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Amendamentul 262
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Instalaţiile nou intrate primesc cote 
alocate de la buget din rezerva pentru 
licitaţie. Această alocare trebuie să aibă 
loc prin analogie cu instalaţiile existente.

Cantităţile de cote alocate se ajustează cu 
factorul linear menţionat la articolul 9.

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate.

Or. de

Justificare

O rezervă separată pentru instalaţiile nou intrate nu este necesară, deoarece statele membre 
dispun deja de un buget de cote pentru licitaţie, din care poate avea loc o alocare către noile 
instalaţii. De asemenea, bugetul pentru instalaţii nou intrate nu ar trebui să fie limitat 
deoarece instalaţiile noi sunt cele care asigură creşteri ale eficienţei. Investiţiile 
corespunzătoare nu ar trebui, din această cauză precum şi datorită politicii industriale, să fie 
împiedicate de sarcina financiară reprezentată de obligaţia cumpărării de certificate.
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Amendamentul 263
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Instalaţiile nou intrate primesc cote 
alocate de la buget din rezerva pentru 
licitaţie. Această alocare trebuie să aibă 
loc prin analogie cu instalaţiile existente.

Cantităţile de cote alocate se ajustează cu 
factorul linear menţionat la articolul 9.
Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate.

Or. de

Justificare

O rezervă separată pentru instalaţiile nou intrate nu este necesară, deoarece statele membre 
dispun deja de un buget de cote pentru licitaţie, din care poate avea loc o alocare către noile 
instalaţii. De asemenea, bugetul pentru instalaţii nou intrate nu ar trebui să fie limitat 
deoarece instalaţiile noi sunt cele care asigură creşteri ale eficienţei. Investiţiile 
corespunzătoare nu ar trebui, din această cauză precum şi datorită politicii industriale, să fie 
împiedicate de sarcina financiară reprezentată de obligaţia cumpărării de certificate.

Amendamentul 264
Paul Rübig

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

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

(6) 5% din cantitatea de cote la nivel 
comunitar, stabilită în conformitate cu 
articolele 9 şi 9a pentru perioada 2013-
2020, constituie o rezervă pentru a oferi 
lichiditate instalaţiilor nou intrate şi 
pentru situaţiile de pe piaţă care crează 
preţuri nerezonabil de mari sau de mici 
pentru emisiile de carbon. Procentul 
maxim care poate fi alocat instalaţiilor nou 
intrate în conformitate cu normele 
adoptate în temeiul alineatului (1).

Or. en

Justificare

Rezerva furnizează lichidităţi (cote de alocare) pentru instalaţiile nou intrate. Pentru întreaga 
piaţă a carbonului este esenţial să existe instrumente care să permită reacţii la situaţiile 
excepţionale de piaţă. Recomandăm insistent utilizarea unei părţi a rezervei pentru creşterea 
lichidităţilor în eventualitatea unui preţ extrem de ridicat al carbonului. În cazul unui preţ 
prea scăzut al carbonului, lichidităţile ar trebui să fie reduse (această măsură ar trebui 
inclusă în normele de licitare). Sugerăm o limită de preţ între 20 şi 50 de euro. Măsurile 
privind lichidităţile ar trebui să fie tratate prin normele de licitare menţionate la articolul 10.

Amendamentul 265
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cantităţile de cote alocate se ajustează cu 
factorul linear menţionat la articolul 9.

Cantităţile de cote alocate se ajustează cu 
factorul linear menţionat la articolul 9, cu 
excepţia instalaţiilor combinate de mare 
eficienţă de producere a căldurii şi a 
electricităţii, astfel cum sunt definite de 
Directiva 2004/8/CE.



PE409.410v01-00 6/98 AM\730913RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Pentru ca UE să îndeplinească ambiţiosul plafon global maxim de emisie ETS (sistemul de 
comercializare a cotelor de emisii) va fi necesară creşterea numărului instalaţiilor combinate 
de producere a căldurii şi a electricităţii, deoarece acestea redau valori semnificative de 
producţie termală separată, evitându-se astfel între 10 şi 30% din emisiile de dioxid de 
carbon. Este important ca investiţiile în noile instalaţii să fie încurajate şi să fie tratate în 
acelaşi mod ca şi schemele existente.

Amendamentul 266
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate.

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate cu excepţia 
electricităţii produse din gaze reziduale 
provenite din procesele de producţie.
Atunci când gazul rezidual rezultat în 
urma unui proces de producţie este folosit 
drept combustibil, operatorului instalaţiei 
care produce gazul rezidual i se alocă 
cotele folosindu-se aceleaşi principii de 
alocare care se aplică pentru instalaţia 
respectivă.

Or. en

Justificare

Gazele reziduale rezultate din procesele de producţie trebuie să fie utilizate imediat după 
producerea lor. Pentru asigurarea recuperării lor eficiente, trebuie permisă flexibilitate 
maximă în vederea utilizării acestor gaze. Utilizarea pentru producerea de electricitate a 
gazelor reziduale provenite din procesele de producţie contribuie la conservarea resurselor şi 
la reducerea emisiilor de CO2. Electricitatea produsă în aceste condiţii speciale ar trebui să 
fie exclusă de la licitare.
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Amendamentul 267
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate.

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producătorii de energie.

Or. en

Justificare

Pentru producţia de electricitate proprie a industriei trebuie menţinute cotele de alocare 
gratuite, deoarece costurile CO2 ale autoproducătorilor vor constitui o parte esenţială a 
costurilor carbonului care vor influenţa problema relocării emisiilor de dioxid de carbon.

