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Amendamentul 132
Dorette Corbey

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

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

Or. en

Justificare

ETS ar trebui să conducă la inovații cu emisii reduse de carbon care să ofere întreprinderilor 
din UE un avantaj pe termen lung față de concurenții din afara UE. În cazul în care ETS 
conduce la creșterea riscului realocării emisiilor de dioxid de carbon, competitivitatea 
întreprinderilor din UE ar trebui menținută.

Amendamentul 133
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, prevede creșterea nivelului 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, astfel încât să contribuie la obținerea 

De asemenea, prevede creșterea nivelului 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, astfel încât să contribuie la obținerea 



PE409.397v01-00 4/99 AM\730636RO.doc

nivelurilor considerate necesare din punct 
de vedere științific pentru a evita 
schimbări climatice periculoase.

nivelurilor considerate necesare pentru a 
reduce dependența de combustibilii fosili 
în anii ce urmează, din motive de 
siguranță a aprovizionării.

Or. de

Justificare

Schimbările climatice reprezintă unul dintre multe alte aspecte. Decisivă este, însă, 
garantarea siguranța aprovizionării în următoarele decenii. O dată cu creșterea 
semnificativă a eficienței în folosirea combustibililor fosili și cu crearea altor surse de 
energie, are loc și reducerea definitivă a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 134
Patrick Louis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(1a) Se introduce următorul articol:

„Articolul 1a
(1) Comisia examinează modalitățile de 
includere a activităților LULUCF în 
domeniul de aplicare a prezentei directive 
ținând seama de propunerile avansate la 
Conferința de la Bali și de progresul 
tehnic. Comisia prezintă o propunere 
legislativă în această privință 
Parlamentului și Consiliului, cel târziu 
până la sfârșitul anului 2008.
(2) Această propunere privește în special 
includerea integrală a proiectelor 
LULUCF în cadrul „mecanismelor bazate 
pe proiecte” (JI și CDM) prevăzute de 
Protocolul de la Kyoto, inclusiv utilizarea 
CER și ERU rezultate din activități de 
proiect în cadrul sistemului comunitar 
anterior intrării în vigoare a unui viitor 
acord internațional privind schimbările 
climatice.”

Or. fr
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Justificare

Anumite state membre acuză Comisia Europeană că nu și-a justificat în mod satisfăcător 
hotărârea de a exclude activitățile LULUCF din cadrul EU ETS. Concluziile Consiliului 
European invitau Comisia să examineze posibilitățile privind includerea acestor activități. 
Parlamentul European a solicitat, de asemenea, Comisiei să analizeze această posibilitate.

Punerea în aplicare a proiectelor LULUCF în țările în curs de dezvoltare, prin intermediul 
creditelor CDM, ar constitui o sursă de finanțare importantă, care ar putea asigura chiar 
protecția biodiversității și reabilitarea pădurilor degradate.

Amendamentul 135
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(1a) La articolul 2 se adaugă următorul 
alineat:
„2a. Prezenta directivă se aplică, atunci 
când se menționează acest lucru în mod 
explicit, și în cazul instalațiilor enumerate 
în anexa 2aa.”

Or. en

Justificare

Aceste sectoare, pentru care achiziționarea de energie electrică constituie o parte 
semnificativă a costurilor lor de producție, nu sunt încă incluse în sistemul ETS. Cu toate 
acestea, sectoarele în cauză trebuie să-și achiziționeze energia de la furnizorii de energie 
electrică care fac parte din sistemul ETS, iar astfel costurile lor de producție vor crește în 
mod considerabil. Pentru a evita o relocare indirectă a emisiilor de carbon, aceste sectoare 
ar trebui recompensate pentru amenințările la adresa competitivității lor.

Amendamentul 136
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul
(c) «gaze cu efect de seră» înseamnă 
gazele enumerate în anexa II și alte 
componente gazoase ale atmosferei, atât 
naturale, cât și antropogene, care absorb 
și reemit radiație infraroșie;

(c) «gaze cu efect de seră» înseamnă 
gazele enumerate în anexa II;

Or. de

Justificare

Definiția gazelor cu efect de seră corespunde obiectivului prezentei directive. În acest 
context, este suficient să se facă referire la gazele menționate în anexă. Prin urmare, orice 
modificări ar trebui efectuate, exclusiv, prin intermediul anexei II, aceasta fiind una dintre 
dispozițiile esențiale ale directivei.

Amendamentul 137
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(c) «gaze cu efect de seră» înseamnă gazele 
enumerate în anexa II și alte componente 
gazoase ale atmosferei, atât naturale, cât 
și antropogene, care absorb și reemit 
radiație infraroșie;

(c) «gaze cu efect de seră» înseamnă 
gazele enumerate în anexa II și gazele 
astfel clasificate în cadrul viitoarelor 
acorduri internaționale;

Or. de

Justificare

Directiva trebuie să facă referire la gazele cu efect de seră enumerate în Protocolul de la 
Kyoto. Formularea propusă este exprimată atât de vast, încât aceasta ar include, de exemplu, 
și vaporii de apă.
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Amendamentul 138
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(c) «gaze cu efect de seră» înseamnă 
gazele enumerate în anexa II și alte 
componente gazoase ale atmosferei, atât 
naturale, cât și antropogene, care absorb 
și reemit radiație infraroșie;

(c) «gaze cu efect de seră» înseamnă 
gazele enumerate în anexa II și gazele 
astfel clasificate în cadrul viitoarelor 
acorduri internaționale;

Or. de

Justificare

Obiectivul prezentului amendament este restrângerea definiției gazelor cu efect de seră. 
Formularea propusă este exprimată atât de vast, încât aceasta ar include, de exemplu, și 
vaporii de apă. Există pericolul ca acest lucru să conducă, pe viitor, la stabilirea  unor 
obiective de reducere a emisiilor prea vagi și care necesită de asemenea cheltuieli 
administrative considerabile.

Amendamentul 139
Eija-Riitta Korhola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(c) «gaze cu efect de seră» înseamnă gazele 
enumerate în anexa II și alte componente 
gazoase ale atmosferei, atât naturale, cât 
și antropogene, care absorb și reemit 
radiație infraroșie;

(c) «gaze cu efect de seră» înseamnă gazele 
enumerate în anexa II și gaze clasificate ca 
gaze cu efect de seră în viitoarele acorduri 
internaționale;

Or. en

Justificare

Definiția gazelor cu efect de seră cuprinsă în propunere este prea vastă și interpretabilă. 
Pentru a asigura consecvență, amendamentul propune ca definiția să fie armonizată cu 
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Protocolul de la Kyoto, garantându-se, astfel, eficacitatea eforturilor de reducere a emisiilor.

Amendamentul 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

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

Or. fr

Justificare

Este absolut necesar ca instalațiile nou intrate, care dispun pentru prima dată de un permis 
de emisie, să fie tratate în mod similar, la fel ca și instalațiile care necesită o actualizare a 
permisului lor datorită unei extinderi sau a unei dezvoltări semnificative a activității lor. 
Această definiție, care a fost cea utilizată pentru primele două perioade ale directivei privind 
cotele (2005-2007 și 2008-2012), trebuie din nou aplicată, pentru a nu introduce un 
tratament diferențiat.

Amendamentul 141
Alejo Vidal-Quadras

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

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

instalație care desfășoară una sau mai 
multe dintre activitățile enumerate în anexa 
I, care a obținut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră sau o actualizare a 
permisului său de emisie de gaze cu efect 
de seră datorată unei schimbări a naturii 
sau a funcționării instalației, a unei 
extinderi a acesteia sau a unei creșteri 
semnificative a ratei de utilizare a 
instalației existente, după ce a prezentat 
Comisiei lista menționată la articolul 11 
alineatul (1);

Or. en

Justificare

Definiția instalației nou intrate ar trebui adaptată, pentru a permite întreprinderilor, dacă 
este posibil, să-și concentreze producția în cele mai eficiente locații din cadrul UE. În acest 
scop, este esențial să se asigure un tratament echitabil și consecvent al celor trei scenarii 
industriale posibile: utilizarea instalațiilor existente, creșterea capacității instalațiilor 
existente și dezvoltarea de noi instalații.

Amendamentul 142
Werner Langen

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

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

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

Or. de

Justificare

Definiția instalațiilor nou intrate ar trebui adaptată, pentru a permite întreprinderilor, dacă 
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este posibil, să-și concentreze producția asupra celor mai eficiente situri din cadrul UE. În 
acest scop, este esențial să se asigure un tratament corect și consecvent al celor trei scenarii 
industriale posibile: instalațiile existente aflate în funcțiune, extinderea capacității 
instalațiilor existent și dezvoltarea de noi instalații.

Amendamentul 143
Angelika Niebler

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

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

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

Or. de

Justificare

Propunerea de directivă nu conține nicio prevedere cu privire la modul de abordare, din 
punct de vedere juridic, a extinderilor capacității instalațiilor existente (și anume, creșterile 
producției). Aceste lacune de reglementare trebuie să fie completate. Instalațiile cu capacitate 
extinsă trebuie considerate, în sensul directivei, drept noi participanți pe piață. O diferențiere 
nu ar fi justificată în mod obiectiv și ar crea obstacole în calea investițiilor. 

Amendamentul 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se adaugă următorul paragraf:
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„(ja) „întreprindere mare consumatoare 
de energie” înseamnă o întreprindere în 
care fie achizițiile de produse energetice 
sau de energie electrică ating cel puțin 3 
% din valoarea producției, fie impozitul 
energetic național datorat este de cel 
puțin 0,5 % din valoarea adăugată. 
„Achiziții de produse energetice și de 
energie electrică” înseamnă costul real al 
energiei cumpărate sau produse în 
întreprindere. Sunt incluse doar energia 
electrică, energia termică și produsele 
energetice utilizate pentru încălzire. 
„Valoarea producției” înseamnă cifra de 
afaceri, inclusiv subvențiile legate direct 
de prețul produsului, la care se adună sau 
din care se scad modificările în stocurile 
de produse finite, lucrările în curs și 
bunurile și serviciile achiziționate pentru 
revânzare, din care se scad achizițiile de 
bunuri și servicii pentru revânzare.  
„Valoarea adăugată” înseamnă cifra de 
afaceri totală supusă TVA, inclusiv 
vânzările la export, din care se scad 
achizițiile totale supuse TVA, inclusiv 
importurile.”

Or. de

Justificare

Din motive legate de legislația privind ajutorul de stat și în vederea unei siguranțe sporite în 
ceea ce privește planificarea și investițiile pentru întreprinderi, prezenta directivă ar trebui să 
definească în mod clar ce înseamnă industriile mari consumatoare de energie și faptul că 
sectoarele care prezintă un risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ar trebui să 
beneficieze de tratament special în cadrul sistemului comunitar de comercializare a cotelor 
de emisie de gaze cu efect de seră.

Ar trebui, prin urmare, introdusă definiția întreprinderilor mari consumatoare de energie 
menționată în Directiva 2003/96/CE privind impozitele pe energie .

Amendamentul 145
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 – litera t
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Textul propus de Comisie Amendamentul
(t) «instalație de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staționară în care sunt 
oxidați combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, și în care se desfășoară alte 
activități direct asociate, inclusiv spălarea 
gazelor reziduale;

(t) «instalație de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staționară în care sunt 
oxidați combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, pentru a fi livrate consumatorilor 
finali în afara instalațiilor de ardere în 
cauză;

Or. de

Amendamentul 146
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(t) «instalație de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staționară în care sunt 
oxidați combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, și în care se desfășoară alte 
activități direct asociate, inclusiv spălarea 
gazelor reziduale;

(t) «instalație de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staționară în care sunt 
oxidați combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, pentru a fi livrate consumatorilor 
finali în afara instalațiilor de ardere în 
cauză;

Or. de

Justificare

Definiția „instalațiilor de ardere” trebuie să se limiteze, în mod precis și exclusiv, în 
conformitate cu titlul din anexa I la directivă, la centralele electrice și nu ar trebui să 
cuprindă, în egală măsură, arderile interne în cadrul instalațiilor industriale („producerea 
de energie electrică și termică în scopul furnizării către alți consumatori”).
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Amendamentul 147
Esko Seppänen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
[(t)] «instalație de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staționară în care sunt 
oxidați combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, și în care se desfășoară alte 
activități direct asociate, inclusiv spălarea 
gazelor reziduale;

[(t)] «instalație de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staționară în care sunt 
oxidați combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, și în care se desfășoară alte 
activități direct asociate, inclusiv spălarea 
gazelor reziduale, cu excepția 
reciclării/recuperării metalului și a 
compușilor metalici;

Or. en

Justificare

UE nu ar trebui să penalizeze operațiunile de reciclare a metalului.

Amendamentul 148
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Justificare

Toate formele de producție de energie electrică ar trebui abordate în mod similar, pentru a se 
evita denaturările pieței. Trebuie să se mențină multiplicitatea formulelor energetice din 
cadrul sectoarelor industriale individuale.

Amendamentul 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

[u)] «producător de energie electrică» 
înseamnă o instalație sau o parte a unei 
instalații care, la 1 ianuarie 2005 sau după 
această dată, a produs energie electrică în 
vederea vânzării către părți terțe și care 
este acoperită numai de categoria 
«Furnizare de energie electrică sau de 
energie termică» din anexa I. Nu se 
consideră a fi vânzare către părți terțe 
furnizarea de energie electrică în cadrul 
unei obligații de cumpărare, cu excepția 
cazului în care în costul preluării se 
include un mecanism de ajustare care 
permite transferarea prețului cotelor în 
acest cost.

Or. fr

Justificare

Instalațiile de cogenerare utilizate de către industrii pentru a-și satisface propriile necesități 
în materie de aburi și de energie electrică sunt, în general, folosite în mod „baseload” și, în 
consecință, nu pot fi rentabile dacă trebuie să intre în competiție cu cicluri combinate sau cu 
alte instalații de producere a energiei electrice. Este important, prin urmare, să nu se aplice 
aceleași norme de alocare între activitățile de producere a energiei electrice, care fac 
obiectul unei obligații de cumpărare, și activități similare în care această obligație nu există.
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Amendamentul 150
Paul Rübig

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

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

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

Or. en

Justificare

Expunerea la concurența internațională determină includerea producătorilor autonomi în 
cadrul alocării gratuite. Industria, alta decât producătorii publici de energie electrică trebuie 
să aibă posibilitatea de a-și gestiona propriile instalații de energie electrică în care a investit 
deja. În consecință, definiția ar trebui modificată. Producătorii autonomi, astfel cum sunt 
definiți în Directiva 96/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 decembrie 
1996 privind regulile comune pentru piața internă de energie electrică, ca fiind „o persoana 
fizică sau juridică care produce energie electrică în principal pentru uz propriu” nu ar trebui 
excluși de la alocarea gratuită.

