 
necesar ca această cerinţă să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeaşi 
siguranţă şi în ceea ce priveşte CER 
provenite din proiecte care au fost 
desfăşurate înainte de 2013 pentru reduceri 
de emisii începând din 2013.

provenite din tipuri de proiecte acceptate 
de toate statele membre în sistemul 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
atingerea nivelului autorizat pentru 
perioada 2008-2012. În plus, operatorii 
trebuie să aibă, de asemenea, posibilitatea 
de a utiliza anual cote din cadrul 
mecanismelor flexibile bazate pe proiecte 
(CER, ERU) sau alte credite aprobate din 
ţări terţe până la o limită maximă de 50% 
din reduceri, comparativ cu cantitatea de 
cote alocate pentru perioada 2008-2012. 
Întrucât preluarea de către statele membre 
a CER şi ERU deţinute de operatori între 
perioadele de angajament prevăzute de 
acordurile internaţionale („reportarea” 
CER şi ERU) nu poate avea loc înainte de 
2015, şi numai în cazul în care statele 
membre aleg să permită reportarea acelor 
CER şi ERU în contextul unor drepturi 
limitate de reportare, această siguranţă ar 
trebui oferită prin a solicita statelor 
membre să permită operatorilor să 
comercializeze respectivele CER şi ERU 
aferente unor reduceri de emisii realizate 
înainte de 2012 pentru cote valabile 
începând din 2013. Cu toate acestea, 
întrucât statele membre nu ar trebui să fie 
obligate să accepte CER şi ERU pe care nu 
sunt sigure că le vor putea folosi în vederea 
îndeplinirii angajamentelor lor 
internaţionale, este necesar ca această 
cerinţă să nu se mai aplice după 31 
decembrie 2014. Operatorii ar trebui să 
beneficieze de aceeaşi siguranţă şi în ceea 
ce priveşte CER provenite din proiecte care 
au fost desfăşurate înainte de 2013 pentru 
reduceri de emisii începând din 2013.

Or. de

Justificare

Flexibilisierung zwecks Kosteneffizienz.
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Amendamentul 121
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebuie să beneficieze de o 
anumită siguranţă privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii şi unităţile de reducere a emisiilor 
provenite din tipuri de proiecte acceptate 
de toate statele membre în sistemul 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
atingerea nivelului autorizat pentru 
perioada 2008-2012. Întrucât preluarea de 
către statele membre a CER şi ERU 
deţinute de operatori între perioadele de 
angajament prevăzute de acordurile 
internaţionale („reportarea” CER şi ERU) 
nu poate avea loc înainte de 2015, şi numai 
în cazul în care statele membre aleg să 
permită reportarea acelor CER şi ERU în 
contextul unor drepturi limitate de 
reportare, această siguranţă ar trebui oferită 
prin a solicita statelor membre să permită 
operatorilor să comercializeze respectivele 
CER şi ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate înainte de 2012 pentru cote 
valabile începând din 2013. Cu toate 
acestea, întrucât statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să accepte CER şi 
ERU pe care nu sunt sigure că le vor putea 
folosi în vederea îndeplinirii 
angajamentelor lor internaţionale, este 
necesar ca această cerinţă să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeaşi 
siguranţă şi în ceea ce priveşte CER 
provenite din proiecte care au fost 
desfăşurate înainte de 2013 pentru reduceri 
de emisii începând din 2013.