Amendamentul 268
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate.

eliminat

Or. en

Justificare

Fără stimulente nu va exista un impuls suficient pentru noi investiţii. Ca rezultat, instalaţiile 
vechi şi mai puţin eficiente vor funcţiona în continuare cu emisii mai mari de CO2. Factorii 
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de decizie nu îşi pot permite să pună în pericol miliarde în investiţii pentru proiectele 
anunţate. (Studiul recent publicat de DENA şi câteva anulări ale proiectelor anunţate de 
centrale electrice noi constituie o dovadă clară referitoare la acest aspect).

Amendamentul 269
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate.

eliminat

Or. en

Justificare

Licitarea cotelor de CO2 pentru producerea de electricitate constituie un cost semnificativ 
inutil pentru consumatori. Un mecanism de alocare cu titlu gratuit bazat pe valori de 
referinţă şi pe producţia reală formează un ETS mai eficient.

Amendamentul 270
Dragoş Florin David

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 271
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate.

eliminat

Or. en

Justificare

Este necesară introducerea graduală a licitării în sectorul energetic, astfel cum s-a propus 
pentru celelalte sectoare, începând cu un procent de 80% de alocare gratuită în 2013 şi 
ajungându-se la un procent de 100% de licitare în 2020. Principala explicaţie constă în faptul 
că piaţa energetică a UE nu este pe deplin concentrată. Existenţa pieţelor izolate va preveni 
transmiterea capacităţii necesare să neutralizeze impactul procentului de 100% de licitare în 
producerea de electricitate. În plus, licitaţia graduală va permite îmbunătăţirea eficienţei 
energetice şi adaptarea producţiei electricităţii la solicitări mai mari în temeiul noii Directive 
96/61/CE IPPC.

Amendamentul 272
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate.

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate cu excepţia 
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 aceleaşi măsuri 
de punere în aplicare menţionate la 
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alineatul (1) primul paragraf şi la 
alineatul (7), care se aplică principalelor 
procese industriale.

Or. en

Amendamentul 273
Philippe Busquin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate.

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate cu excepţia 
electricităţii produse din gaze reziduale 
provenite din procesele de producţie.
Atunci când gazul rezidual rezultat în 
urma unui proces de producţie este folosit 
drept combustibil, operatorului instalaţiei 
care produce gazul rezidual i se alocă 
cotele folosindu-se aceleaşi principii de 
alocare care se aplică pentru instalaţia 
respectivă.

Or. en

Justificare

Utilizarea pentru producerea de electricitate a gazelor reziduale provenite din procesele de 
producţie contribuie la conservarea resurselor şi la reducerea emisiilor de CO2. 
Electricitatea produsă în aceste condiţii speciale ar trebui să fie exclusă de la licitare. 
Utilizarea continuă şi durabilă a acestor gaze inevitabile poate fi garantată cel mai bine dacă 
producătorul acestor gaze inevitabile primeşte cotele de alocare corelate şi dacă acest lucru 
se face prin aceeaşi metodă de alocare, astfel cum a fost aplicată respectivelor instalaţii ale 
producătorului acestor gaze inevitabile.
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Amendamentul 274
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 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate.

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate cu excepţia 
energiei electrice produse în legătură cu 
consumul termic industrial sau din 
reziduurile generate de un proces 
industrial, cu condiţia ca aceasta să fie 
utilizată de operator pentru consumul 
propriu; în ambele cazuri se alocă cote 
potrivit aceloraşi principii de alocare care 
se aplică în cazul activităţii industriale 
respective, aşa cum se menţionează în 
anexa 1.

Totuşi, atunci când gazul rezidual 
rezultat în urma unui proces de 
producţie este folosit drept 
combustibil, toate cotele i se alocă cu 
titlu gratuit operatorului instalaţiei 
care produce gazul rezidual, 
folosindu-se aceleaşi principii de 
alocare care se aplică pentru 
instalaţia respectivă.

Or. en

Justificare

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.
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Amendamentul 275
Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate.

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate. Licitaţia nu se 
aplică energiei electrice produse din 
utilizarea reziduurilor şi gazelor  
inevitabile rezultate din procesele de 
producţie cu scopul de a utiliza cantitatea 
corespunzătoare de energie electrică 
pentru instalaţia care a generat acele 
gaze.

Or. en

Justificare

Utilizarea pentru producerea de electricitate a materiilor reziduale inevitabile rezultate din 
procesele de producţie contribuie la conservarea resurselor şi la reducerea emisiilor de CO2. 
Electricitatea produsă în aceste condiţii speciale şi dacă este utilizată la faţa locului ar trebui 
să fie exclusă de la licitare.

Amendamentul 276
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate.

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalaţiile nou intrate cu excepţia 
celor care provin din:
1. cogenerare sau
2. generare de energie din deşeurile 
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proceselor industriale de producţie.

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 1 punctul 1

Amendamentul 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la 30 iunie 2010, Comisia 
publică normele armonizate de alocare 
instalaţiilor nou intrate, precum şi cele 
pentru optimizarea instalaţiilor 
industriale - „pooling”, închiderea, 
transferul în cadrul UE - elaborate şi 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 23 alineatul (3).