Amendamentul 151
Alejo Vidal-Quadras

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(ua) «sectoare expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon» înseamnă sectoare 
identificate în conformitate cu criteriile 
stabilite la articolul 10a alineatul (9) și 
enumerate în anexa 1a.
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Or. en

Justificare

Clarificare privind sectoarele expuse, făcând trimitere la criterii și la noua anexă.

Amendamentul 152
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(ua) «sectoare expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon» înseamnă sectoare
identificate în conformitate cu criteriile 
stabilite la articolul 10a alineatul (9) și 
enumerate în anexa 1a.

Or. en

Justificare

Clarificare privind sectoarele expuse, făcând trimitere la criterii și la noua anexă.

Amendamentul 153
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(ua) „întreprinderile mari consumatoare 
de energie electrică” sunt întreprinderile 
care corespund anexei IIab.

Or. de
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Justificare

Definiția întreprinderilor mari consumatoare de energie ar trebui delimitată într-un mod cât 
mai clar în anexa III și ar trebui să fie considerată drept bază pentru alocarea de cote cu titlu 
gratuit.

Amendamentul 154
Patrick Louis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(ua) „Reducerea certificată temporară de 
emisii” sau „tCER” înseamnă o unitate 
rezultată dintr-un proiect de împădurire 
sau reîmpădurire care expiră la sfârșitul 
perioadei de angajament în urma căreia a 
fost creată unitatea, în conformitate cu 
articolul 12 din Protocolul de la Kyoto și 
cu deciziile aferente CCONUSC și 
Protocolului de la Kyoto.

Or. fr

Justificare

Riscul privind variabilitatea pădurilor este abordat în cadrul procedurii CDM prin crearea 
de credite temporare; modalitățile au fost fixate în 2003 în cadrul Conferinței părților de la 
Milano (Decizia 19/CP.9). 

Amendamentul 155
Philippe Busquin

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

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

Or. en

Justificare

Termenul „instalații externalizate” ar trebui definit, pentru a se evita ca acestea să fie supuse 
unor metode diferite de alocare și, prin urmare, unor costuri mai ridicate față de producția 
internă din sectoarele pe care acestea le aprovizionează.

Amendamentul 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

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

Or. en

Justificare

Termenul „instalații externalizate” ar trebui definit, pentru a se evita ca acestea să fie supuse 
unor metode diferite de alocare și, prin urmare, unor costuri mai ridicate față de producția 
internă din sectoarele pe care acestea le aprovizionează.

Amendamentul 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul
La intervale de cel mult cinci ani, 
autoritatea competentă examinează 
permisul de emisie de gaze cu efect de 
seră și aduce modificările care se impun.

eliminat

Or. de

Justificare

Revizuirea regulată, la fiecare cinci ani, solicitată de către Comisie în mai multe etapei ale 
pachetului energetic și de mediu, constituie o aberație birocratică. O revizuire are loc deja în 
baza rapoartelor.

Amendamentul 158
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 6 – alineatul (1) – paragraful 2

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

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

Or. el

Justificare

Trebuie subliniat faptul că revizuirea permisiilor de emisie și modificările propuse se vor face 
în lumina noilor date științifice.
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Amendamentul 159
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/87/CE
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
Cantitatea de cote emise anual la nivel 
comunitar începând din 2013 se 
diminuează linear pornind de la mijlocul 
perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă 
se reduce cu un factor linear de 1,74% în 
raport cu cantitatea medie anuală totală a 
cotelor emise de statele membre în 
conformitate cu deciziile Comisiei privind 
planurile naționale de alocare pentru 
perioada 2008-2012.

Cantitatea de cote emise anual la nivel 
comunitar începând din 2013 se 
diminuează linear pornind de la mijlocul 
perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă 
se reduce cu un factor linear de 0,92% în 
raport cu cantitatea medie anuală totală a 
cotelor emise de statele membre în 
conformitate cu deciziile Comisiei privind 
planurile naționale de alocare pentru 
perioada 2008-2012.

Or. en

Justificare

Sectorului EU ETS nu trebuie să i se impună sarcina inadecvat de mare de a suporta 60% din 
procentul de reducere, în condițiile în care acesta contribuie la producerea de emisii doar cu 
un procent de 40%. În consecință, solicităm ca sectoarele să fie tratate în mod similar sau, 
ideal, în mod egal. Sectorul non-ETS ar trebui să suporte 13% din efortul de reducere pe 
baza emisiilor din 2005, pentru perioada 2013-2020, ceea ce ar conduce la aceeași sarcină 
pentru sectorul EU ETS. Relocarea emisiilor de dioxid de carbon nu constituie doar o 
problemă a cotelor gratuite, dar și o problemă a disponibilității cotelor pe piață 
(lichiditatea).

Acest lucru ar avea drept rezultat, de asemenea, o modificare a propunerii de decizie privind 
partajarea efortului.

Amendamentul 160
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/87/CE
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cantitatea de cote emise anual la nivel 
comunitar începând din 2013 se 

Cantitatea de cote emise anual la nivel 
comunitar începând din 2013 se 
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diminuează linear pornind de la mijlocul 
perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă 
se reduce cu un factor linear de 1,74% în 
raport cu cantitatea medie anuală totală a 
cotelor emise de statele membre în 
conformitate cu deciziile Comisiei privind 
planurile naționale de alocare pentru 
perioada 2008-2012.

diminuează linear pornind de la mijlocul 
perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă 
se reduce cu un factor linear procentual 
constant de 1,10% în raport cu cantitatea 
medie anuală totală a cotelor emise de 
statele membre în conformitate cu deciziile 
Comisiei privind planurile naționale de 
alocare pentru perioada 2008-2012.

Or. de

Justificare

Nu este evident modul în care Comisia ajunge la procentul de 1,74%. Dacă, astfel cum 
propune Comisia, anul 1990 reprezintă punctul de referință; se aplică un obiectiv de 
reducere de 20%, se ia în considerare repartizarea angajamentelor de reducere între 
sectoarele acoperite de ETS și celelalte sectoare,și Bulgaria și România sunt introduse în 
sistem, o reducere de 1,10% pe an pentru sectoarele acoperite de ETS ar fi suficientă pentru 
a atinge obiectivul.

Amendamentul 161
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/87/CE
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
Cantitatea de cote emise anual la nivel 
comunitar începând din 2013 se 
diminuează linear pornind de la mijlocul 
perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă 
se reduce cu un factor linear de 1,74% în 
raport cu cantitatea medie anuală totală a 
cotelor emise de statele membre în 
conformitate cu deciziile Comisiei privind 
planurile naționale de alocare pentru 
perioada 2008-2012.

Cantitatea de cote emise anual la nivel 
comunitar începând din 2013 se 
diminuează linear pornind de la mijlocul 
perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă 
se reduce cu un factor linear de 2% în 
raport cu cantitatea medie anuală totală a 
cotelor emise de statele membre în 
conformitate cu deciziile Comisiei privind 
planurile naționale de alocare pentru 
perioada 2008-2012.

Or. en

Justificare

La Bali s-a considerat că țările dezvoltate ar trebui să își reducă emisiile de gaze cu efect de 
seră cu 25% până la 40% în 2020 față de nivelurile din 1990. Pentru a îndeplini acest 
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obiectiv, EU ETS ar trebui să înceapă cu o reducere de 25% în 2020 (comparativ cu 
nivelurile din 2005), care poate fi ajustată la 30% în contextul unui acord internațional 
încheiat ulterior anului 2012. Acest lucru înseamnă că factorul linear ar trebui ajustat la 2% 
(1.74 x 25/21). Pasul de la 25% la 30% ar fi realizat relativ ușor, în comparație cu pasul de 
la 20% la 30%. Cu un obiectiv de reducere de 30%, factorul linear ar trebui să fie de 2,5, cu 
excepția cazului în care Comisia demonstrează că ar trebui să se aplice un factor diferit.

Amendamentul 162
Dragoș Florin David

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/87/CE
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
Comisia publică, până la 30 iunie 2010, 
cantitatea totală a cotelor pentru 2013, pe 
baza totalului cantităților cotelor emise de 
statele membre în conformitate cu deciziile 
Comisiei privind planurile naționale de 
alocare pentru perioada 2008-2012.

Comisia publică, până la 31 decembrie 
2010, cantitatea totală a cotelor pentru 
2013, pe baza totalului cantităților cotelor 
emise de statele membre în conformitate cu 
deciziile Comisiei privind planurile
naționale de alocare pentru perioada 2008-
2012.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura un nivel adecvat de siguranță și previzibilitate pentru industrie, cantitatea 
cotelor care urmează să fie emise de către statele membre, în temeiul planului național de 
alocare al acestora pentru 2008-2012, ar trebui adusă la cunoștință cât mai curând posibil, 
astfel încât această cifră să fie prezentată publicului.

Amendamentul 163
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/87/CE
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
Comisia reexaminează factorul linear până 
cel târziu în 2025.

Comisia reexaminează factorul linear până 
cel târziu în 2016.

Or. en
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Justificare

Factorul linear ar trebui evaluat la mijlocul celei de-a treia perioade de comercializare, 
având în vedere potențialul de reducere disponibil și rentabilitatea.

Amendamentul 164
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2003/87/CE
Articolul 9a – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
(3a) În cazul în care cantitatea de cote 
suplimentare care a fost alocată 
operatorilor datorită creșterii producției 
în conformitate cu articolul 10a alineatul 
(2) depășește cantitatea de cote restituite 
de către operatori în sectorul în cauză din 
cauza producției reduse în conformitate 
cu ajustările ex-post, valorile de referință 
pentru sectorul în cauză se reduc în anul 
ulterior celui în care s-a produs 
dezechilibrul, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul [23 alineatul (3)], în 
așa fel încât să se asigure realizarea unei
reduceri generale a emisiilor în sensul 
articolului 9. În acest scop, autoritățile 
competente informează Comisia până la 
30 aprilie în fiecare an dacă a fost sau nu 
depășită cantitatea de cote de emisii.

Or. en

Justificare

Alocarea cotelor gratuite cu o ajustare ex post a producției reale asigură realizarea 
obiectivului de reducere a CO2, garantând o creștere eficientă, precum și evitarea 
profiturilor neașteptate (dovedite prin studiul ECOFYS asupra metodei IFIEC). În cazul unei 
producții ridicate, ajustarea ex post ar putea atrage după sine, într-un an, cote suplimentare. 
Cu toate acestea, îndeplinirea obiectivului general trebuie să fie asigurată. În consecință, în 
cazul în care cotele alocate depășesc planul, diferitele valori de referință vor fi ajustate în 
mod descendent, în conformitate cu un mecanism de rectificare care urmează să fie stabilit în 
temeiul articolului 23 alineatul (3).
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Amendamentul 165
Esko Seppänen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 9aa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
(6a) Se introduce următorul articol:

„Articolul 9aa
Ajustarea procesului de stabilire a 
prețului energiei electrice la nivel 
comunitar în cadrul pieței armonizate
Comisia publică norme echitabile pentru 
sistemul de tarifare angro pe piața 
liberalizată și armonizată de energie 
electrică, pentru a preveni profiturile 
excepționale ale producătorilor de energie 
nucleară și hidroelectrică și profiturile 
bazate pe speculații ale actorilor 
financiari datorate securitizării cotelor.”

Or. en

Justificare

Pe piața vânzării cu ridicata a energiei electrice, tarifarea se bazează pe prețul de furnizare 
cu marjă. Această formare a prețului include costul cotelor de emisii, care conduce la 
creșterea în ansamblu a prețului energiei electrice. Aceasta reprezintă sursa profiturilor 
neașteptate câștigate nemeritat de către producătorii de hidroenergie și energie nucleară, 
care nu au nevoie să utilizeze cote. Sistemul de stabilire a prețurilor cu ridicata ale energiei 
electrice ar trebui modificat, pentru a preveni profituri neașteptate pentru producătorii de 
energie electrică care nu produc emisii, pentru a evita influențarea formării prețului de piață, 
în special în beneficiul industriei nucleare.

Amendamentul 166
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Articolul 10 se elimină.
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Or. en

Justificare

Vânzarea la licitație în cadrul ETS înseamnă cost maxim pentru toți consumatorii, fără 
beneficiile suplimentare pentru reducerea CO2. Acest lucru nu înseamnă altceva decât o 
nouă taxă pentru CO2, care urmează să fie plătită de către consumatori. Pentru a economisi 
până la 55 miliarde de euro pe an pentru consumatorii UE și pentru a menține prețurile la 
energie cu 20-30 €/MWh mai mici, fără a pune la îndoială eficacitatea ETS, acesta nu ar 
trebui să se bazeze pe vânzarea la licitație. Alocarea gratuită, bazată pe valori de referință și 
producția reală, poate constitui un instrument rentabil și eficace din punct de vedere 
ecologic. 

Amendamentul 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

(1) Începând din 2013, un organism
comunitar scoate la licitație toate cotele 
care nu sunt alocate cu titlu gratuit în 
conformitate cu articolul 10a.

(2) Cantitatea totală a cotelor pe care 
statele membre trebuie să le scoată la 
licitație se prezintă după cum urmează:
(a) 90% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar 
în 2005;
(b) 10% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între anumite state 
membre din motive de solidaritate și 
dezvoltare în cadrul Comunității, ceea ce 
înseamnă creșterea cantității cotelor pe 
care statul membru respectiv le scoate la 
licitație în temeiul literei (a) cu procentele 
precizate în anexa IIa.
În sensul literei (a), în cazul statelor 
membre care nu au participat la sistemul 
comunitar în 2005, partea aferentă se 
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calculează pe baza datelor verificate 
privind emisiile acestora în cadrul 
sistemului comunitar în 2007.
Acolo unde este necesar, procentajele 
menționate la primul paragraf litera (b) se 
adaptează în mod proporțional pentru ca 
redistribuția să fie de 10%.
(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la 
alineatul (2), inclusiv toate veniturile 
provenite din licitarea menționată la 
alineatul 2 litera (b), ar trebui utilizate în 
următoarele scopuri:

(3) 100 % din veniturile provenite din 
licitarea cotelor sunt utilizate de Uniunea 
Europeană în următoarele scopuri:

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al adaptării, 
inclusiv participarea la diverse inițiative în 
cadrul planului strategic în domeniul 
tehnologiei energetice;

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile, Eficiență Energetică și 
energii fără emisii de dioxid de carbon, 
pentru adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice și pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării în domeniul reducerii emisiilor 
și al adaptării, inclusiv participarea la 
diverse inițiative în cadrul planului 
strategic în domeniul tehnologiei 
energetice;

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 2020 
și de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020;

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 2020 
și de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020;

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

(ca) pentru dezvoltarea agenților 
energetici nepoluanți;

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

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

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

(e) pentru promovarea solidarității și a 
dezvoltării în Comunitate prin acordarea 
unui ajutor anumitor state membre, de 
până la 10% din veniturile provenite din 
licitații pentru toate aceste state și pentru 
facilitarea adaptării țărilor în curs de 
dezvoltare la efectele schimbărilor 
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climatice;
(f) pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea termică a locuințelor; și

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

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

g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar, fără a depăși [x% 
care urmează să fie decis] din veniturile 
totale provenite din licitații.