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebui să beneficieze de o 
anumită siguranţă privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii şi unităţile de reducere a emisiilor 
provenite din tipuri de proiecte acceptate 
de toate statele membre în sistemul 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
25% din emisiile lor din anul respectiv. 
Întrucât preluarea de către statele membre 
a CER şi ERU deţinute de operatori între 
perioadele de angajament prevăzute de 
acordurile internaţionale („reportarea” 
CER şi ERU) nu poate avea loc înainte de 
2015, şi numai în cazul în care statele 
membre aleg să permită reportarea acelor 
CER şi ERU în contextul unor drepturi 
limitate de reportare, această siguranţă ar 
trebui oferită prin a solicita statelor 
membre să permită operatorilor să 
comercializeze respectivele CER şi ERU 
aferente unor reduceri de emisii realizate 
înainte de 2012 pentru cote valabile 
începând din 2013. Cu toate acestea, 
întrucât statele membre nu ar trebui să fie 
obligate să accepte CER şi ERU pe care nu 
sunt sigure că le vor putea folosi în vederea 
îndeplinirii angajamentelor lor 
internaţionale, este necesar ca această 
cerinţă să nu se mai aplice după 31 
decembrie 2014. Operatorii ar trebui să 
beneficieze de aceeaşi siguranţă şi în ceea 
ce priveşte CER provenite din proiecte care 
au fost desfăşurate înainte de 2013 pentru 
reduceri de emisii începând din 2013.

Or. en
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Justificare

Pegging the allowed JI/CDM certificates to the volumes allowed under the second trading 
period is not in line with efforts of harmonisation, since in the second trading period the 
different Member States allowed different percentages. Continuation of these percentages 
after the second trading period will give rise to continued unequal treatment of operators. 
Therefore, an overall cap, which at the same time is removing unequal treatment and does not 
infringe granted rights is advisable to avoid legal action from disadvantaged operators.

Amendamentul 122
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebuie să beneficieze de o 
anumită siguranţă privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii şi unităţile de reducere a emisiilor 
provenite din tipuri de proiecte acceptate 
de toate statele membre în sistemul 
comunitar în perioada 2008-2012, până la
atingerea nivelului autorizat pentru 
perioada 2008-2012. Întrucât preluarea de 
către statele membre a CER şi ERU 
deţinute de operatori între perioadele de 
angajament prevăzute de acordurile 
internaţionale („reportarea” CER şi ERU) 
nu poate avea loc înainte de 2015, şi numai 
în cazul în care statele membre aleg să 
permită reportarea acelor CER şi ERU în 
contextul unor drepturi limitate de 
reportare, această siguranţă ar trebui oferită 
prin a solicita statelor membre să permită 
operatorilor să comercializeze respectivele 
CER şi ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate înainte de 2012 pentru cote 
valabile începând din 2013. Cu toate 
acestea, întrucât statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să accepte CER şi 
ERU pe care nu sunt sigure că le vor putea 
folosi în vederea îndeplinirii 
angajamentelor lor internaţionale, este 

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebui să beneficieze de o 
anumită siguranţă privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii, unităţile de reducere a emisiilor,
precum şi alte credite pentru reducerile de 
emisii de până la 10,5% din emisiile lor 
anuale, provenite din tipuri de proiecte 
acceptate de cel puţin un stat membru în 
sistemul comunitar până în 2012 inclusiv. 
Întrucât preluarea de către statele membre 
a CER şi ERU deţinute de operatori între 
perioadele de angajament prevăzute de 
acordurile internaţionale („reportarea” 
CER şi ERU) nu poate avea loc înainte de 
2015, şi numai în cazul în care statele 
membre aleg să permită reportarea acelor 
CER şi ERU în contextul unor drepturi 
limitate de reportare, această siguranţă ar 
trebui oferită prin a solicita statelor 
membre să permită operatorilor să 
comercializeze respectivele CER şi ERU 
aferente unor reduceri de emisii realizate 
înainte de 2012 pentru cote valabile 
începând din 2013. Cu toate acestea, 
întrucât statele membre nu ar trebui să fie 
obligate să accepte CER şi ERU pe care nu 
sunt sigure că le vor putea folosi în vederea 
îndeplinirii angajamentelor lor 
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necesar ca această cerinţă să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeaşi 
siguranţă şi în ceea ce priveşte CER 
provenite din proiecte care au fost 
desfăşurate înainte de 2013 pentru reduceri 
de emisii începând din 2013.

internaţionale, este necesar ca această 
cerinţă să nu se mai aplice după 31 
decembrie 2014. Operatorii ar trebui să 
beneficieze de aceeaşi siguranţă şi în ceea 
ce priveşte CER provenite din proiecte care 
au fost desfăşurate înainte de 2013 pentru 
reduceri de emisii începând din 2013.