Or. fr

Justificare

Regulile de atribuire a cotelor pentru instalaţiile nou intrate, precum şi regulile privind 
închiderile, transferurile de cote de la un sit închis către un nou sit în cadrul Uniunii 
Europene şi dispoziţiile cu privire la „pooling” trebuie să fie stabilite la nivel comunitar în 
acelaşi timp cu regulile de atribuire a cotelor gratuite pentru instalaţiile existente.
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Amendamentul 278
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) instalaţiile cu o producţie având o 
creştere anuală medie de peste 18% între 
anii de referinţă pentru care datele de 
producţie au fost utilizate pentru alocare 
şi al doilea an calendaristic al perioadei
comerciale în desfăşurare, pot solicita 
alocarea din rezervele specificate la 
alineatul (6).

Or. en

Justificare

Instalaţiile nou construite (acele instalaţii construite înainte de prezentarea listei menţionate 
la articolul 11) se vor confrunta cu problema că acestea vor exista în anii de referinţă pentru 
procesul de alocare (analiză comparativă) şi vor fi acoperite prin prezentarea listei 
menţionate la articolul 11, însă vor urma un plan de creştere constantă a producţiei. Pentru a 
permite alocarea gratuită corectă pe o bază juridică clară ar trebui inclusă, de asemenea, o 
normă pentru instalaţii (în conformitate cu poziţia comună pentru operatorii aeronavelor în 
ETS).

Amendamentul 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatele 7 şi 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sub rezerva dispoziţiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [şi al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 80% din 

(7) Până la încheierea unui acord 
internaţional şi sub rezerva dispoziţiilor 
articolului 10b, cantitatea de cote alocate 
cu titlu gratuit instalaţiilor care nu sunt 



AM\730913RO.doc 15/98 PE409.410v01-00

RO

cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menţionate la alineatul (1); 
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeaşi cantitate, până la 
eliminarea totală a alocării gratuite în 
2020.

menţionate la alineatul (2 ) în 2013 şi în 
fiecare an ulterior este de 100% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menţionate la alineatul (1) şi fără 
modificarea cantităţii totale de cote în 
conformitate cu articolul 9.

(8) În 2013 şi în fiecare an ulterior până 
în 2020, instalaţiilor 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).

Or. en

Justificare

În general, industria de producţie este expusă unei competiţii internaţionale aprige.  Licitarea 
impune riscuri incalculabile acestor industrii şi întregii economii a UE, în timp ce nu 
contribuie la obiectivele de mediu ale directivei. Plafonul este stabilit la 21% şi va fi 
îndeplinit cu sau fără licitare prin reducerea constantă a valorii disponibile a cotelor de 
alocare. De aceea, industria de producţie ar trebui să primească cote de alocare gratuite 
bazate pe valori de referinţă până când intră în vigoare un acord internaţional care să 
prevadă un teren de joc egal pentru toţi competitorii la scară globală.

Amendamentul 280
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sub rezerva dispoziţiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [şi al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 80% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menţionate la alineatul (1); 
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeaşi cantitate, până la 
eliminarea totală a alocării gratuite în 

(7) Pentru instalaţiile enumerate în anexa 
I, se stabilesc valori de referinţă uniforme 
la nivel comunitar, acestea fiind adoptate 
şi monitorizate în conformitate cu o 
procedură armonizată. Pe baza acestor 
valori de referinţă, instalaţiile pot primi 
un procent de 100% de cote gratuite.
Instalaţiile care nu produc energie 
electrică prin cogenerare sunt excluse de 
la această alocare cu titlu gratuit.
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2020.

Or. de

Justificare

Ţinând seama de presiunea concurenţei internaţionale, sarcinile financiare care rezultă 
dintr-un sistem de comercializare a cotelor de emisie limitat la Europa nu trebuie transmise 
mai departe prin intermediul produselor. Acest lucru ar pune în pericol competitivitatea 
produselor şi ar determina mutarea producţiei în ţări care nu sunt obligate să aplice legi 
privind schimbările climatice. Prin urmare, este necesară o reducere a sarcinii financiare 
printr-o alocare cu titlu gratuit pe termen lung, pe baza unor valori de referinţă ambiţioase, 
care, în plus, ţin seama de posibilităţile tehnice.

Amendamentul 281
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sub rezerva dispoziţiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [şi al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 80% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menţionate la alineatul (1); 
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeaşi cantitate, până la 
eliminarea totală a alocării gratuite în 
2020.

eliminat

Or. en

Justificare

Licitarea în cadrul ETS înseamnă cost maxim pentru toţi consumatorii, fără beneficii 
suplimentare pentru reducerea CO2. Acest lucru înseamnă nici mai mult nici mai puţin decât 
ca o nouă taxă pentru CO2 să fie plătită de către consumatori. Pentru a se economisi până la 
55 miliarde de euro pe an pentru consumatorii din UE şi pentru a menţine preţurile la 
energia electrică mai scăzute cu 20 – 30 de euro/MWh fără a pune la îndoială eficienţa ETS, 
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ar trebui ca sistemul să nu se bazeze pe licitare. O cotă de alocare gratuită bazată pe valori 
de referinţă şi pe producţia reală pot asigura un cost eficient şi un instrument ecologic 
eficace.

Amendamentul 282
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sub rezerva dispoziţiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [şi al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 80% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menţionate la alineatul (1); 
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeaşi cantitate, până la 
eliminarea totală a alocării gratuite în 
2020.