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

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

(5) Comisia adoptă, până cel târziu la 31 
decembrie 2010, un regulament privind 
calendarul, gestionarea și alte aspecte ale 
licitațiilor, astfel încât acestea să se 
desfășoare în mod deschis, uniform, 
transparent și nediscriminatoriu. Licitațiile 
trebuie concepute astfel încât să se 
garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației. Această măsură, 
destinată să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul [23 alineatul (3)].

(5) Comisia adoptă, până cel târziu la 31 
decembrie 2009, un regulament, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 23 alineatul (3) privind 
calendarul, gestionarea și alte aspecte ale 
licitațiilor, astfel încât acestea să se 
desfășoare în mod deschis, uniform, 
transparent și nediscriminatoriu.

Sistemul de licitare este conceput astfel 
încât să asigure o funcționare continuă, 
fluidă și transparentă a pieței.
Pentru a garanta atingerea acestor 
obiective, regulamentul menționat 
anterior se bazează pe următoarele 
principii:
- utilizarea unui singur sistem, accesibil 
de la distanță, simplu (cu o singură 
etapă), performant, disponibil la un preț
acceptabil și a cărui integritate să fie 
asigurată de un gestionar unic la nivel 
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comunitar;
- garantarea, contra unui cost minim, a 
accesului la licitații a oricărui participant 
care furnizează dovada solvabilității sale 
și care posedă un cont deschis în registrul 
cotelor;
- stabilirea, chiar în cadrul acestui 
regulament, a unui calendar al volumului 
cotelor ce urmează a fi scoase la licitație, 
în conformitate cu termenele de restituire 
a cotelor și cu constrângerile financiare 
ale întreprinderilor; acest calendar 
exclude organizarea unei singure licitații 
pentru întreaga perioadă.
Regulamentul prevede că o supraveghere 
a pieței este efectuată de o organizație 
existentă sau care urmează să fie creată, 
ale cărei misiuni ar trebui să fie similare 
cu cele ale unui organ de supraveghere a 
piețelor materiilor prime.

Or. fr

Justificare

Licitațiile trebuie puse în aplicare la scară comunitară și nu de la un stat membru la altul.

Este absolut necesar ca UE să fie capabilă să investească mai mult în tehnologiile energetice 
și de reducere a emisiilor de CO2, acestea fiind esențiale pentru a pregăti eforturile de 
reducere până în 2050. Utilizarea veniturilor la nivel comunitar va permite o mai bună 
organizare a cercetării europene în comparație, în special, cu Statele Unite ale Americii și cu 
Japonia.

Amendamentul 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

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

(1) Începând din 2013, statele membre scot 
la licitație toate cotele.

Or. en
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Justificare

Prețul carbonului ar trebui inclus în întregime în prețul produselor pentru a orienta piața în 
direcția unui consum favorabil mediului. Alocarea gratuită perturbă funcționarea 
mecanismului de piață, în timp ce vânzarea completă la licitație ar scuti de o birocrație 
ridicată și i-ar răsplăti pe cei mai buni performeri.  Relocarea emisiilor de dioxid de carbon 
și concurența neloială față de producția europeană din partea țărilor care nu s-au angajat 
printr-un acord cuprinzător internațional privind schimbările climatice ar trebui neutralizate 
prin adoptarea unei cerințe privind cotele de emisii la import.

Amendamentul 169
Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(a) 90% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar în 
2005;

(a) 80% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar în 
2008;

Or. en

Justificare

Anul 2008 este primul an cu date EU ETS consecvente care vor fi comune tuturor celor 27 de 
state membre. În plus, începând cu 2008, începe să se aplice noua definiție a instalației. 

Aceasta este o propunere de a introduce un procent suplimentar de 10% din cantitatea totală 
de cote care urmează să fie vândută la licitație în rândul statelor membre pe baza realizărilor 
obținute în perioada dintre anul/anii de bază al (ai) Protocolului de la Kyoto și anul 2008 –
primul an al perioadei de angajament al Protocolului de la Kyoto. Această abordare reflectă, 
în mod evident, realizările țărilor individuale în ceea ce privește protocolul de la Kyoto, astfel 
cum se prevede în concluziile Consiliului European de primăvară din 2007 și 2008.



PE409.397v01-00 30/99 AM\730636RO.doc

Amendamentul 170
Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(ba) 10% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
conformitate cu realizările care au avut 
loc între anul de referință al Protocolului 
de la Kyoto și anul 2008, pentru a se ține 
seama de eforturile depuse până la data 
introducerii sistemului comunitar.

Or. en

Justificare

Anul 2008 este primul an cu date EU ETS consecvente care vor fi comune tuturor celor 27 de 
state membre. În plus, începând cu 2008, începe să se aplice noua definiție a instalației. 

Aceasta este o propunere de a introduce un procent suplimentar de 10% din cantitatea totală 
de cote care urmează să fie vândută la licitație în rândul statelor membre pe baza realizărilor 
obținute în perioada dintre anul/anii de bază al (ai) Protocolului de la Kyoto și anul 2008 –
primul an al perioadei de angajament al Protocolului de la Kyoto. Această abordare reflectă, 
în mod evident, realizările țărilor individuale în ceea ce privește protocolul de la Kyoto, astfel 
cum se prevede în concluziile Consiliului European de primăvară din 2007 și 2008.

Amendamentul 171
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
În sensul literei (b), în ceea ce privește 
distribuirea cotelor între statele membre 
pentru promovarea solidarității și a 
dezvoltării în Comunitate, ar trebui să se 
ia în considerare criterii precum 
particularitățile geografice și 
dezavantajele anumitor regiuni 
geografice, în special regiunile montane 



AM\730636RO.doc 31/99 PE409.397v01-00

sau insulare periferice. 

Or. el

Amendamentul 172
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
În sensul literei (b), distribuirea cotelor 
între anumite state membre ar trebui să 
țină seama de un criteriu privind existența 
anumitor dezavantaje de ordin geografic, 
cum ar fi cele referitoare la natura 
periferică sau insulară a teritoriului lor.

Or. en

Justificare

Veniturile distribuite obținute în urma licitației ar trebui să contribuie la realizarea 
obiectivelor comunitare privind coeziunea economică, socială și teritorială, axându-se, în 
mod special, asupra regiunilor periferice.

Amendamentul 173
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(2a) Comisia distribuie venitul provenit 
din licitație între statele membre 
proporțional cu cotele emise, ținând 
seama de formula de alocare menționată 
în anexa IIa.

Or. en
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Justificare

Toate statele membre trebuie să primească o proporție din veniturile rezultate din licitația 
care este organizată la nivel comunitar. Dacă se decide organizarea licitației de către statele 
membre, este de dorit să se asigure că toate statele membre împart venitul în mod egal.

Amendamentul 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

(3) Veniturile provenite din licitarea 
cotelor menționată la alineatul (2), inclusiv 
toate veniturile provenite din licitarea 
menționată la alineatul 2 litera (b), sunt
utilizate în următoarele scopuri:

Or. en

Justificare

Veniturile rezultate din vânzarea la licitație a cotelor ar trebui utilizate pentru a aborda 
problema schimbărilor climatice, atât în ceea ce privește reducerea și adaptarea, cât și prin 
subvenții care să contribuie la finanțarea investițiilor necesare, în special pentru familiile cu 
venituri reduse.  Cel puțin o jumătate din venituri ar trebui alocată în vederea finanțării 
reducerii, adaptării, precum și a evitării despăduririi și a degradării în țările în curs de 
dezvoltare.

Amendamentul 175
Patrick Louis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

(3) Cel puțin 50% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:
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Or. fr

Justificare

Scoaterea la licitație a cotelor trebuie să conducă la realizarea unui transfer financiar de la 
industriile poluante către activități de dezvoltare a energiilor regenerabile, de stocare a 
dioxidului de carbon sau de evitare a dispersiei acestuia.

Procesul de certificare care respectă cele șase criterii de dezvoltare durabilă de la Helsinki, 
în special al șaselea criteriu care vizează beneficiile socio-economice, ar trebui să constituie 
condiția principală în ceea ce privește continuarea exploatării pădurilor tropicale.

În Uniunea Europeană, sectorul pădurilor și al lemnului compensează, cu un procent cuprins 
între 10 și 20%, emisiile de gaze cu efect de seră. 

Amendamentul 176
Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al adaptării, 
inclusiv participarea la diverse inițiative în 
cadrul planului strategic în domeniul 
tehnologiei energetice;

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării și 
proiectelor demonstrative în domeniul 
reducerii emisiilor și al adaptării, inclusiv 
participarea la diverse inițiative în cadrul 
planului strategic în domeniul tehnologiei 
energetice;

Or. en

Justificare

Modificarea mixului energetic al UE necesită timp și ar trebui să se bazeze pe principiul 
rentabilității. Cărbunele ar trebui utilizat în viitor, asigurându-se, astfel, siguranța 
energetică. Pentru a realiza acest lucru, este necesar un ajutor suplimentar pentru a 
introduce noi tehnologii în sectorul energiei pe bază de cărbune.
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Amendamentul 177
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 2020 
și de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020;

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 2020 
și de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020, inclusiv investiții în energie 
solară concentrată, în Uniunea 
Europeană sau în țări terțe;

Or. en

Justificare

CCS (tehnologia de captare și stocare a dioxidului de carbon) este acoperită de 
amendamentul la articolul 10 alineatul (3a) pentru a obliga statele membre să returneze cel 
puțin 50% din veniturile obținute la vânzarea la licitație către întreprinderile implicate, cu 
condiția ca întreprinderile în cauză să cheltuiască procentul respectiv pe tehnologii cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, inclusiv CCS. Cheltuielile administrative pot fi acoperite din 
veniturile rămase ale ETS.

Amendamentul 178
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

eliminat

Or. en
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Justificare

CCS (tehnologia de captare și stocare a dioxidului de carbon) este acoperită de 
amendamentul la articolul 10 alineatul (3a) pentru a obliga statele membre să returneze cel 
puțin 50% din veniturile obținute la vânzarea la licitație către întreprinderile implicate, cu 
condiția ca întreprinderile în cauză să cheltuiască procentul respectiv pe tehnologii cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, inclusiv CCS. Cheltuielile administrative pot fi acoperite din
veniturile rămase ale ETS.

Amendamentul 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

eliminat

Or. en

Justificare

Veniturile rezultate din vânzarea la licitație a cotelor ar trebui utilizate pentru a aborda 
problema schimbărilor climatice, atât în ceea ce privește reducerea și adaptarea, cât și prin 
subvenții care să contribuie la finanțarea investițiilor necesare, în special pentru familiile cu 
venituri reduse.  Cel puțin o jumătate din venituri ar trebui alocată în vederea finanțării 
reducerii, adaptării, precum și a evitării despăduririi și a degradării în țările în curs de 
dezvoltare.

Amendamentul 180
Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 

(c) pentru tehnologii nepoluante pe bază 
de cărbune, inclusiv pentru captarea și 
stocarea geologică a gazelor cu efect de 
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cărbune; seră, în special a celor provenite de la 
centralele electrice pe cărbune;

Or. en

Justificare

Modificarea mixului energetic al UE necesită timp și ar trebui să se bazeze pe principiul 
rentabilității. Cărbunele ar trebui utilizat în viitor, asigurându-se, astfel, siguranța 
energetică. Pentru a realiza acest lucru, este necesar un ajutor suplimentar pentru a 
introduce noi tehnologii în sectorul energiei pe bază de cărbune.

Amendamentul 181
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
(ca) pentru modernizarea instalațiilor de 
ardere pe bază de cărbune sau pentru 
înlocuirea acestora cu unități mai 
eficiente care să aibă un nivel mai scăzut 
de emisii de CO2;

Or. en

Justificare

Modificarea mixului energetic al UE necesită timp și ar trebui să se bazeze pe principiul 
rentabilității. Cărbunele ar trebui utilizat în viitor, asigurându-se, astfel, siguranța 
energetică. Pentru a realiza acest lucru, este necesar un ajutor suplimentar pentru a 
introduce noi tehnologii în sectorul energiei pe bază de cărbune.

Amendamentul 182
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul
(ca) pentru cercetarea, dezvoltarea și 
punerea în funcțiune a tehnologiilor de 
stocare a energiei;

Or. en

Justificare

Cheltuielile cu vânzarea la licitație vor reduce capacitatea întreprinderilor de a plăti pentru 
investiții în tehnologii favorabile mediului, precum și în cercetare și dezvoltare. În consecință, 
veniturile rezultate din vânzarea la licitație ar trebui reciclate, pentru a finanța dezvoltarea 
acestor noi tehnologii și eforturile de cercetare și dezvoltare. Veniturile nu ar trebui utilizate 
pentru a rezolva alte probleme generale legate de buget.

Amendamentul 183
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
(ca) pentru a da posibilitatea dezvoltării 
ulterioare a unor agenți energetici 
nepoluanți, cum ar fi hidrogenul;

Or. en

Justificare

În ceea ce privește alocarea cotelor, constatăm faptul că directiva propusă ține cont, în 
prezent, de impactul asupra industriilor mari consumatoare de energie, din cauza 
concurenței din partea industriilor care provin din afara Uniunii Europene și care nu sunt 
supuse acelorași condiții de reglementare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
(„relocarea emisiilor de dioxid de carbon”).
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Amendamentul 184
Patrick Louis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin dezvoltate;

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin dezvoltate, 
mai ales prin dezvoltarea certificării, 
precum și pentru măsuri suplimentare 
luate de statele membre sau de regiuni ale 
acestora pentru a îmbunătăți contribuția 
pădurilor și a folosirii lemnului la 
combaterea încălzirii globale, fără a 
aduce atingere celorlalte funcții ale 
pădurii.