Or. en

Justificare

CDM and JI credits represent an efficient way to reduce CO2 emissions in a cost-efficient 
manner while ensuring that developing countries have access to better technologies. In order 
to create optimal flexibility Member States should mutually recognize the project types that 
are already recognized in one of the other Member States.

Amendamentul 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebuie să beneficieze de o 
anumită siguranţă privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii şi unităţile de reducere a emisiilor 
provenite din tipuri de proiecte acceptate 
de toate statele membre în sistemul 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
atingerea nivelului autorizat pentru 
perioada 2008-2012. Întrucât preluarea de 
către statele membre a CER şi ERU 
deţinute de operatori între perioadele de 
angajament prevăzute de acordurile 
internaţionale („reportarea” CER şi ERU) 
nu poate avea loc înainte de 2015, şi numai 
în cazul în care statele membre aleg să 
permită reportarea acelor CER şi ERU în 
contextul unor drepturi limitate de 
reportare, această siguranţă ar trebui oferită 
prin a solicita statelor membre să permită 
operatorilor să comercializeze respectivele 

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebuie să beneficieze de o 
anumită siguranţă privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii şi unităţile de reducere a emisiilor 
provenite din tipuri de proiecte acceptate 
de toate statele membre în sistemul 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
atingerea nivelului autorizat pentru 
perioada 2008-2012. Întrucât preluarea de 
către statele membre a CER şi ERU 
deţinute de operatori între perioadele de 
angajament prevăzute de acordurile 
internaţionale („reportarea” CER şi ERU) 
nu poate avea loc înainte de 2015, şi numai 
în cazul în care statele membre aleg să 
permită reportarea acelor CER şi ERU în 
contextul unor drepturi limitate de 
reportare, această siguranţă ar trebui oferită 
prin a solicita statelor membre să permită 
operatorilor să comercializeze respectivele 
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CER şi ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate înainte de 2012 pentru cote 
valabile începând din 2013. Cu toate 
acestea, întrucât statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să accepte CER şi 
ERU pe care nu sunt sigure că le vor putea 
folosi în vederea îndeplinirii 
angajamentelor lor internaţionale, este 
necesar ca această cerinţă să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeaşi 
siguranţă şi în ceea ce priveşte CER 
provenite din proiecte care au fost 
desfăşurate înainte de 2013 pentru reduceri 
de emisii începând din 2013.

CER şi ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate înainte de 2012 pentru cote 
valabile începând din 2013. Cu toate 
acestea, întrucât statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să accepte CER şi 
ERU pe care nu sunt sigure că le vor putea 
folosi în vederea îndeplinirii 
angajamentelor lor internaţionale, este 
necesar ca această cerinţă să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeaşi 
siguranţă şi în ceea ce priveşte CER 
provenite din proiecte de energie 
regenerabilă și de gestionare eficientă a 
cererii de energie care au fost desfăşurate 
înainte de 2013 pentru reduceri de emisii 
începând din 2013, cu excepţia CER 
provenite din proiecte mari de energie 
hidroelectrică.

Or. en

Justificare

The use of external offsets should be limited to credits which are truly additional and 
contribute to sustainable development in the host countries. In particular CERs and ERUs 
from sectors that have been identified to be exposed to carbon leakage and international 
competition should not be allowed to be used within the EU scheme after 2012.