(7) Pentru instalaţiile enumerate în anexa 
I, se stabilesc valori de referinţă uniforme 
la nivel comunitar, acestea fiind adoptate 
şi monitorizate în conformitate cu o 
procedură armonizată. Pe baza acestor 
valori de referinţă, instalaţiile pot primi 
un procent de 100% de cote gratuite.  
După 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalaţii se ajustează 
anual cu factorul linear menţionat la 
articolul 9.  Instalaţiile care nu produc 
energie electrică prin cogenerare sunt 
excluse de la această alocare cu titlu 
gratuit.

Or. de

Justificare

Instalaţiile de producţie industrială sunt permanent obligate să-şi optimizeze eficienţa 
energetică, pentru a putea face faţă concurenţei internaţionale. Ţinând seama de presiunea 
concurenţei internaţionale, sarcinile financiare care rezultă dintr-un sistem de comercializare 
a cotelor de emisie limitat la Europa nu trebuie transmise mai departe prin intermediul 
produselor.
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Amendamentul 283
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sub rezerva dispoziţiilor 
articolului 10b, cantitatea de cote 
alocate cu titlu gratuit în temeiul 
alineatelor (3)-(6) ale prezentului 
articol [şi al articolului 3c alineatul 
(2)] în 2013 este de 80% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menţionate la alineatul (1); 
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeaşi cantitate, până 
la eliminarea totală a alocării 
gratuite în 2020.

(7) Pentru instalaţiile enumerate în anexa 
2aa, se definesc valori de referinţă pentru 
performanţă la nivel comunitar  în 
conformitate cu o procedură armonizată.
Alocarea cotelor gratuite pentru aceste 
instalaţii se bazează pe aceste valori de 
referinţă.

Or. en

Justificare

Cotele alocate gratuit în conformitate cu valorile de referinţă performante asigură atingerea 
obiectivelor privind emisia, ca şi licitarea, însă cu costuri mult mai scăzute. Vor fi 
recompensate cele mai bune performanţe, fără dezavantaje în comparaţie cu competitorii 
internaţionali: Competitivitatea industriei UE poate fi protejată până la ajungerea la un 
acord internaţional. Companiile îşi vor îndrepta atenţia către investiţii în proiectele de 
reducere a CO2 sau utilizarea cotelor de CO2 pentru a întruni obligaţiile care depind de 
preţul pieţei.

Amendamentul 284
Esko Seppänen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sub rezerva dispoziţiilor articolului (7) Pentru instalaţiile enumerate în anexa 
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10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [şi al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 80% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menţionate la alineatul (1); 
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeaşi cantitate, până la 
eliminarea totală a alocării gratuite în 
2020.

2aa, se definesc valori de referinţă pentru 
performanţă la nivel comunitar  în 
conformitate cu o procedură armonizată.
Alocarea cotelor gratuite pentru aceste 
instalaţii se bazează pe aceste valori de 
referinţă.

Or. en

Justificare

Cotele alocate gratuit în conformitate cu valorile de referinţă performante asigură atingerea 
obiectivelor privind emisia, ca şi licitarea, însă cu costuri mult mai scăzute.

Amendamentul 285
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sub rezerva dispoziţiilor 
articolului 10b, cantitatea de cote 
alocate cu titlu gratuit în temeiul 
alineatelor (3)-(6) ale prezentului 
articol [şi al articolului 3c alineatul 
(2)] în 2013 este de 80% din cantitatea 
stabilită în conformitate cu măsurile 
menţionate la alineatul (1); alocarea cu 
titlu gratuit scade apoi în fiecare an cu 
aceeaşi cantitate, până la eliminarea 
totală a alocării gratuite în 2020.

(7) Sub rezerva dispoziţiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [şi al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 100% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menţionate la alineatul (1); 
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeaşi cantitate, până la 
79% alocări gratuite în 2020.

Or. en

Justificare

Competiţia internaţională constituie o problemă pentru orice industrie ETS. Doar 



PE409.410v01-00 20/98 AM\730913RO.doc

RO

producătorii de energie par să nu fie expuşi competiţiei internaţionale. De aceea, 
recomandăm insistent menţinerea unei cote de alocare gratuite până la sfârşitul perioadei. 
Reducerea cotei de alocare gratuite ar trebui să nu depăşească factorul linear menţionat la 
articolul 9 care duce la o reducere de 21 %.

Amendamentul 286
Erika Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8

Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sub rezerva dispoziţiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [şi al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 80% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menţionate la alineatul (1); 
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeaşi cantitate, până la 
eliminarea totală a alocării gratuite în 
2020.

(7) Sub rezerva dispoziţiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [şi al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 100% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menţionate la alineatul (1); 
alocarea de cote cu titlu gratuit se 
ajustează cu factorul linear menţionat la 
articolul 9.

Or. de

Justificare

Creşterea eficienţei instalaţiilor de producţie a fost şi continuă să fie un obiectiv permanent 
al industriei. Măsurile de autoreglementare au reuşit deja să reducă emisiile de CO2. Pentru 
a nu pune în pericol poziţia Europei ca locaţie industrială, trebuie să se opteze pentru o 
reducere justificată din punct de vedere economic a alocărilor cu titlu gratuit. Deoarece 
factorul liniar prevăzut la articolul 9 constituie în sine un obiectiv de reducere foarte 
ambiţios, există încă stimulente pentru continuarea reducerii emisiilor şi oportunităţi pentru 
noi investiţii.
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Amendamentul 287
Dominique Vlasto

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În 2013 şi în fiecare an ulterior 
până în 2020, instalaţiilor 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).