Or. fr

Justificare

Scoaterea la licitație a cotelor trebuie să conducă la realizarea unui transfer financiar de la 
industriile poluante către activități de dezvoltare a energiilor regenerabile, de stocare a 
dioxidului de carbon sau de evitare a dispersiei acestuia.

Procesul de certificare care respectă cele șase criterii de dezvoltare durabilă de la Helsinki, 
în special al șaselea criteriu care vizează beneficiile socio-economice, ar trebui să constituie 
condiția principală în ceea ce privește continuarea exploatării pădurilor tropicale.

În Uniunea Europeană, sectorul pădurilor și al lemnului compensează, cu un procent cuprins 
între 10 și 20%, emisiile de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 185
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin dezvoltate;

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

Justificare

CCS (tehnologia de captare și stocare a dioxidului de carbon) este acoperită de 
amendamentul la articolul 10 alineatul (3a) pentru a obliga statele membre să returneze cel 
puțin 50% din veniturile obținute la vânzarea la licitație către întreprinderile implicate, cu 
condiția ca întreprinderile în cauză să cheltuiască procentul respectiv pe tehnologii cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, inclusiv CCS. Cheltuielile administrative pot fi acoperite din 
veniturile rămase ale ETS.

Amendamentul 186
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
(da) Investițiile în țările în curs de 
dezvoltare care au ratificat Protocolul de 
la Kyoto și care vor ratifica viitoarea 
convenție internațională vor contribui la o 
reducere suplimentară a emisiilor de gaze 
cu efect de seră peste obiectivul de 20% 
care trebuie atins în cadrul Uniunii 
Europene, și vor aduce o contribuție 
semnificativă la dezvoltarea unei 
economii cu emisii reduse de dioxid de 
carbon în țările în curs de dezvoltare.

Or. el

Justificare

Este de importanță capitală ca banii obținuți din licitarea cotelor să fie investiți în scopul 
creării unei economii cu emisii scăzute nu doar în cadrul Comunității, ci și în țările în curs de 
dezvoltare. Schimbările climatice nu cunosc granițe și necesită un efort colectiv.
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Amendamentul 187
Nikolaos Vakalis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea locuințelor; și

pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea termică a locuințelor, acordând 
subvenții sau tarife speciale pentru 
bunurile de bază sau alte stimulente 
financiare;

Or. el

Justificare

Dat fiind că licitarea va fi utilizată în sectoare care pot transfera prețul cotelor asupra 
prețului produselor, este important ca o parte din veniturile obținute în urma licitațiilor să fie 
canalizată într-un ajutor pentru consumatorii și gospodăriile cu venituri reduse și medii care 
vor fi mai afectați de creșterile prețurilor la bunurile de bază.

Amendamentul 188
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
(fa) pentru a atenua impactul sistemului 
de comercializare a cotelor de emisie de 
gaze cu efect de seră pe teritoriile care se 
confruntă cu dezavantaje grave de ordin 
geografic și demografic, prin acordarea 
unor mijloace suplimentare pentru 
dezvoltarea unei politici energetice 
durabile;

Or. el
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Amendamentul 189
Alyn Smith

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
(fa) pentru a atenua impactul sistemului 
de comercializare a cotelor pe teritoriile 
care se confruntă cu dezavantaje 
permanente și grave de ordin geografic și 
demografic, prin acordarea unor mijloace 
suplimentare pentru dezvoltarea unei 
politici energetice durabile;

Or. en

Justificare

Veniturile distribuite obținute în urma licitației ar trebui să contribuie la realizarea 
obiectivelor comunitare privind coeziunea economică, socială și teritorială, axându-se, în 
mod special, asupra regiunilor periferice.

Amendamentul 190
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
(fb) pentru a îmbunătăți competitivitatea 
întreprinderilor europene și pentru a 
promova acțiuni antreprenoriale cu 
scopul de a face față schimbărilor 
climatice, punând accentul pe 
performanța energetică și pe creșterea 
fondurilor pentru surse de energie 
regenerabilă, cercetare și dezvoltare în 
domeniul tehnologiilor cu emisii reduse și 
ameliorarea tehnică a infrastructurilor.
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Or. el

Amendamentul 191
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

eliminat

Or. en

Justificare

CCS (tehnologia de captare și stocare a dioxidului de carbon) este acoperită de 
amendamentul la articolul 10 alineatul (3a) pentru a obliga statele membre să returneze cel 
puțin 50% din veniturile obținute la vânzarea la licitație către întreprinderile implicate, cu 
condiția ca întreprinderile în cauză să cheltuiască procentul respectiv pe tehnologii cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, inclusiv CCS. Cheltuielile administrative pot fi acoperite din 
veniturile rămase ale ETS.

Amendamentul 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(3a) Cel puțin 50% din venituri se 
utilizează pentru finanțarea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru 
evitarea defrișării și degradării și pentru 
adaptarea la schimbările climatice în 
țările care nu sunt enumerate în anexa I 
la CCONUSC.

Or. en
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Justificare

Veniturile rezultate din vânzarea la licitație a cotelor ar trebui utilizate pentru a aborda 
problema schimbărilor climatice, atât în ceea ce privește reducerea și adaptarea, cât și prin 
subvenții care să contribuie la finanțarea investițiilor necesare, în special pentru familiile cu 
venituri reduse.  Cel puțin o jumătate din venituri ar trebui alocată în vederea finanțării 
reducerii, adaptării, precum și a evitării despăduririi și a degradării în țările în curs de 
dezvoltare.

Amendamentul 193
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(3a) Statele membre restituie, în 
conformitate cu normele privind ajutorul 
de stat pentru protecția mediului, cel puțin 
50% din veniturile provenite din licitarea 
cotelor menționată la alineatul (2), 
inclusiv toate veniturile provenite din 
licitația menționată la litera (b), 
întreprinderilor aflate pe teritoriul lor, 
care au participat la licitație, cu condiția 
ca acestea să fie cheltuite pe tehnologii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
inclusiv captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră. Nu li se acordă 
nici o restituire producătorilor de energie 
electrică, cu excepția cazului în care este 
vorba de energie electrică produsă în 
legătură cu consumul termic industrial 
sau din reziduurile generate de un proces 
industrial.

Or. en

Justificare

Cel puțin 50% din veniturile obținute la vânzarea la licitație ar trebui înapoiate 
întreprinderilor care participă la licitație, cu condiția ca acestea să cheltuiască banii 
respectivi cu investiții în tehnologii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Statele 
membre pot, în temeiul normelor privind ajutorul de stat, să acorde sprijin investițiilor de 
mediu realizate de către întreprinderi, însă pentru a crea condiții de egalitate pentru 
întreprinderi este de dorit ca statele membre să acorde un procent egal din veniturile obținute 
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la licitație întreprinderilor care au participat la aceasta. Sectorului energetic nu i se vor 
restitui veniturile pentru că acesta poate transfera cu ușurință costurile către clienți.

Amendamentul 194
Alyn Smith

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(3a) Comisia se asigură că punerea în 
aplicare a alineatului (3) literele (a), (b), 
(f) și (fa) contribuie la consolidarea 
obiectivului comunitar de coeziune 
economică, socială și teritorială și că 
punerea în aplicare a literei (g) din 
respectivul alineat include, atunci când 
este cazul, cheltuielile suportate de 
autoritățile regionale și locale.

Or. en

Justificare

Veniturile distribuite obținute în urma licitației ar trebui să contribuie la realizarea 
obiectivelor comunitare privind coeziunea economică, socială și teritorială, axându-se, în 
mod special, asupra regiunilor periferice.

Amendamentul 195
Lena Ek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2009, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu.
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întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează
desfășurarea licitației. Această măsură, 
destinată să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul [23 alineatul (3)].

Comisia consultă toate părțile interesate 
relevante înainte de prezentarea 
respectivului regulament. Licitațiile 
trebuie concepute și desfășurate în 
conformitate cu următoarele norme:
(a) scopul licitațiilor este acela de a se 
aloca cote operatorilor și/sau 
intermediarilor de pe piață la un preț
stabilit de piață și nu acela de se a obține 
o maximizare a veniturilor sau de a se 
ajunge la un preț prestabilit;
(b) se menține un nivel suficient al 
lichidităților pe piață în orice moment, în 
mod deosebit în 2013. În acest scop, 
procesul ar trebui să fie previzibil în 
special în ceea ce privește calendarul și 
succesiunea licitațiilor, precum și volumul 
cotelor puse la dispoziție;
(c) licitațiile sunt deschise tuturor 
titularilor unui cont valabil în cadrul EU 
ETS, capabili să garanteze din punct de 
vedere financiar că prețurile licitate vor fi 
onorate;
(d) operatorii, în special întreprinderile 
mici și mijlocii incluse în sistemul 
comunitar, au acces echitabil și egal și pot 
participa pe deplin;
(e) participarea nu impune obligații 
financiare nejustificate operatorilor;
(f) toți participanții au acces la aceleași 
informații în același timp; și 
(g) participanții nu au înțelegeri secrete și 
nu acționează în vreun alt fel pentru a 
submina desfășurarea licitației. 
Măsura menționată în primul paragraf, 
destinată să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul [23 alineatul (3)].



PE409.397v01-00 46/99 AM\730636RO.doc

Or. en

Justificare

Litera (c) are drept obiectiv clarificarea definiției participantului la licitații și, în special, 
garantarea faptului că participanții oferă garanții că sunt capabili să își onoreze ofertele. 
Nerealizarea acestui lucru ar putea conduce la apariția comportamentului speculativ.

Amendamentul 196
Dragoș Florin David

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației. Această măsură, 
destinată să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul [23 alineatul (3)].

(5) Comisia adoptă, până la 30 iunie 2010, 
un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației. Această măsură, 
destinată să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul [23 alineatul (3)].

Or. en

Justificare

Pentru a asigura un nivel adecvat de siguranță pentru industrie, normele privind vânzarea la 
licitație ar trebui făcute cunoscute cât mai curând posibil, astfel că aceste date trebuie 
prezentate publicului.



AM\730636RO.doc 47/99 PE409.397v01-00

Amendamentul 197
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(5a) Statele membre, precum și un 
organism competent desemnat de 
Comisie, pot cumpăra și vinde cote pe 
piață pentru a reduce la minimum 
fluctuațiile prețului carbonului.

Or. en

Justificare

Prețul la carbon poate crește sau poate scădea, însă o fluctuație prea mare ar fi dăunătoare 
pieții. Este de dorit ca fluctuațiile să fie reduse la minim. Guvernele sau, de exemplu, BCE, ar 
putea face acest lucru.

Amendamentul 198
Esko Seppänen

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

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

Or. en

Justificare

În absența unor norme clare, drepturile de emisie vor constitui produse financiare. În cazul în 
care piețele de licitație și piețele secundare sunt deschise tuturor ofertanților (inclusiv 
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investitorilor instituționali, fondurilor speculative, fondurilor de stat etc.), va exista pericolul 
creării unui preț pur speculativ. Acesta este motivul pentru care accesul la procedura inițială 
de licitație ar trebui acordat numai ofertanților care au nevoie de drepturi de emisie în 
procesele de producție.

Amendamentul 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Norme comunitare tranzitorii privind 

alocarea de cote cu titlu gratuit
Cerința privind cotele de emisie la import

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform 
a cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind obligațiile importatorilor 
de a restitui cotele aferente bunurilor 
importate care necesită un consum ridicat 
de energie, menționate la alineatele (2)-(6) 
și (8), în mod uniform atunci când 
sectoarelor respective nu beneficiază de 
alocări cu titlu gratuit în cadrul 
sistemului comunitar.

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)].

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)].

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează 
tehnici eficiente din punct de vedere al 
reducerii gazelor cu efect de seră și al 
ameliorării randamentului energetic, 
precum și reducerea emisiilor, ținând 
seama de cele mai eficiente tehnici, de 
produse de substituție, de procese 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și de captarea și stocarea gazelor 
cu efect de seră, fără să stimuleze 
creșterea nivelului emisiilor. Sunt 
interzise alocările cu titlu gratuit pentru 
producția de energie electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
instalațiile din cadrul Comunității care nu 
beneficiază de alocări cu titlu gratuit și 
sunt expuse unui risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon, 
precum și cele din țările terțe se află pe 
poziții comparabile.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 



AM\730636RO.doc 49/99 PE409.397v01-00

acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că cerința privind 
cotele de emisie la import (AIR) este 
utilizată numai în cazuri pe deplin 
justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului 
(3), nu este permisă alocarea de cote 
gratuite pentru producătorii de energie 
electrică, pentru instalațiile de captare, 
conductele de transport sau siturile de 
stocare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

(2) De la 1 ianuarie 2013, AIR se aplică 
în cazul bunurilor desemnate, în 
conformitate cu alineatul (5), ca fiind 
supuse unui risc semnificativ de relocare 
a emisiilor de dioxid de carbon sau 
concurenței internaționale, până când și 
alte țări și entități administrative fac 
obiectul unor măsuri obligatorii și 
verificabile de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Importatorii sau 
exportatorii de bunuri sunt obligați, 
respectiv au dreptul, să restituie sau să 
primească cote, atunci când:
(a) țara sau entitatea administrativă în 
care au fost produse bunurile este 
desemnată de către Comisie, care 
acționează în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 23 alineatul (2), ca 
nefăcând obiectul măsurilor obligatorii și 
verificabile de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, în temeiul cadrului 
internațional de politici privind clima de 
după 2012; și 
(b) a fost stabilită o metodologie privind 
aceste bunuri, în temeiul alineatului (3).
AIR nu se aplică importului de bunuri 
produse în țări sau entități administrative 
conectate la EU ETS în temeiul 
articolului 26.

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 

(3) Comisia calculează nivelul mediu al 
emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate 
în urma producerii unor bunuri 
individuale sau a unor categorii de bunuri 
în cadrul Comunității, ținând seama de
informațiile din rapoartele verificate 
independent în temeiul articolului 14, 
precum și toate emisiile relevante care 
intră sub incidența EU ETS. Comisia 
stabilește, în conformitate cu procedura 
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alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

menționată la articolul 23 alineatul (2), 
metode de calcul a unei AIR care să se 
aplice în cazul bunurilor sau categoriilor 
de bunuri supuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon sau concurenței internaționale, 
echivalentă cu nivelul mediu al emisiilor 
de gaze cu efect de seră rezultate în urma 
producerii bunurilor individuale în cadrul 
Comunității înmulțit cu tonajul bunurilor 
importate.

(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor 
instalațiilor care desfășoară activități în 
2013 și au beneficiat de cote gratuite în 
perioada 2008-2012 nu depășește 
procentul de emisii al acestor instalații 
înregistrat în perioada 2005-2007 și 
raportat la cantitatea totală anuală la 
nivel comunitar. Dacă este cazul, se 
aplică un factor de corecție.