Amendamentul 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În cazul în care încheierea unui 
acord internaţional este întârziată, ar 
trebui prevăzută posibilitatea de a utiliza 
credite provenind din proiecte de bună 
calitate în sistemul comunitar de 
comercializare a cotelor, prin intermediul 
unor acorduri încheiate cu ţări terţe. 
Aceste acorduri, care pot fi bilaterale sau 

eliminat
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multilaterale, ar putea permite 
recunoaşterea în continuare în cadrul 
sistemului comunitar a proiectelor care 
au generat ERU până în 2012, dar nu mai 
pot face acest lucru în temeiul 
protocolului de la Kyoto.

Or. en

Justificare

Conditions for offset credits should be set in the framework of UN and comprehensive 
international post-2012 agreement.

Amendamentul 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a clarifica faptul că domeniul 
de acoperire al prezentei directive include 
toate tipurile de cazane, arzătoare, turbine, 
încălzitoare, furnale, incineratoare, 
cuptoare, uscătoare, motoare, torţe şi 
unităţi de post-combustie termică sau 
catalitică, ar trebui adăugată o definiţie a 
instalaţiilor de ardere.

(28) Pentru a clarifica faptul că domeniul 
de acoperire al prezentei directive include 
toate tipurile de cazane, arzătoare, turbine, 
încălzitoare, furnale, incineratoare, 
cuptoare, uscătoare, motoare, torţe şi 
unităţi de post-combustie termică sau 
catalitică, ar trebui adăugată o definiţie a 
instalaţiilor de ardere, în conformitate cu 
definiţia corespunzătoare din Directiva 
96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 
1996 privind prevenirea şi controlul 
integrat al poluării.

Or. de

Justificare

Der Begriff der "Feuerungsanlage" sollte analog zur IVU-Richtlinie 96/61/EG dfiniert 
werden, um terminologische Einheitlichkeit zu gewährleisten und das Genehmigungsrecht mit 
dem Emissionshandelsrecht in Einklang zu bringen.
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Amendamentul 126
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a clarifica faptul că domeniul 
de acoperire al prezentei directive include 
toate tipurile de cazane, arzătoare, turbine, 
încălzitoare, furnale, incineratoare, 
cuptoare, uscătoare, motoare, torţe şi 
unităţi de post-combustie termică sau 
catalitică, ar trebui adăugată o definiţie a 
instalaţiilor de ardere.

(28) Pentru a clarifica faptul că domeniul 
de acoperire al prezentei directive include 
toate tipurile de cazane, arzătoare, turbine, 
încălzitoare, furnale, incineratoare, 
cuptoare, uscătoare, motoare, torţe şi 
unităţi de post-combustie termică sau 
catalitică, ar trebui adăugată o definiţie a 
instalaţiilor de ardere.

Or. en

Justificare

Intermittent process flaring is necessary for safety of the process at its initial and final stages. 
While it would be desirable to abate this type of emission (eg: estimated cost in terms of lost 
material on an ethylene cracker to be €400-€600 per tCO2), it is technically not feasible.  In 
addition, it is not clear that the equipment exists to monitor intermittent flaring to the 
accuracy required.

Amendamentul 127
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) [În ceea ce priveşte strategia de 
alocare, industria aviatică ar trebui să 
beneficieze de acelaşi tratament ca şi 
celelalte industrii care beneficiază de 
alocări tranzitorii cu titlu gratuit şi nu ca 
producătorii de energie electrică. Aceasta 
înseamnă că 80% din cote ar trebui 
alocate gratuit în 2013, urmând ca 
alocarea gratuită să scadă anual cu 
aceeaşi cantitate, până la eliminarea 
totală a alocării gratuite în 2020. 

eliminat
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Comunitatea şi statele membre ar trebui 
să depună în continuare eforturi în 
vederea ajungerii la un acord privind 
măsurile globale de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră generate de 
industria aviatică şi să reexamineze 
situaţia acestui sector în cadrul 
următoarei revizuiri a sistemului 
comunitar.]