(8) În 2013 şi în fiecare an ulterior până la 
intrarea în vigoare a unui acord 
internaţional care să includă măsuri 
comparabile cu cele menţionate la 
articolul 28, instalaţiilor din sectoarele la 
care se face referinţă în anexa 2aa li se 
alocă cote gratuite în proporţie de 100%, 
din cantitatea stabilită în conformitate cu 
alineatele (2)-(6).

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

Ulterior, la fiecare 5 ani, Comisia 
revizuieşte cotele gratuite pentru 
sectoarele prevăzute în anexa 2aa, ţinând 
cont de criteriile menţionate la articolul 
28.

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

Atunci când se analizează măsurile 
adecvate pentru sectoarele prevăzute în 
anexa 2aa, se ţine seama şi de toate 
acordurile sectoriale obligatorii care duc 
la reduceri globale ale emisiilor de 
amploarea necesară pentru a combate 
eficient schimbările climatice, acorduri 
care pot fi monitorizate, verificate şi care 
pot face obiectul unor mecanisme 
obligatorii de garantare a aplicării.

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ţine seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera 
costul cotelor solicitate în preţul 
produselor, fără a pierde o parte 
semnificativă a cotei de piaţă în favoarea 
instalaţiilor mai puţin eficiente din punct 
de vedere al emisiilor de carbon, situate în 
afara Comunităţii, ţinând seama de 
următorii factori:
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(a) măsura în care licitaţiile ar duce la o 
creştere substanţială a costurilor de 
producţie;

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

(c) structura de piaţă, piaţa produselor şi 
piaţa geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurenţa 
internaţională;

(d) efectul schimbărilor climatice şi al 
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 preţul crescut al 
carbonului sau impactul asupra 
rentabilităţii instalaţiilor.

Or. en

Justificare

Alineatele (8) şi (9) propun proceduri extrem de complexe. Sectoarele energetice intensive au 
furnizat între timp Comisiei dovada asupra expunerii acestora la concurenţa internaţională şi 
la riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon.
Din moment ce măsurile pentru alocare sunt stabilite prin modificarea la alineatul (7), textele 
originale ale alineatelor (8) şi (9) îşi pierd relevanţa şi sunt înlocuite.

Amendamentul 288
Esko Seppänen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatele 8 şi 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În 2013 şi în fiecare an ulterior până în
2020, instalaţiilor 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).

(8) În 2013 şi în fiecare an ulterior până la 
intrarea în vigoare a unui acord 
internaţional care să includă măsuri 
comparabile cu cele menţionate la 
articolul 28, instalaţiilor din sectoarele la 
care se face referinţă în anexa 2aa li se
vor aloca cote gratuite în proporţie de
100%, din cantitatea stabilită în 
conformitate cu alineatele (2)-(6).

Ulterior, la fiecare 5 ani, Comisia 
revizuieşte cotele gratuite pentru 
sectoarele prevăzute în anexa 2aa, ţinând 
cont de criteriile menţionate la articolul 
28.

Atunci când se analizează măsurile 
adecvate pentru sectoarele prevăzute în 
anexa 2aa, se ţine seama şi de toate 
acordurile sectoriale obligatorii care duc 
la reduceri globale ale emisiilor de 
amploarea necesară pentru a combate 
eficient schimbările climatice, acorduri 
care pot fi monitorizate, verificate şi care 
pot face obiectul unor mecanisme 
obligatorii de garantare a aplicării.

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

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

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ţine seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera 
costul cotelor solicitate în preţul 
produselor, fără a pierde o parte 
semnificativă a cotei de piaţă în favoarea 
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instalaţiilor mai puţin eficiente din punct 
de vedere al emisiilor de carbon, situate în 
afara Comunităţii, ţinând seama de 
următorii factori:

(a) măsura în care licitaţiile ar duce la o 
creştere substanţială a costurilor de 
producţie;

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

(c) structura de piaţă, piaţa produselor şi 
piaţa geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurenţa 
internaţională;

(d) efectul schimbărilor climatice şi al 
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 preţul crescut al 
carbonului sau impactul asupra 
rentabilităţii instalaţiilor.

Or. en

Justificare

Până la stabilirea unui acord internaţional cu acceptarea unui preţ global al carbonului, 
alocarea pentru industria de producţie în cadrul EU ETS trebuie să rămână gratuită. 

Acordurile sectoriale obligatorii trebuie avute în vedere în momentul în care se revizuieşte 
măsura.
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Amendamentul 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În 2013 şi în fiecare an ulterior până 
în 2020, instalaţiilor 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).

eliminat

Or. en

Justificare

Licitarea în cadrul ETS înseamnă cost maxim pentru toţi consumatorii, fără beneficii 
suplimentare pentru reducerea CO2. Acest lucru înseamnă nici mai mult nici mai puţin decât 
ca o nouă taxă pentru CO2 să fie plătită de către consumatori. Pentru a se economisi până la 
55 miliarde de euro pe an pentru consumatorii din UE şi pentru a menţine preţurile la 
energia electrică mai scăzute cu 20 – 30 de euro/MWh fără a pune la îndoială eficienţa ETS, 
ar trebui ca sistemul să nu se bazeze pe licitare. O cotă de alocare gratuită bazată pe valori 
de referinţă şi pe producţia reală pot asigura un cost eficient şi un instrument ecologic 
eficace.