(4) Pentru a facilita stabilirea de 
metodologii în conformitate cu alineatul 
(3), Comisia poate include, în 
regulamentele adoptate în temeiul 
articolelor 14 și 15, dispoziții care să 
solicite operatorilor să raporteze cu 
privire la producerea de bunuri, iar 
raportarea acestor informații să fie 
verificată independent.

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor 
instalațiilor care vor fi incluse în sistemul 
comunitar doar începând cu 2013 nu 
depășește în 2013 nivelul total verificat al 
emisiilor provenite de la aceste instalații 
în perioada 2005-2007. În fiecare an 
următor, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

(5) Importatorilor de bunuri care 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) li se solicită o declarație scrisă cu 
privire la importurile în cauză. Declarația 
scrisă confirmă faptul că o cantitate 
suficientă de cote aferente bunurilor care 
urmează a fi importate, așa cum a fost 
stabilită în conformitate cu alineatul (3), a 
fost restituită în registrul comunitar, în 
conformitate cu proceduri administrative 
specifice, care urmează a fi stabilite de 
regulamentele Comisiei.

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

(6) AIR poate fi îndeplinită prin 
intermediul cotelor UE sau al cotelor 
dintr-un sistem de comercializare a 
cotelor de emisie al unei țări terțe, care 
este recunoscut ca fiind la fel de strict ca 
cel comunitar.

Cantitățile de cote alocate se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.
Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalațiile nou intrate.
(7) Sub rezerva dispozițiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 

(7) Toate dispozițiile și măsurile de 
punere în aplicare cu relevanță pentru 
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gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [și al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 80% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menționate la alineatul (1); 
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeași cantitate, până la 
eliminarea totală a alocării gratuite în 
2020.

AIR sunt adoptate și puse în aplicare 
până cel târziu la 1 ianuarie 2012.

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior până 
în 2020, instalațiilor din sectoarele expuse 
la un risc semnificativ de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon li se atribuie 
cote gratuite până la 100% din cantitatea 
stabilită în conformitate cu alineatele (2)-
(6).
(9) Până cel târziu la 30 iunie 2010 și, 
ulterior, la fiecare 3 ani, Comisia stabilește 
care sunt sectoarele vizate la alineatul (8). 

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2010 și, 
ulterior, în fiecare an, Comisia stabilește, 
ținând seama de probele furnizate de 
către părțile interesate, care sunt 
sectoarele și bunurile vizate la alineatul 
(2).

Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)].

Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)].

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ține seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
cotelor solicitate în prețul produselor, fără 
a pierde o parte semnificativă a cotei de 
piață în favoarea instalațiilor mai puțin 
eficiente din punct de vedere al emisiilor 
de carbon, situate în afara Comunității, 
ținând seama de următorii factori:

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ține seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
cotelor solicitate în prețul produselor, fără 
a pierde o parte semnificativă a cotei de 
piață în favoarea instalațiilor mai puțin 
eficiente din punct de vedere al emisiilor 
de carbon, situate în afara Comunității, 
ținând seama de următorii factori:

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

(a) măsura în care licitațiile au dus la o 
creștere substanțială a costurilor de 
producție;

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

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

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

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

(d) efectul schimbărilor climatice și al (d) efectul schimbărilor climatice și al 
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politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate.

politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate.

Pentru a evalua posibilitatea de transferare 
a costurilor sporite generate de sistemul 
comunitar, se pot utiliza, inter alia, estimări 
ale pierderilor de vânzări determinate de 
prețul crescut al carbonului sau impactul 
asupra rentabilității instalațiilor.

Pentru a evalua posibilitatea de transferare 
a costurilor sporite generate de sistemul 
comunitar, se pot utiliza, inter alia, estimări 
ale pierderilor de vânzări determinate de 
prețul crescut al carbonului sau impactul 
asupra rentabilității instalațiilor.

Or. en

Justificare

Prețul carbonului ar trebui inclus în întregime în prețul produselor pentru a orienta piața în 
direcția unui consum favorabil mediului. Alocarea gratuită perturbă funcționarea 
mecanismului de piață, în timp ce vânzarea completă la licitație ar scuti de o birocrație 
ridicată și i-ar răsplăti pe cei mai buni performeri.  Relocarea emisiilor de dioxid de carbon 
și concurența neloială față de producția europeană din partea țărilor care nu s-au angajat 
printr-un acord cuprinzător internațional privind schimbările climatice ar trebui neutralizate 
prin adoptarea unei cerințe privind cotele de emisii la import.

Amendamentul 200
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform 
a cotelor menționate la alineatele (2)-(6) 
și (8).

(1) Până la 30 iunie 2010, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare.

Or. en

Justificare

Gazele reziduale rezultate în urma proceselor de producție trebuie utilizate imediat după 
producerea acestora. Pentru a asigura recuperarea eficientă a acestora, trebuie să existe o 
flexibilitate maximă în ceea ce privește utilizarea lor. Utilizarea gazelor reziduale rezultate 
din procesele de producție în vederea producerii de energie electrică contribuie la 
conservarea resurselor și la reducerea emisiilor de CO2. Energia electrică produsă în aceste 
condiții ar trebui exclusă de la vânzarea la licitație. Captarea și stocarea carbonului nu are 
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legătură cu valoarea de referință.

Amendamentul 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

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

Pentru sectoarele sau ramurile industriei 
expuse relocării emisiilor de dioxid de 
carbon, ponderea cotelor alocate gratuit 
este de 100%, până la încheierea unui 
acord internațional satisfăcător, conform 
criteriilor prevăzute la articolul 28 
alineatul (1) din prezenta directivă.

Or. fr

Justificare

Dispozițiile tranzitorii de alocare cu titlu gratuit a cotelor pot fi stabilite în avans cu un an, 
fără niciun fel de probleme.

Este necesar să se confirme în textul directivei faptul că sectoarele și ramurile industriei 
expuse relocării emisiilor de dioxid de carbon trebuie sa facă obiectul alocării cotelor cu titlu 
gratuit, în condițiile în care nu s-a ajuns la un acord internațional satisfăcător. Această 
dispoziție este indispensabilă pentru a garanta planificarea investițiilor în zona UE.

Amendamentul 202
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul
1. Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

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

Or. de

Justificare

Pentru a garanta certitudinea juridică toate dispozițiile esențiale trebuie prevăzute în cadrul 
directivei.

Amendamentul 203
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Începând cu anul 2013, statele 
membre alocă toate cotele cu titlu gratuit 
pentru întreaga perioadă. Până la 30 iunie 
2009, Comisia adoptă dispoziții integral 
armonizate de punere în aplicare privind 
alocarea în mod uniform a cotelor 
menționate la alineatele (2) și (3).

Or. en

Justificare

Vânzarea la licitație a cotelor nu este necesară pentru realizarea obiectivului UE de reducere 
a CO2; aceasta ar atrage după sine creșteri masive ale prețului la energie, ar prejudicia 
competitivitatea industriei și ar micșora puterea de cumpărare a consumatorilor.  Alocarea 
gratuită legată de valori de referință la nivelul UE, cu o ajustare ex post (ținând seama de 
producția reală), constituie o variantă mai bună.

Vânzarea la licitație a cotelor de CO2 pentru producerea de energie electrică creează o 
povară a costului semnificativă și inutilă pentru consumatori. Un mecanism gratuit de 
alocare bazat pe valori de referință și pe producția reală constituie un ETS mai eficient.
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Amendamentul 204
Alejo Vidal-Quadras

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform 
a cotelor menționate la alineatele (2)-(6) 
și (8).

(1) Până la 30 iunie 2010, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare.

Or. en

Justificare

Amendamentele scot în evidență utilizarea valorilor de referință și unele caracteristici 
importante ale acestora: conceptul armonizat de valori de referință cu posibilitatea de a ținti 
circumstanțe specifice sectorului, stimulente stringente pentru a îmbunătăți performanța, 
consultarea industriilor vizate. Procesele alternative de producție pot fi utilizate ca valori de 
referință numai dacă acestea sunt general aplicabile. Se va menține referirea la potențial din 
anexa III la directiva în vigoare, pentru a clarifica natura tehnologică a valorilor de 
referință.

Amendamentul 205
Eija-Riitta Korhola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până la 30 iunie 2010, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor.

Or. en
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Justificare

Referirea la alineatele (2)-(6) și (8) nu oferă o mai mare claritate, din moment ce alineatul 
(1) al treilea paragraf prevede deja un sistem armonizat bazat pe valori de referință. Pentru 
sigurnața planificării, sistemele pe bază de valori de referință ar trebui convenite la 
jumătatea lui 2010.

Amendamentul 206
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

Până la 30 iunie 2010, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).
Atunci când gazul rezidual rezultat în 
urma unui proces de producție este 
folosit drept combustibil sau gaz de 
proces, operatorului instalației care 
produce gazul rezidual i se alocă cotele 
folosindu-se aceleași principii de alocare 
care se aplică pentru instalația 
respectivă.

Or. en

Justificare

Principiile de alocare a cotelor gratuite trebuie cunoscute din timp pentru a asigura claritate 
în ceea ce privește situația viitoare, astfel încât să nu fie împiedicate investițiile. Utilizarea 
gazelor reziduale rezultate din procesele de producție contribuie la conservarea resurselor și 
la reducerea emisiilor. Energia electrică produsă în aceste condiții speciale ar trebui exclusă 
de la vânzarea la licitație și ar trebui tratată în același mod ca și instalația producătoare de 
gaz rezidual, întrucât aceasta este utilizată, în mod predominant, în scop intern.

Amendamentul 207
Dragoș Florin David

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul
(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
adoptă dispoziții integral armonizate de 
punere în aplicare privind alocarea în mod 
uniform a cotelor menționate la alineatele 
(2)-(6) și (8).

Or. en

Justificare

Trebuie prezentată data până la care Comisia trebuie să adopte normele privind alocarea 
gratuită a cotelor. De asemenea, dispozițiile acestui articol trebuie să fie legate de termenul 
prevăzut la articolul 11 alineatul (1). În conformitate cu articolul în cauză, fiecare stat 
membru trebuie să prezinte Comisiei o listă a instalațiilor, precum și a alocărilor gratuite ale 
acestora. Este necesar ca statele membre să discute, împreună cu operatorii acestor 
instalații, pe marginea listei menționate, drept pentru care perioada propusă nu este 
suficientă.

Amendamentul 208
Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
adoptă dispoziții integral armonizate de 
punere în aplicare privind alocarea în mod 
uniform a cotelor menționate la alineatele 
(2)-(6) și (8).

Or. en

Justificare

Este important ca acest instrument să fie adoptat cât mai curând posibil, dar este necesar să 
se ia în calcul o perioadă de timp fiabilă.
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Amendamentul 209
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Aceste măsuri, destinate să modifice
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)].

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)]. Definirea sectoarelor în 
cazul cărora se aplică directiva reprezintă, 
totuși, un element esențial și, prin urmare, 
face obiectul unui regulament.

Or. en

Justificare

Vânzarea la licitație a cotelor nu este necesară pentru realizarea obiectivului UE de reducere 
a CO2; aceasta ar atrage după sine creșteri masive ale prețului la energie, ar prejudicia 
competitivitatea industriei și ar micșora puterea de cumpărare a consumatorilor.  Alocarea 
gratuită legată de valori de referință la nivelul UE, cu o ajustare ex post (ținând seama de 
producția reală), constituie o variantă mai bună.

Vânzarea la licitație a cotelor de CO2 pentru producerea de energie electrică creează o 
povară a costului semnificativă și inutilă pentru consumatori. Un mecanism gratuit de 
alocare bazat pe valori de referință și pe producția reală constituie un ETS mai eficient.

Amendamentul 210
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)].

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)]. Atunci când definește 
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principiile de stabilire a valorilor de 
referință pentru sectoarele în cauză, 
Comisia consultă partenerii sociali ai 
acestora.

Or. en

Justificare

Gazele reziduale rezultate în urma proceselor de producție trebuie utilizate imediat după 
producerea acestora. Pentru a asigura recuperarea eficientă a acestora, trebuie să existe o 
flexibilitate maximă în ceea ce privește utilizarea lor. Utilizarea gazelor reziduale rezultate 
din procesele de producție în vederea producerii de energie electrică contribuie la 
conservarea resurselor și la reducerea emisiilor de CO2. Energia electrică produsă în aceste 
condiții ar trebui exclusă de la vânzarea la licitație. Captarea și stocarea carbonului nu are 
legătură cu valoarea de referință.

Amendamentul 211
Alejo Vidal-Quadras

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)].

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)]. Atunci când definește 
principiile de stabilire a valorilor de 
referință pentru fiecare sector, Comisia 
consultă sectoarele în cauză.

Or. en

Justificare

Amendamentele scot în evidență utilizarea valorilor de referință și unele caracteristici 
importante ale acestora: conceptul armonizat de valori de referință cu posibilitatea de a ținti 
circumstanțe specifice sectorului, stimulente stringente pentru a îmbunătăți performanța, 
consultarea industriilor vizate. Procesele alternative de producție pot fi utilizate ca valori de 
referință numai dacă acestea sunt general aplicabile. Se va menține referirea la potențial din 
anexa III la directiva în vigoare, pentru a clarifica natura tehnologică a valorilor de 
referință.
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Amendamentul 212
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

 Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, fără să stimuleze 
creșterea nivelului emisiilor.

Or. de

Justificare

Pentru a garanta certitudinea juridică toate dispozițiile esențiale trebuie prevăzute în cadrul 
directivei.

Amendamentul 213
Dragoș Florin David

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
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randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor.

Or. en

Justificare

Trebuie prezentată data până la care Comisia trebuie să adopte normele privind alocarea 
gratuită a cotelor. De asemenea, dispozițiile acestui articol trebuie să fie legate de termenul 
prevăzut la articolul 11 alineatul (1). În conformitate cu articolul în cauză, fiecare stat 
membru trebuie să prezinte Comisiei o listă a instalațiilor, precum și a alocărilor gratuite ale 
acestora. Este necesar ca statele membre să discute, împreună cu operatorii acestor 
instalații, pe marginea listei menționate, drept pentru care perioada propusă nu este 
suficientă.

Amendamentul 214
Alejo Vidal-Quadras

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, prin utilizarea 
valorilor de referință. Fără a se aduce 
atingere criteriilor specifice fiecărui 
sector, se ține seama de cele mai eficiente 
tehnici, de produse de substituție, de 
procese alternative de producție general 
aplicabile, de utilizarea biomasei și de 
potențialul, inclusiv potențialul tehnic, de 
reducere a emisiilor. Măsurile stimulează 
scăderea nivelului emisiilor specifice. Sunt 
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interzise alocările cu titlu gratuit pentru 
producția de energie electrică.