Or. de

Justificare

Eine spezielle Erwähnung des Luftverkehrs ist überflüssig. Sofern er in das ETS einbezogen 
wird, sollten für ihn und gegebenfalls auch für den Schiffsverkehr ebenfalls das Benchmark-
Modell zur Anwendung kommen, da auch diese Weise die effizienteste Technologie gefördert 
wird, ohne massive Mehrkosten zu verursachen und so den Wettbewerb zu verzerren.

Amendamentul 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(33) [În ceea ce priveşte strategia de 
alocare, industria aviatică ar trebui să 
beneficieze de acelaşi tratament ca 
producătorii de energie electrică. 
Comunitatea şi statele membre ar trebui să 
depună în continuare eforturi în vederea 
ajungerii la un acord privind măsurile 
globale de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de industria aviatică 
şi să reexamineze situaţia acestui sector în 
cadrul următoarei revizuiri a sistemului 
comunitar.]
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comunitar.]

Or. en

Justificare

Aviation should be treated in the same manner as the power sector as it can also pass on 
majority of its cost to consumer and the  inclusion of operators  in the trading scheme with 
free allocation would therefore lead to windfall profits for the sector at the expense of 
consumer without any environmental benefit.

Amendamentul 129
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held.It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
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the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.

Amendamentul 130
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Este important ca sistemul să fie 
extins în viitor la alţi emiţători importanţi 
de gaze cu efect de seră, în special în 
sectorul transporturilor, ca de exemplu la 
operatorii maritimi. În acest scop, 
Comisia ar trebui să propună, în cel mai 
scurt timp posibil, modificări 
corespunzătoare, însoţite de un studiu de 
impact, pentru a include sectorul 
transportului maritim în sistemul 
comunitar până în 2013 şi pentru a fixa o 
dată pentru includerea transportului 
rutier de mărfuri.

Or. nl

Justificare

Road freight transport and maritime transport should be included in the ETS.

Amendamentul 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Ar trebui adoptate măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a prezentei 
directive în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 

(34) Ar trebui adoptate măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a prezentei 
directive în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 



AM\728287RO.doc 95/95 PE407.871v01-00

RO

1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de executare 
conferite Comisiei. În special, trebuie să se 
acorde Comisiei competenţa de a adopta 
măsuri privind licitarea cotelor, alocarea 
cu caracter tranzitoriu a cotelor la nivel 
comunitar, monitorizarea, raportarea şi 
verificarea emisiilor, acreditarea 
verificatorilor, precum şi punerea în 
aplicare a normelor armonizate aplicabile 
proiectelor. Deoarece au un domeniu 
general de aplicare şi sunt concepute 
pentru a modifica elemente neesenţiale din 
prezenta directivă şi pentru a completa 
prezenta directivă prin adăugarea sau
modificarea unor elemente noi neesenţiale, 
aceste măsuri trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de executare 
conferite Comisiei. În special, trebuie să se 
acorde Comisiei competenţa de a adopta 
măsuri privind licitarea cotelor în cadrul 
modelului bazat pe valori de referinţă, 
monitorizarea, raportarea şi verificarea 
emisiilor, acreditarea verificatorilor, 
precum şi punerea în aplicare a normelor 
armonizate aplicabile proiectelor. Deoarece 
au un domeniu general de aplicare şi sunt 
concepute pentru a modifica elemente 
neesenţiale din prezenta directivă şi pentru 
a completa prezenta directivă prin 
adăugarea sau modificarea unor elemente 
noi neesenţiale, aceste măsuri trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Or. de

Justificare

Es gibt keine übergangsweise kostenfreie Zuteilung, da das Benchmark-Modell auch für 
energieintensive Industrien eingeführt werden soll. Eine Versteigerung erfolgt zudem nur im 
Rahmen des Benchmark-Modells, sofern die entsprechende Anlage hinter dem Benchmark 
zurückbleibt.
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