Amendamentul 290
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În 2013 şi în fiecare an ulterior până 
în 2020, instalaţiilor 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 

eliminat
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stabilită în conformitate cu alineatele (2)-
(6).

Or. de

Justificare

Ca o consecinţă logică a modalităţilor de alocare menţionate la alineatul (7), aceste 
dispoziţii nu mai sunt necesare.

Amendamentul 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În 2013 şi în fiecare an ulterior până 
în 2020, instalaţiilor 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).

eliminat

Or. fr

Justificare

Amendament de coordonare.

Amendamentul 292
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În 2013 şi în fiecare an ulterior până 
în 2020, instalaţiilor 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).

eliminat

Or. de

Justificare

Ca o consecinţă logică a modalităţilor de alocare menţionate la alineatul (7), aceste 
dispoziţii nu mai sunt necesare.

Amendamentul 293
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În 2013 şi în fiecare an ulterior până în 
2020, instalaţiilor 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).

(8) În 2013 şi în fiecare an ulterior până în 
2020, în absenţa unui acord internaţional 
ratificat, care să asigure condiţii de 
concurenţă egale pentru instalaţiile care nu 
produc în principal electricitate, acestor 
instalaţii li se va aloca cote gratuite în 
proporţie de 100%, din cantitatea stabilită 
în conformitate cu alineatele (1)-(6).

Această prevedere se aplică de asemenea 
instalaţiilor care nu pot fi în mod clar 
atribuite unui anumit sector.

Or. en
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Justificare

Licitarea cotelor pentru sectorul de producţie va avea consecinţe negative economice şi 
sociale, de vreme ce companiile vor fi împovărate cu costuri legate de licitare şi prin sume 
considerabile impuse asupra preţului industriilor mari consumatoare de energie şi mai ales 
mari consumatoare de electricitate prin impactul asupra preţului electricităţii. De asemenea, 
relocarea producţiei în afara UE va rezulta în emisii mai puternice, mai ales când au loc în 
unităţi mai puţin eficiente din punctul de vedere al mediului („relocarea emisiilor dioxidului 
de carbon”). Accentul trebuie pus pe consecinţele economice negative ale licitării pentru UE.

Amendamentul 294
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În 2013 şi în fiecare an ulterior până în 
2020, instalaţiilor 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).

(8) Sub rezerva dispoziţiilor articolului 
10b, în 2013 şi în fiecare an ulterior, 
instalaţiilor 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 (1)-(3) şi fără 
modificarea cantităţii totale de cote 
prevăzute la articolul 9. Această prevedere 
se aplică de asemenea instalaţiilor care 
nu pot fi în mod clar atribuite unui 
anumit sector.

Or. en

Justificare

Eligibilitatea pentru cote gratuite nu va trebui să se limiteze la un anumit an, ci să pună
accentul pe riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon. Dacă riscul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon este stabilit, toate cotele de alocare, aşa cum au fost calculate în 
conformitate cu valorile de referinţă, vor fi gratuite. 

Clarificarea faptului că alocaţia conformă valorilor de referinţă trebuie să respecte plafonul 
sectorial ETS.
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Amendamentul 295
Philippe Busquin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În 2013 şi în fiecare an ulterior până în 
2020, instalaţiilor 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).

(8) Sub rezerva dispoziţiilor articolului 
10b, în 2013 şi în fiecare an ulterior, 
instalaţiilor din sectoarele expuse la un risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon li se atribuie totalitatea 
cotelor gratuite din cantitatea stabilită în 
conformitate cu alineatele (1)-(3) şi fără 
modificarea cantităţii totale de cote 
prevăzute la articolul 9.

Or. en

Justificare

Eligibilitatea pentru cote gratuite nu va trebui să se limiteze la un anumit an, ci să pună 
accentul pe riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon. Dacă riscul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon este stabilit, toate cotele de alocare, aşa cum au fost calculate în 
conformitate cu valorile de referinţă, vor fi gratuite. 

Clarificarea faptului că alocaţia conformă valorilor de referinţă trebuie să respecte plafonul 
sectorial ETS.

Amendamentul 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2010 şi, 
ulterior, la fiecare 3 ani, Comisia 
stabileşte care sunt sectoarele vizate la 

eliminat
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alineatul (8).
Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul [23 alineatul (3)].
Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ţine seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera 
costul cotelor solicitate în preţul 
produselor, fără a pierde o parte 
semnificativă a cotei de piaţă în favoarea 
instalaţiilor mai puţin eficiente din punct 
de vedere al emisiilor de carbon, situate în 
afara Comunităţii, ţinând seama de 
următorii factori:
(a) măsura în care licitaţiile ar duce la o 
creştere substanţială a costurilor de 
producţie;
(b) măsura în care instalaţiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici;
(c) structura de piaţă piaţa produselor şi 
piaţa geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurenţa 
internaţională;
(d) efectul schimbărilor climatice şi al 
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 preţul crescut al 
carbonului sau impactul asupra 
rentabilităţii instalaţiilor.

Or. en

Justificare

Articolul 10a alineatul (9) este o parte esenţială a măsurilor împotriva relocării emisiilor de 
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dioxid de carbon şi, de aceea, trebuie mutat la articolul 10b.