Or. en

Justificare

Amendamentele scot în evidență utilizarea valorilor de referință și unele caracteristici 
importante ale acestora: conceptul armonizat de valori de referință cu posibilitatea de a ținti 
circumstanțe specifice sectorului, stimulente stringente pentru a îmbunătăți performanța, 
consultarea industriilor vizate. Procesele alternative de producție pot fi utilizate ca valori de 
referință numai dacă acestea sunt general aplicabile. Se va menține referirea la potențial din 
anexa III la directiva în vigoare, pentru a clarifica natura tehnologică a valorilor de 
referință.

Amendamentul 215
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, prin utilizarea 
valorilor de referință. Fără a se aduce 
atingere criteriilor specifice fiecărui 
sector, se ține seama de cele mai eficiente 
tehnici, de produse de substituție, de 
procese alternative de producție general 
aplicabile, de utilizarea biomasei și de 
potențialul, inclusiv potențialul tehnic, de 
reducere a emisiilor. Măsurile stimulează 
scăderea nivelului emisiilor specifice. Sunt
interzise alocările cu titlu gratuit pentru 
producția de energie electrică, cu excepția 
energiei electrice produse din gaz rezidual 
rezultat în urma proceselor industriale de 
producție.

Atunci când gazul rezidual rezultat în 
urma unui proces de producție este folosit 
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drept combustibil, operatorului instalației 
care produce gazul rezidual i se alocă 
cotele folosindu-se aceleași principii de 
alocare care se aplică pentru instalația 
respectivă.

Or. en

Justificare

Gazele reziduale rezultate în urma proceselor de producție trebuie utilizate imediat după 
producerea acestora. Pentru a asigura recuperarea eficientă a acestora, trebuie să existe o 
flexibilitate maximă în ceea ce privește utilizarea lor. Utilizarea gazelor reziduale rezultate 
din procesele de producție în vederea producerii de energie electrică contribuie la 
conservarea resurselor și la reducerea emisiilor de CO2. Energia electrică produsă în aceste 
condiții ar trebui exclusă de la vânzarea la licitație. Captarea și stocarea carbonului nu are 
legătură cu valoarea de referință.

Amendamentul 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează 
tehnici eficiente din punct de vedere al 
reducerii gazelor cu efect de seră și al 
ameliorării randamentului energetic, 
precum și reducerea emisiilor, ținând 
seama de cele mai eficiente tehnici, de
produse de substituție, de procese 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și de captarea și stocarea gazelor 
cu efect de seră, fără să stimuleze creșterea 
nivelului emisiilor. Sunt interzise alocările 
cu titlu gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
stabilesc valori de referință armonizate
privind emisiile de gaze cu efect de seră și 
randamentul energetic pentru instalații 
din toate sectoarele care primesc cote 
gratuite. Aceste valori de referință 
sectoriale se bazează pe cele mai eficiente 
tehnici și tehnologii din punct de vedere al 
energiei și al emisiilor de gaze cu efect de 
seră disponibile pe piață, printre care 
produse de substituție, procese alternative 
de producție, utilizarea biomasei, 
cogenerarea și captarea și stocarea gazelor 
cu efect de seră. Cotele alocate cu titlu 
gratuit instalațiilor nu depășesc nivelul 
indicat de valoarea de referință 
corespunzătoare sectorului, astfel încât 
operatorii cei mai eficienți să fie 
recompensați. În ansamblu, măsurile
menționate la primul paragraf nu 
stimulează creșterea nivelului emisiilor. 
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Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producția de energie electrică care 
se comercializează către părți terțe; se 
alocă cote cu titlu gratuit în cazul 
producerii de energie electrică din surse 
proprii, ca un produs secundar al 
proceselor industriale sau în conformitate 
cu articolul 10a alineatele (7) și (8), cu 
excepția cazului în care aceasta este 
destinată comercializării către părți terțe.

Or. en

Justificare

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy. 
Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes or that is self-generated for the industrial process and not put on the 
market, should not fall under the auction system in order to disincentive the flaring of waste 
gasses and put sectors at risk of carbon leakage.

Amendamentul 217
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de potențialul 
tehnologic de reducere a emisiilor, de 
produse de substituție, de procese 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și de captarea și stocarea gazelor 
cu efect de seră, fără să stimuleze creșterea 
nivelului emisiilor.
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electrică.

Or. en

Justificare

Potențialul tehnologic de reducere urmează să fie recunoscut de către Comisie în cadrul 
procedurii de alocare, întrucât emisiile majore din anumite sectoare nu pot fi reduse (emisiile 
de proces). Efectul emisiilor de proces asupra schimbărilor climatice este este același ca cel 
al emisiilor rezultate în urma producerii de energie. În ceea ce privește aspectul alocării 
gratuite (relocarea emisiilor de dioxid de carbon), emisiile de proces constituie un factor 
esențial al costului. În consecință, potențialul tehnologic de reducere a emisiilor ar trebui 
recunoscut în conformitate cu prezenta anexă III la Directiva 2003/87/CE, alineatul (3).

Amendamentul 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția cogenerării și a 
producției de energie electrică pentru uz 
propriu.

Or. fr

Justificare

Dispozițiile tranzitorii de alocare cu titlu gratuit a cotelor pot fi stabilite în avans cu un an, 
fără niciun fel de probleme.
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Este necesar să se confirme în textul directivei faptul că sectoarele și ramurile industriei 
expuse relocării emisiilor de dioxid de carbon trebuie sa facă obiectul alocării cotelor cu titlu 
gratuit, în condițiile în care nu s-a ajuns la un acord internațional satisfăcător. Această 
dispoziție este indispensabilă pentru a garanta planificarea investițiilor în zona UE.

Amendamentul 219
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze
creșterea nivelului emisiilor. Sunt interzise 
alocările cu titlu gratuit pentru producția 
de energie electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, fără să stimuleze 
creșterea nivelului emisiilor.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri 
obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect 
de seră comparabile cu cele ale 
Comunității, Comisia reexaminează 
aceste măsuri pentru a se asigura că 
alocarea cu titlu gratuit este utilizată 
numai în cazuri pe deplin justificate, 
având în vedere acordul respectiv.

Or. en

Justificare

Vânzarea la licitație a cotelor nu este necesară pentru realizarea obiectivului UE de reducere 
a CO2; aceasta ar atrage după sine creșteri masive ale prețului la energie, ar prejudicia 
competitivitatea industriei și ar micșora puterea de cumpărare a consumatorilor.  Alocarea 
gratuită legată de valori de referință la nivelul UE, cu o ajustare ex post (ținând seama de 
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producția reală), constituie o variantă mai bună.

Vânzarea la licitație a cotelor de CO2 pentru producerea de energie electrică creează o 
povară a costului semnificativă și inutilă pentru consumatori. Un mecanism gratuit de 
alocare bazat pe valori de referință și pe producția reală constituie un ETS mai eficient.

Amendamentul 220
Miloslav Ransdorf

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor.

Or. en

Justificare

Procesul de vânzare la licitație va constitui cea mai mare licitație globală în desfășurare care 
a avut loc vreodată. Este esențial ca o piață lichidă a cotelor să fie mereu menținută și ca 
posibilele disfuncționalități pe piață să fie evitate. În consecință, este necesară o introducere 
progresivă pentru a sprijini tranziția obișnuită a pieței energiei electrice către vânzarea 
completă la licitație, pentru a limita efectele negative asupra capacității de producție și 
asupra prețurilor la energie electrică, evitând perturbările de piața intra-europeană pentru 
industriile naționale, determinate de prețurile la energia electrică.
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Amendamentul 221
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția celor pentru
1) instalațiile de cogenerare;
2) producția de energie din deșeurile 
proceselor industriale de producție.

Or. de

Justificare

Cogenerarea de energie termică și electrică reprezintă modalitatea cea mai economică de a 
produce atât energie electrică, cât și termică, din energie primară. Acest aspect este 
exploatat de un număr mare de state membre. Pentru a nu impune noi sarcini aceastui tip de 
instalație și pentru a crea un stimulent în vederea construirii de astfel de noi instalații, ar 
trebui ca licitarea cotelor să fie limitată la instalațiile din industria energiei care produc 
energie electrică în mod exclusiv.

Amendamentul 222
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul
Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Atât în cazul emisiilor directe, cât și al 
celor indirecte, măsurile menționate la 
primul paragraf garantează, în măsura 
posibilului, că modalitățile de alocare 
încurajează tehnici eficiente din punct de 
vedere al reducerii gazelor cu efect de seră 
și al ameliorării randamentului energetic, 
cum ar fi cogenerarea de energie termică 
și electrică cu randament ridicat, precum 
și reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția energiei electrice 
produse în legătură cu consumul termic 
industrial sau din reziduurile generate de 
un proces industrial, cu condiția ca 
aceasta să fie utilizată de operator pentru 
consumul propriu; în ambele cazuri se 
alocă cote potrivit acelorași principii de 
alocare care se aplică în cazul activității 
industriale respective, așa cum se 
menționează în anexa I.
Totuși, atunci când gazul rezidual 
rezultat în urma unui proces de 
producție este folosit drept 
combustibil, toate cotele i se alocă cu 
titlu gratuit operatorului instalației 
care produce gazul rezidual, 
folosindu-se aceleași principii de 
alocare care se aplică pentru 
instalația respectivă. 

Or. en

Justificare

Cogenerarea de energie electrică și termică cu randament ridicat asigură un potențial 
deosebit de important de reducere a CO2, care pentru a fi, însă, realizat necesită ca ETS să ia 
în considerare particularitățile cogenerării în cadrul metodologiei de alocare a cotelor.
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Amendamentul 223
Eija-Riitta Korhola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și reducerea 
emisiilor, ținând seama de cele mai eficiente 
tehnici, de produse de substituție, de procese 
alternative de producție, de utilizarea biomasei 
și de captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf
stabilesc valori de referință armonizate
privind emisiile de gaze cu efect de seră și 
randamentul energetic pentru instalații 
din toate sectoarele care primesc cote 
gratuite. Aceste valori de referință 
sectoriale se bazează pe cele mai eficiente 
tehnici din punct de vedere al emisiilor de 
gaze cu efect de seră și al energiei, pe 
potențialul, inclusiv potențialul tehnic, de 
reducere a emisiilor și pe tehnologiile 
disponibile pe piață, printre care produse 
de substituție, procese alternative de 
producție, utilizarea biomasei, cogenerarea
și captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră. Cotele alocate cu titlu gratuit 
instalațiilor nu depășesc nivelul indicat de 
valoarea de referință corespunzătoare 
sectorului, astfel încât operatorii cei mai 
eficienți să fie recompensați. În 
ansamblu, măsurile menționate la primul 
paragraf nu stimulează creșterea nivelului 
emisiilor pe unitate de producție. Sunt 
interzise alocările cu titlu gratuit pentru 
producția de energie electrică.
Atunci când definește principiile de 
stabilire a valorilor de referință pentru 
fiecare sector, Comisia consultă 
sectoarele în cauză.

Or. en

Justificare

Amendment 27 of the rapporteur is generally supported. This amendment, while building on 
the rapporteur's approach, adds some additional aspects (underlined):

- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing directive

- a clarification that an increase of emissions per unit of production should be 
prevented while at the same time allowing growth based on carbon efficient 
technology
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- the sectors concerned should be consulted
The exemption from the provision “No free allocation shall be made in respect of any 
electricity production for sale to third parties” proposed by the rapporteur, goes in the right 
direction, but is not taken on board in this amendment because amendments xx proposes a 
more detailed approach.

Amendamentul 224
Lena Ek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, printre care 
cogenerarea de energie termică și 
electrică, produse de substituție, procese 
alternative de producție, utilizarea 
biomasei și captarea și stocarea gazelor cu 
efect de seră, fără să stimuleze creșterea 
nivelului emisiilor. Sunt interzise alocările 
cu titlu gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Or. en

Justificare

Dezvoltarea cogenerării de energie electrică și termică constituie un obiectiv recunoscut al 
UE.  Împreună cu alte tehnologii menționate în prezenta propunere, normele privind alocarea 
ar trebui să garanteze faptul că comercializarea emisiilor conduce la dezvoltarea de 
tehnologii care au un potențial mai mare de a reduce emisiile de CO2, în special cogenerarea 
de energie electrică și termică.  Acest amendament asigură consecvența cu alte dispoziții din 
cadrul propunerii care abordează problema cogenerării.
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Amendamentul 225
Philippe Busquin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția energiei electrice 
produse din gaz rezidual rezultat în urma 
proceselor industriale de producție.

Atunci când gazul rezidual rezultat în 
urma unui proces de producție este folosit 
drept combustibil, operatorului instalației 
care produce gazul rezidual i se alocă 
cotele folosindu-se aceleași principii de 
alocare care se aplică pentru instalația 
respectivă.

Or. en

Justificare

Utilizarea gazelor reziduale rezultate din procesele de producție în vederea producerii de 
energie electrică contribuie la conservarea resurselor și la reducerea emisiilor de CO2. Energia 
electrică produsă în aceste condiții ar trebui exclusă de la vânzarea la licitație. Utilizarea 
continuă și durabilă a unor astfel de gaze inevitabile poate fi asigurată cel mai bine în cazul în 
care producătorul acestor gaze inevitabile primește cotele corespunzătoare și dacă acest lucru 
este realizat prin aceeași metodă de alocare ca și cea aplicată instalațiilor respective ale 
producătorului acestor gaze inevitabile.
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Amendamentul 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția energiei electrice 
produse în legătură cu consumul termic 
industrial sau din reziduurile generate de 
un proces industrial, cu condiția ca 
aceasta să fie utilizată de operator pentru 
consumul propriu; pentru ambele tipuri 
de energie se alocă cote potrivit acelorași 
principii de alocare care se aplică în cazul 
activității industriale respective, așa cum 
se menționează în anexa I.

Totuși, atunci când gazul rezidual 
rezultat în urma unui proces de 
producție este folosit drept 
combustibil, toate cotele i se alocă cu 
titlu gratuit operatorului instalației 
care produce gazul rezidual, 
folosindu-se aceleași principii de 
alocare care se aplică pentru 
instalația respectivă.

Or. en

Justificare

Energia electrică și energia termică produse în legătură cu procesele industriale și energia 
electrică produsă pe bază de reziduuri reprezintă, pentru aceste procese industriale, soluții 
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de furnizare de energie favorabile mediului.

CO2 rezultat din utilizarea gazelor reziduale este legat, în mod inseparabil, de instalațiile 
care produc aceste gaze și trebuie, prin urmare, să fie atribuit instalației producătoare. Acest 
lucru este conform punctului 92 din COM (2003)830. Acesta facilitează, de asemenea, 
stabilirea de valori de referință, a căror punere în aplicare reduce utilizarea carbonului și, în 
consecință, producerea de gaze reziduale. În mod contrar, vânzarea la licitație ar încărca în 
mod nejustificat aceste instalații și ar descuraja utilizarea eficientă a gazelor reziduale.

Amendamentul 227
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția energiei electrice 
produse în legătură cu consumul termic 
industrial sau din reziduurile generate de 
un proces industrial; în ambele cazuri, 
cotele sunt alocate în conformitate cu 
aceleași măsuri de punere în aplicare 
menționate la primul paragraf și la 
alineatul (7), care se aplică principalelor 
procese industriale.

Or. en

Justificare

În ultimii ani, industria a investit în cogegnerarea de energie electrică și energie termică de 
mare randament și în producere de energie din reziduuri industriale de pe teren. Prezenta 
propunere presupune faptul că toată energia electrică ar trebui abordată cu ajutorul 
acelorași principii de alocare, întrucât se presupune că există o piață unică a energiei 
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electrice. Acest lucru constituie o percepție greșită. Energia electrică și energia termică 
produse în legătură cu procesele industriale au drept scop acoperirea cererii din partea 
proceselor respective. Producția de energie electrică industrială ar trebui alocată în 
conformitate cu normele aplicabile sectorului respectiv – întrucât acestea constituie parte 
integrantă a respectivului sector.

Amendamentul 228
Robert Goebbels

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Atunci când gazul inevitabil rezultat în 
urma unui proces de producție este folosit 
drept combustibil, operatorului instalației 
care produce gazul inevitabil i se alocă 
cotele folosindu-se aceleași principii de 
alocare care se aplică pentru instalația 
respectivă.

Or. en

Justificare

Captarea și utilizarea ulterioară a gazelor inevitabile de proces sporesc eficiența resurselor 
și contribuie, astfel, la reducerea globală a emisiilor de CO2.

Amendamentul 229
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri
pentru perioada ulterioară care începe în 
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gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

2021, pentru a se asigura că alocarea cu 
titlu gratuit este utilizată numai în cazuri 
pe deplin justificate, având în vedere 
acordul respectiv.

Or. en

Justificare

Normele privind alocarea (fixarea pragului, precum și alocarea gratuită) trebuie să rămână 
neschimbate în decursul unei perioade de comercializare în curs. Acest lucru ar putea 
submina strategia investitorilor de calcul și de gestionare a riscului. Siguranța planificării 
este esențială. Principiul ex-ante privind stabilirea „regulilor jocului” trebuie să rămână 
stabil pe parcursul unei perioade de timp.

Amendamentul 230
Philippe Busquin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(1a) Instalațiile, externalizate sau nu, vor 
beneficia de tratament egal în ceea ce 
privește cotele de emisie.

Or. en

Justificare

Pentru ca prezenta propunere să nu creeze stimulente care să conducă la perturbări ale pieței 
și la creșteri ale emisiilor, este esențial ca textul directivei să reflecte „externalizarea” 
activităților de către un mare număr de sectoare. 

Amendamentul 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul
(1a) Instalațiile, externalizate sau nu, vor 
beneficia de tratament egal în ceea ce 
privește cotele de emisie.

Or. en

Justificare

Pentru ca prezenta propunere să nu creeze stimulente care să conducă la perturbări ale pieței 
și la creșteri ale emisiilor, este esențial ca textul directivei să reflecte „externalizarea” 
activităților de către un mare număr de sectoare. 

Amendamentul 232
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(1a) În cazul sectoarelor pentru care se 
poate demonstra în mod corespunzător că 
riscul relocării emisiilor de dioxid de 
carbon nu poate fi prevenit în alt mod, iar 
energia electrică reprezintă o pondere 
ridicată din costurile de producție și este 
produsă eficient, se alocă o cantitate 
maximă de cote pentru repercusiunile 
costului CO2 asupra prețului energiei 
electrice. Această alocare se bazează pe 
consumul anual mediu de energie 
electrică al instalațiilor în cauză și pe 
repercursiunile preconizate ale costului 
CO2 rezultat în urma producției de 
energie tipică, care stabilește prețuri 
marginale și se alătură cotelor alocate cu 
titlu gratuit pentru emisiile directe, fără a 
schimba cantitatea totală de cote în 
conformitate cu articolul 9.

Or. en
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Justificare

Impactul indicatorului de preț pentru CO2 asupra energiei electrice va fi mai puternic în 
cazul proceselor de producție mari consumatoare de energie electrică. În cazul în care 
acestea sunt supuse concurenței internaționale determinate de către emisiile indirecte de CO2
respective, va exista riscul pierderii competitivității, fără niciun câștig pentru mediu.

Amendamentul 233
Philippe Busquin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
În cazul sectoarelor pentru care se poate 
demonstra în mod corespunzător că riscul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon nu 
poate fi prevenit în alt mod, iar energia 
electrică reprezintă o pondere ridicată din 
costurile de producție și este produsă 
eficient, se alocă o cantitate maximă de 
cote pentru repercusiunile costului CO2
asupra prețului energiei electrice. Această 
alocare se bazează pe consumul anual 
mediu de energie electrică al instalațiilor 
în cauză și pe repercursiunile preconizate 
ale costului CO2 rezultat în urma 
producției de energie tipică, care 
stabilește prețuri marginale și se alătură 
cotelor alocate cu titlu gratuit pentru 
emisiile directe, fără a schimba cantitatea 
totală de cote în conformitate cu articolul 
9.

Or. en

Justificare

Impactul indicatorului de preț pentru CO2 asupra energiei electrice va fi mai puternic în 
cazul proceselor de producție mari consumatoare de energie electrică. În cazul în care 
acestea sunt supuse concurenței internaționale determinate de către emisiile indirecte de CO2
respective, va exista riscul pierderii competitivității, fără niciun câștig pentru mediu.
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Amendamentul 234
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului 
(3), nu este permisă alocarea de cote 
gratuite pentru producătorii de energie 
electrică, pentru instalațiile de captare, 
conductele de transport sau siturile de 
stocare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

eliminat

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

Or. en

Justificare

Procesul de vânzare la licitație va constitui cea mai mare licitație globală în desfășurare care 
a avut loc vreodată. Este esențial ca o piață lichidă a cotelor să fie mereu menținută și ca 
posibilele disfuncționalități pe piață să fie evitate. În consecință, este necesară o introducere 
progresivă pentru a sprijini tranziția obișnuită a pieței energiei electrice către vânzarea 
completă la licitație, pentru a limita efectele negative asupra capacității de producție și a 
prețurilor la energia electrică, evitând perturbările de piața intra-europeană pentru 
industriile naționale, determinate de prețurile la energia electrică.



PE409.397v01-00 80/99 AM\730636RO.doc

Amendamentul 235
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru energia electrică produsă în afara 
instalațiilor de cogenerare, pentru 
instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

Or. de

Justificare

Alocarea care nu este gratuită ar trebui să fie limitată la producerea de energie electrică, 
care nu este produsă prin cogenerare, pentru a nu impune noi sarcini aceastui tip de 
producere a energiei electrice deosebit de eficient și pentru a nu contracara mecanismele de 
promovare a producerii combinate de energie electrică și energie termică din diverse țări.

Amendamentul 236
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului 
(3), nu este permisă alocarea de cote 
gratuite pentru producătorii de energie 
electrică, pentru instalațiile de captare, 
conductele de transport sau siturile de 
stocare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

(2) Li se alocă instalațiilor cantitatea de 
cote corespunzătoare produsului aritmetic 
dintre volumul de producție anual mediu 
preconizat, valorile de referință respective 
ale instalației și numărul anilor 
calendaristici corespunzători perioadei de 
alocare din momentul intrării în 
funcțiune. În cazul în care într-un an 
calendaristic volumul de producție diferă 
de producția medie anuală preconizată, 
având loc o scădere a producției, 
operatorul restituie autorității competente, 
până la data 30 aprilie a anului următor, 
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cantitatea de cote care rezultă din 
înmulțirea volumului de producție cu 
valoarea de referință alocată instalației. 
În cazul unei creșteri a producției, 
autoritatea competentă alocă cotele 
suplimentare pe baza aceluiași calcul, în 
urma unei cereri și până la data de 30 
aprilie a anului următor. Valorile de 
referință se stabilesc în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul [23 alineatul (3)]. 
Acestea iau în calcul potențialul tehnic de 
reducere a emisiilor al instalațiilor 
respective. Emisiile inevitabile din punct 
de vedere tehnic, care țin de proces, nu 
sunt luate în calcul atunci când se 
stabilesc valorile de referință. Aceleași 
prevederi se aplică și în cazul gazelor 
reziduale inevitabile. Atunci când gazul 
rezidual este folosit drept combustibil, 
operatorului instalației care produce 
gazul rezidual ar trebui să i se aloce cotele 
folosindu-se aceleași principii de alocare 
care se aplică în prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Alocarea ar trebui să fie gratuită în conformitate cu valorile de referință de la nivelul UE, cu 
o ajustare ex post în conformitate cu producția actuală. Această metodă de alocare oferă un 
instrument eficient privind schimbările climatice, rentabil pentru economie în ansamblu. 
Acest model de alocare este pus în aplicare la noul alineat (2).

Amendamentul 237
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru energia electrică produsă în afara 
instalațiilor de cogenerare, pentru 
instalațiile de captare, conductele de 
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de gaze cu efect de seră. transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 1- alineatul (8) - punctul (1).

Amendamentul 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
alții decât cei care produc energie 
electrică din resurse proprii, ca produs 
secundar al proceselor industriale sau în 
conformitate cu articolul 10a alineatele 
(7) și (8), pentru instalațiile de captare, 
conductele de transport sau siturile de 
stocare a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica faptul că autoaprovizionarea din partea industriilor mari consumatoare de 
energie nu ar trebui considerată drept producție de energie electrică în sensul folosit de 
sistemul comunitar, acestea ar trebui tratate în mod diferit față de producția pentru consumul 
public, întrucât situația concurențială a utilizării finale este total diferită de cea pentru 
consumul public.

Amendamentul 239
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul
(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru energia electrică produsă în afara 
instalațiilor de cogenerare, pentru 
instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

Or. de

Justificare

Alocarea de cote cu titlu gratuit ar trebui să fie limitată la producerea de energie electrică în 
cadrul instalațiilor de cogenerare, pentru a nu contracara mecanismele de promovare a 
producerii combinate de energie electrică și energie termică din diverse țări. 

Amendamentul 240
Dragoș Florin David

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică,
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare treptată a sistemului de vânzare la licitație în sectorul energetic, astfel 
cum s-a propus pentru alte sectoare, începând de la o alocare gratuită de 80% în 2013 și 
ajungând la o vânzare completă la licitație de 100% abia în 2020. Vânzarea treptată la 
licitație va permite îmbunătățirea randamentului energetic și adaptarea producției de energie 
electrică la cereri mai ridicate stimulate de noua directivă IPPC.
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Amendamentul 241
Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică,
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

Or. en

Justificare

Introducerea treptată a sistemului de vânzare la licitație în sectorul energiei electrice, astfel 
cum s-a propus pentru alte sectoare, începând de la o alocare gratuită de 80% în 2013 și 
ajungând la o vânzare completă la licitație de 100% abia în 2020. Principalul motiv pentru 
aceasta îl constituie faptul că piața UE a energiei electrice nu a fuzionat pe deplin. Piețele 
izolate existente vor împiedica transmiterea capacității necesare pentru a neutraliza impactul 
vânzării de 100% la licitație asupra producerii de energie electrică. În plus, vânzarea 
treptată la licitație va permite îmbunătățirea randamentului energetic și adaptarea producției 
de energie electrică la cereri mai ridicate stimulate de noua directivă IPPC.

Amendamentul 242
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
În cazul în care nu au fost prevăzute 
valori de referință în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul [23 alineatul (3)] 
pentru anumite produse sau procese, 
instalației respective i se alocă cote de 
emisie în funcție de alocarea medie 
anuală pentru a doua perioadă de 
comercializare din cadrul EU ETS, 
ajustată cu factorul linear în conformitate 
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cu articolul 9. Se ia în calcul potențialul 
tehnic de reducere a emisiilor al 
instalațiilor respective.
În cazul în care produsele sau procesele 
nu au fost acoperite de a doua perioadă 
de comercializare din cadrul EU ETS, se 
aplică o abordare de tip „grandfathering” 
(care ține cont de emisiile anterioare).

Or. en

Justificare

Trebuie să se presupună că valorile de referință nu au putut fi prevăzute, până acum, în 
general, pentru toate produsele și procesele. Acest lucru poate fi valabil în ceea ce privește 
produsele foarte diferențiate care reprezintă un procent redus al emisiilor în cadrul ETS. 
Acestor instalații trebuie să li se acorde cotele lor de CO2, în conformitate cu abordarea de 
tip „grandfathering” (care ține cont de emisiile anterioare).

Amendamentul 243
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE,
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

(3) În sensul Directivei 2004/8/CE, 
instalațiile de cogenerare primesc cote cu 
titlu gratuit pe baza valorilor de referință 
standard la nivel european. Acestea sunt 
emise și verificate în cadrul unei 
proceduri armonizate.

Or. de

Justificare

Instalațiile de cogenerare reprezintă cea mai eficientă formă de producere a energiei 
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electrice. Din acest motiv, ele sunt promovate în numeroase state membre. Sarcina prevăzută 
de dispozițiile alineatului (3) ar fi total contrară acestui efort de promovare.

Amendamentul 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

(3) Chiar dacă este sau nu produsă în 
combinație cu energia electrică, energia 
termică furnizată pentru utilizarea în 
industrie beneficiază de cote gratuite în 
conformitate cu ponderea de cote gratuite 
alocate sectoarelor industriale în cauză.

Chiar dacă este sau nu produsă în 
combinație cu energia electrică, energia 
termică furnizată pentru încălzirea 
urbană, care îndeplinește condițiile 
stipulate în Orientările privind ajutorul de 
stat pentru protecția mediului beneficiază 
de cote gratuite pentru a se asigura un 
tratament egal cu cel aplicat altor 
producători de energie termică care nu 
intră sub incidența EU ETS. 