Amendamentul 297
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ţine seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera 
costul cotelor solicitate în preţul 
produselor, fără a pierde o parte 
semnificativă a cotei de piaţă în favoarea 
instalaţiilor mai puţin eficiente din punct 
de vedere al emisiilor de carbon, situate în 
afara Comunităţii, ţinând seama de 
următorii factori:

(a) măsura în care licitaţiile ar duce la o 
creştere substanţială a costurilor de 
producţie;

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

(c) structura de piaţă piaţa produselor şi 
piaţa geografică relevante, expunerea 
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sectoarelor vizate la concurenţa 
internaţională;

(d) efectul schimbărilor climatice şi al 
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 preţul crescut al 
carbonului sau impactul asupra 
rentabilităţii instalaţiilor.

Or. en

Justificare

Alineatul (9) este eliminat ca urmare a amendamentului la articolul 10a alineatul (8).

Amendamentul 298
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul [23 alineatul (3)].
Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ţine seama de măsura în care sectorul sau 



AM\730913RO.doc 33/98 PE409.410v01-00

RO

subsectorul în cauză poate transfera 
costul cotelor solicitate în preţul 
produselor, fără a pierde o parte 
semnificativă a cotei de piaţă în favoarea 
instalaţiilor mai puţin eficiente din punct 
de vedere al emisiilor de carbon, situate în 
afara Comunităţii, ţinând seama de 
următorii factori:
(a) măsura în care licitaţiile ar duce la o 
creştere substanţială a costurilor de 
producţie;
(b) măsura în care instalaţiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici;
(c) structura de piaţă piaţa produselor şi 
piaţa geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurenţa 
internaţională;
(d) efectul schimbărilor climatice şi al 
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 preţul crescut al 
carbonului sau impactul asupra 
rentabilităţii instalaţiilor.

Or. en

Justificare

Licitarea în cadrul ETS înseamnă cost maxim pentru toţi consumatorii, fără beneficii 
suplimentare pentru reducerea CO2. Acest lucru înseamnă nici mai mult nici mai puţin decât 
ca o nouă taxă pentru CO2 să fie plătită de către consumatori. Pentru a se economisi până la 
55 miliarde de euro pe an pentru consumatorii din UE şi pentru a menţine preţurile la 
energia electrică mai scăzute cu 20 – 30 de euro/MWh fără a pune la îndoială eficienţa ETS, 
ar trebui ca sistemul să nu se bazeze pe licitare. O cotă de alocare gratuită bazată pe valori 
de referinţă şi pe producţia reală pot asigura un cost eficient şi un instrument ecologic 
eficace.
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Amendamentul 299
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ţine seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera 
costul cotelor solicitate în preţul 
produselor, fără a pierde o parte 
semnificativă a cotei de piaţă în favoarea 
instalaţiilor mai puţin eficiente din punct 
de vedere al emisiilor de carbon, situate în 
afara Comunităţii, ţinând seama de 
următorii factori:

(a) măsura în care licitaţiile ar duce la o 
creştere substanţială a costurilor de 
producţie;

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

(c) structura de piaţă piaţa produselor şi 
piaţa geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurenţa 
internaţională;
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(d) efectul schimbărilor climatice şi al 
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 preţul crescut al 
carbonului sau impactul asupra 
rentabilităţii instalaţiilor.

Or. de

Justificare

Ca o consecinţă logică a modalităţilor de alocare menţionate la alineatul (7), aceste 
dispoziţii nu mai sunt necesare.

Amendamentul 300
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ţine seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera 
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costul cotelor solicitate în preţul 
produselor, fără a pierde o parte 
semnificativă a cotei de piaţă în favoarea 
instalaţiilor mai puţin eficiente din punct 
de vedere al emisiilor de carbon, situate în 
afara Comunităţii, ţinând seama de 
următorii factori:

(a) măsura în care licitaţiile ar duce la o 
creştere substanţială a costurilor de 
producţie;

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

(c) structura de piaţă piaţa produselor şi 
piaţa geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurenţa 
internaţională;

(d) efectul schimbărilor climatice şi al 
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 preţul crescut al 
carbonului sau impactul asupra 
rentabilităţii instalaţiilor.

Or. de

Justificare

Ca o consecinţă logică a modalităţilor de alocare menţionate la alineatul (7), aceste 
dispoziţii nu mai sunt necesare.
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Amendamentul 301
Alejo Vidal-Quadras

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2010 şi, 
ulterior, la fiecare 4 ani, Comisia
revizuieşte anexa 1a. Rezultatele acestei 
reevaluări se pun în aplicare în 2020 şi, 
ulterior, la fiecare 4 ani.

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

Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul [23 
alineatul (3)]. Se consultă toţi partenerii 
sociali adecvaţi.

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, 
Comisia ţine seama de măsura în care 
sectorul sau subsectorul în cauză poate 
transfera costul cotelor solicitate în preţul 
produselor, fără a pierde o parte 
semnificativă a cotei de piaţă în favoarea
instalaţiilor mai puţin eficiente din punct 
de vedere al emisiilor de carbon, situate 
în afara Comunităţii, ţinând seama de 
următorii factori:

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu alineatul 8, Comisia ţine 
seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
cotelor solicitate în preţul produselor, fără 
a pierde o parte semnificativă a cotei de 
piaţă în favoarea sectoarelor sau 
subsectoarelor situate în afara 
Comunităţii, care nu impun restricţii 
comparabile din punct de vedere al 
emisiilor de carbon, ţinând seama de 
următorii factori:

(a) măsura în care licitaţiile ar duce la o 
creştere substanţială a costurilor de 
producţie;

(a) măsura în care licitaţiile ar duce la o 
creştere substanţială a costurilor de 
producţie;

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

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

(c) structura de piaţă, piaţa produselor şi 
piaţa geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurenţa 
internaţională;

(c) structura de piaţă actuală şi cea 
estimată, piaţa produselor şi piaţa 
geografică relevante, expunerea sectoarelor 
vizate la concurenţa internaţională;

(d) efectul schimbărilor climatice şi al (d) efectul schimbărilor climatice şi 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 preţul crescut al 
carbonului sau impactul asupra 
rentabilităţii instalaţiilor.