Or. en

Justificare

Producerea de energie termică trebuie să dispună de norme adecvate și clare. Prezentul text 
permite eliminarea oricărei discriminări între cogenerarea „externalizată” și producția 
„internă” menționată în sectorul industrial.

Încălzirea urbană constituie un mijloc însemnat de reducere a emisiilor, concurența acesteia 
provenind din partea boilerelor individuale cu combustibil fosil care nu intră sub incidența 
EU ETS. Pentru a evita stimulentele economice dăunătoare pentru creșterea emisiilor, 
instalațiile de încălzire urbană ar trebui să se califice pentru primirea de cote gratuite.
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Amendamentul 245
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

(3) În sensul Directivei 2004/8/CE, 
instalațiile de cogenerare primesc cote cu 
titlu gratuit pe baza valorilor de referință 
standard la nivel european. Acestea sunt 
emise și verificate în cadrul unei 
proceduri armonizate.

Or. de

Justificare

Instalațiile de cogenerare reprezintă cea mai eficientă formă de producere a energiei 
electrice. Din acest motiv, ele sunt promovate în numeroase state membre. Povara prevăzută 
de dispozițiile alineatului (3) ar fi total contrară acestui efort de promovare.

Amendamentul 246
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE,
pentru o cerere justificată din punct de 

(3) Instalațiilor de cogenerare a energiei 
termice și electrice cu randament ridicat, 
așa cum sunt definite în Directiva 
2004/8/CE, li se alocă, fără limită de timp, 
cote gratuite pentru generarea de energie 
termică și electrică, pe baza unei valori de 
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vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

referință.

Or. en

Justificare

Cogenerarea de energie electrică și energie termică constituie piatra de căpătâi a protecției 
mediului. Menținerea și extinderea cogenerării de energie electrică și energie termică de 
mare randament este solicitată și sprijinită de Directiva 2004/8/CE. Ar fi contraproductiv să 
se introducă sarcini suplimentare ca urmare a vânzării la licitație. În multe cazuri, 
promovarea respectivă de către statele membre a instalațiilor de cogenerare de energie 
electrică și energie termică nu ar produce rezultatele dorite, producția rezultată din 
cogenerarea existentă ar fi redusă, iar extinderea viitoare nu ar putea fi realizată. În cazul în 
care vânzarea la licitație constituie principalul mecanism de alocare pentru producătorii de 
energie electrică, o astfel de excludere a cogenerării de la vânzarea la licitație contribuie la 
protecția mediului.

Amendamentul 247
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

(3) În sensul Directivei 2004/8/CE, 
instalațiile producătoare de energie 
electrică prin cogenerare primesc cote cu 
titlu gratuit pe baza valorilor de referință 
standard la nivel european.

Or. de
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Justificare

A se vedea justificarea la articolul 1- alineatul (8) - punctul (1).

Amendamentul 248
Dragoș Florin David

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

(3) Sunt alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. De asemenea, se alocă 
cote gratuite pentru producerea de 
energie în instalații de cogenerare care 
produc energie electrică și termică pentru 
sistemele de încălzire urbană și pentru 
energia electrică produsă pentru 
consumul propriu al acelei instalații. În 
fiecare an ulterior anului 2013, cantitatea 
totală a cotelor alocate acestor instalații 
pentru producția de energie termică se 
ajustează cu factorul linear menționat la 
articolul 9.

Or. en

Justificare

Textul trebuie să fie clar atunci când precizează situațiile care sunt eligibile pentru alocare 
gratuită. În plus, instalațiile de cogenerare, care furnizează energie pentru DHS (sistemele de 
încălzire districtuală), trebuie sprijinite de către autorități, întrucât acestea susțin, de 
asemenea, utilizarea durabilă a resurselor și lupta împotriva schimbărilor climatice, și 
trebuie să fie un serviciu public pe care să și-l permită majoritatea populației.
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Amendamentul 249
Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

(3) Sunt alocate cote gratuite, folosindu-se 
o metodă bazată pe valori de referință, 
instalațiilor de producere a energiei 
electrice și termice pentru producția de 
energie termică prin cogenerare cu 
randament ridicat, astfel cum este definită 
de Directiva 2004/8/CE, precum și 
producătorilor de energie termică urbană, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică.

Or. en

Justificare

În unele țări, peste 50% din cererea de energie termică este furnizată prin încălzire urbană, 
lucru care este esențial în multe state membre. Orice obligație impusă asupra sectorului 
respectiv de a achiziționa cote ar putea cauza o creștere a prețurilor la energia termică, 
provocând consecințe nedorite din punct de vedere social și al mediului. Există riscul ca 
gospodăriile să înlocuiască căldura furnizată de rețele mai costisitoare cu încălzirea 
individuală pe bază de ardere de cărbune, care este supusă unui control al emisiilor mai 
puțin strict.

Amendamentul 250
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 

(3) Sunt alocate cote gratuite pentru 
producția de energie termică, furnizată 
industriei sau altor consumatori, prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
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cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

Or. en

Justificare

Pentru a evita adoptarea în diferite state membre a unui sistem diferit de alocare pentru 
producția de energie termică, noua directivă ar trebui să stabilească norme comune 
armonizate UE privind alocarea gratuită către producția de energie termică, care poate fi 
considerată drept o modalitate de sprijinire a cogenerării de energie electrică și energie 
termică de mare randament (CHP).

Amendamentul 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

(3) Sunt alocate cote gratuite pentru 
producția de energie termică, furnizată 
industriei și altor consumatori, prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

Or. en
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Justificare

Energia termică, produsă în mod eficient prin cogenerare de energie electrică și energie 
termică, independent de sursă, prezintă avantaje ecologice și ar trebui, prin urmare, să fie 
încurajată. 

Amendamentul 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatele 4 și 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor 
instalațiilor care desfășoară activități în 
2013 și au beneficiat de cote gratuite în 
perioada 2008-2012 nu depășește 
procentul de emisii al acestor instalații 
înregistrat în perioada 2005-2007 și 
raportat la cantitatea totală anuală la 
nivel comunitar. Dacă este cazul, se 
aplică un factor de corecție.

eliminat

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor 
instalațiilor care vor fi incluse în sistemul 
comunitar doar începând cu 2013 nu 
depășește în 2013 nivelul total verificat al 
emisiilor provenite de la aceste instalații 
în perioada 2005-2007. În fiecare an 
următor, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

Or. en

Justificare

Nu este clar dacă instalațiile menționate abordează fiecare instalație individuală sau un 
anumit grup de instalații. Nu este clar, de asemenea, nici la ce și scopul în care se aplică 
factorul de rectificare. Pentru a aborda, în mod adecvat, riscul relocării emisiilor de dioxid 
de carbon, cantitatea de cote, calculată prin aplicarea valorilor de referință, trebuie alocată 
pe deplin. Coroborarea alineatelor (1) și (7) din articolul 10a  prevede acest lucru și, în 
consecință, articolul 10a alineatele (4) și (5) nu sunt esențiale.



AM\730636RO.doc 93/99 PE409.397v01-00

Amendamentul 253
Philippe Busquin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatele 4 și 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 
2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
perioada 2005-2007 și raportat la cantitatea 
totală anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție.

(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 
2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
perioada 2005-2007 și raportat la cantitatea 
totală anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție 
pentru a respecta cantitățile stabilite în 
conformitate cu alineatele (1) - (3) și fără 
a modifica cantitatea totală de cote în 
conformitate cu articolul 9.

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9. Dacă este cazul, 
se aplică un factor de corecție pentru a 
respecta cantitățile stabilite în 
conformitate cu alineatele (1) - (3) și fără 
a modifica cantitatea totală de cote în 
conformitate cu articolul 9.

Or. en

Justificare

Pentru a justifica resursele cheltuite cu crearea de valori de referință și având în vedere 
caracterul ambițios al acestora, este necesar ca alocarea să se realizeze în conformitate cu 
volumele cotelor, astfel cum sunt acestea calculate prin aplicarea valorilor de referință 
respective. Excedentele care depășesc pragul sectorului, astfel cum se menționează în 
prezentele alineate, vor fi satisfăcute din volumele pentru vânzarea la licitație, iar 
surplusurile urmează să fie transferate către volumul pentru vânzarea la licitație. În primul 
caz, reducerea cotelor pentru vânzarea la licitație este realizată prin scăderea cererii și, 
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astfel, se poate spera ca prețurile cotelor să nu crească. Clarificare privind realizarea 
pragului ETS.

Amendamentul 254
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 
2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
perioada 2005-2007 și raportat la cantitatea 
totală anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție.

(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada
2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
perioada 2005-2007 și raportat la 
cantitatea totală anuală la nivel comunitar.
Dacă este cazul, se aplică un factor de 
corecție pentru a respecta cantitățile 
stabilite în conformitate cu alineatele (1) 
- (3) și fără a modifica cantitatea totală 
de cote în conformitate cu articolul 9.

Or. en

Justificare

Utilizarea valorilor de referință ar trebui să devină principala metodă de alocare. Doar în 
cazul în care nu se elaborează valori de referință, pot emisiile istorice să creeze o barieră în 
calea alocării gratuite.

Amendamentul 255
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 

(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor pentru 
emisii directe în cazul instalațiilor care 
desfășoară activități în 2013 și au 
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2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
perioada 2005-2007 și raportat la cantitatea 
totală anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție.

beneficiat de cote gratuite în perioada 
2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
perioada 2005-2007 și raportat la cantitatea 
totală anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție.

Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor pentru 
emisii indirecte în cazul instalațiilor care 
desfășoară activități în 2013 nu depășește 
procentul de emisii generate de producția 
europeană de energie în cadrul 
Comunității, înregistrat în perioada 2005-
2007 și raportat la cantitatea totală 
anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție.

Or. en

Justificare

Atât producției de energie electrică, cât și producției de energie termică din instalațiile 
industriale de cogenerare de energie electrică și termică trebuie să li se acorde alocări 
gratuite în conformitate cu obiectivele UE, pentru a garanta faptul că această tehnologie 
eficientă nu este intimidată (Directiva CHP): în consecință, alineatul (3) trebuie modificat.

Amendamentul 256
Dragoș Florin David

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 2008 
2012 nu depășește procentul de emisii al 
acestor instalații înregistrat în perioada 
2005 2007 și raportat la cantitatea totală 
anuală la nivel comunitar. Dacă este cazul, 
se aplică un factor de corecție.

(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 2008 
2012 nu depășește procentul de emisii 
verificate înregistrat în perioada 2005 2007 
și raportat la cantitatea totală anuală la 
nivel comunitar. Dacă este cazul, se aplică 
un factor de corecție.

Or. en
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Amendamentul 257
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 
2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
perioada 2005-2007 și raportat la cantitatea 
totală anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție.

(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 
2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
perioada 2005-2007 și raportat la cantitatea 
totală anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție
pentru a respecta cantitățile stabilite în 
conformitate cu alineatele (1) - (3) și fără 
a modifica cantitatea totală de cote în 
conformitate cu articolul 9.

Or. en

Justificare

Pentru a justifica resursele cheltuite cu crearea de valori de referință și având în vedere 
caracterul ambițios al acestora, este necesar ca alocarea să se realizeze în conformitate cu 
volumele cotelor, astfel cum sunt acestea calculate prin aplicarea valorilor de referință 
respective. Excedentele care depășesc pragul sectorului, astfel cum se menționează în 
prezentele alineate, vor fi satisfăcute din volumele pentru vânzarea la licitație, iar 
surplusurile urmează să fie transferate către volumul pentru vânzarea la licitație.

Amendamentul 258
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
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doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9. Dacă este cazul, 
se aplică un factor de corecție pentru a 
respecta cantitățile stabilite în 
conformitate cu alineatele (1) - (3) și fără 
a modifica cantitatea totală de cote în 
conformitate cu articolul 9.

Or. en

Justificare

Rectificarea ar trebui aplicată pentru a determina o limită superioară a alocării gratuite la 
nivelul valorii de referință.

Amendamentul 259
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

(5) Cantitatea maximă de cote pentru 
emisiile directe utilizată ca bază pentru 
calcularea cotelor instalațiilor care vor fi 
incluse în sistemul comunitar doar
începând cu 2013 nu depășește în 2013 
nivelul total verificat al emisiilor provenite 
de la aceste instalații în perioada 2005-
2007. În fiecare an următor, cantitatea 
totală a cotelor alocate acestor instalații se 
ajustează cu factorul linear menționat la 
articolul 9.

Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor pentru 
emisii indirecte în cazul instalațiilor care 
sunt incluse în sistemul comunitar doar 
din 2013 nu depășește procentul de emisii 
generate de producția europeană de 
energie în cadrul Comunității, înregistrat 
în perioada 2005-2007 și raportat la 
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cantitatea totală anuală la nivel 
comunitar. Dacă este cazul, se aplică un 
factor de corecție.

Or. en

Justificare

Atât producției de energie electrică, cât și producției de energie termică din instalațiile 
industriale de cogenerare de energie electrică și termică trebuie să li se acorde alocări 
gratuite în conformitate cu obiectivele UE, pentru a garanta faptul că această tehnologie
eficientă nu este intimidată (Directiva CHP): în consecință, alineatul (3) trebuie modificat.

Amendamentul 260
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9. Dacă este cazul, 
se aplică un factor de corecție pentru a 
respecta cantitățile stabilite în 
conformitate cu alineatele (1) - (3) și fără 
a modifica cantitatea totală de cote în 
conformitate cu articolul 9.

Or. en

Justificare

Pentru a justifica resursele cheltuite cu crearea de valori de referință și având în vedere 
caracterul ambițios al acestora, este necesar ca alocarea să se realizeze în conformitate cu 
volumele cotelor, astfel cum sunt acestea calculate prin aplicarea valorilor de referință 
respective. Excedentele care depășesc pragul sectorului, astfel cum se menționează în 
prezentele alineate, vor fi satisfăcute din volumele pentru vânzarea la licitație, iar 
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surplusurile urmează să fie transferate către volumul pentru vânzarea la licitație.

Amendamentul 261
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total istoric al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în 2008 sau 
nivelul mediu al emisiilor provenite de la 
aceste instalații în perioada 2008-2010. În 
fiecare an următor, cantitatea totală a 
cotelor alocate acestor instalații se 
ajustează cu factorul linear menționat la 
articolul 9.

Or. en

Justificare

În multe cazuri nu există date istorice de emisie disponibile pentru perioada 2005-2007 și nici 
obligația de a stoca aceste date pentru toate instalațiile incluse în sistemul comunitar 
începând cu 2013, fiind, prin urmare, fezabil să se furnizeze date verificate începând cu anul 
2008.
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