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 
preţul crescut al carbonului sau impactul 
asupra rentabilităţii instalaţiilor.

Or. en

Justificare

În conformitate cu expunerea de motive (p.8) şi considerentul n(20) în vederea asigurării 
egalităţii între operatori în interiorul şi în afara Comunităţii.

Riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon are loc atunci când producătorii din afara şi 
din interiorul UE-27 nu sunt supuşi aceloraşi constrângeri privind carbonul, în timp ce 
propunerea Comisei restrânge analiza riscului relocării dioxidului de carbon în comparaţie 
cu instalaţiile mai puţin eficiente de carbon în afara Comunităţii, fără a lua în considerare 
CO2 rezultat din transportul din afara Europei.

Amendamentul 302
Philippe Busquin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2016 şi, 
ulterior, la fiecare 4 ani, Comisia
reevaluează anexa 1a. Rezultatele acestei
reevaluări se pun în aplicare în 2020 şi, 
ulterior, la fiecare 4 ani.

Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul [23 

Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul [23 
alineatul (3)]. Se consultă toţi partenerii 
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alineatul (3)]. sociali adecvaţi.
Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ţine seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
cotelor solicitate în preţul produselor, fără 
a pierde o parte semnificativă a cotei de 
piaţă în favoarea instalaţiilor mai puţin 
eficiente din punct de vedere al emisiilor 
de carbon, situate în afara Comunităţii,
ţinând seama de următorii factori:

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu alineatul 8, Comisia ţine 
seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
cotelor solicitate în preţul produselor, fără 
a pierde o parte semnificativă a cotei de 
piaţă în favoarea instalaţiilor situate în ţări
din afara Comunităţii, care nu au impus 
restricţii comparabile din punct de vedere 
al emisiilor de carbon, ţinând seama de 
următorii factori:

(a) măsura în care licitaţiile ar duce la o 
creştere substanţială a costurilor de 
producţie;

(a) măsura în care licitaţiile ar duce la o 
creştere substanţială a costurilor de 
producţie;

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

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

(c) structura de piaţă piaţa produselor şi 
piaţa geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurenţa
internaţională;

(c) structura de piaţă piaţa produselor şi 
piaţa geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurenţa 
internaţională;

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

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

Or. en

Justificare

Lista industriilor expuse riscului relocării dioxidului de carbon ar trebui revizuită în 2016 şi 
rezultatele puse în aplicare în 2020, în cazul în care acest lucru este necesar. Această 
procedură furnizează siguranţă planificată maximă şi oferă certitudine în ceea ce priveşte 
evitarea relocării emisiilor de dioxid de carbon.

Va fi evitată dezagregarea sectoarelor, de vreme ce acest lucru va duce la probleme 
administrative legate de punerea în aplicare. În determinarea sectoarelor eligibile, nu este 
relevantă chestiunea eficienţei carbonului, ci cadrul reglementativ al operaţiunilor sale, prin 
care este afectată eficienţa.
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Amendamentul 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Cât mai devreme posibil şi cel mai
târziu la 30 iunie 2010, Comisia stabileşte 
care sunt sectoarele vizate la alineatul (8).

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

Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul [23 
alineatul (3)] şi după consultări cu 
sectoarele în cauză.

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ţine seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
cotelor solicitate în preţul produselor, fără 
a pierde o parte semnificativă a cotei de 
piaţă în favoarea instalaţiilor mai puţin 
eficiente din punct de vedere al emisiilor 
de carbon, situate în afara Comunităţii, 
ţinând seama de următorii factori:

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ţine seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera în 
preţul produselor costul cotelor solicitate,
precum şi efectul indirect al transferului 
costului emisiilor de carbon în preţul 
energiei, fără a pierde în mod semnificativ 
din competitivitate în favoarea instalaţiilor 
mai puţin eficiente din punct de vedere al 
emisiilor de carbon, situate în afara 
Comunităţii, ţinând seama de următorii 
factori:

(a) măsura în care licitaţiile ar duce la o 
creştere substanţială a costurilor de 
producţie;
(b) măsura în care instalaţiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici;
(c) structura de piaţă piaţa produselor şi 
piaţa geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurenţa 

(a) măsura în care licitaţiile ar duce la o 
creştere substanţială a costurilor de 
producţie;
(b) măsura în care instalaţiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici;
(c) structura de piaţă piaţa produselor şi 
piaţa geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurenţa 
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internaţională;
(d) efectul schimbărilor climatice şi al 
politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate.

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

Or. en

Justificare

Sectoarele respective trebuie să dispună de certitudine cât mai devreme posibil şi nu este 
nevoie ca acest aspect să fie revizuit din nou după trei ani. Singurul motiv pentru reevaluarea 
sectoarelor eligibile pentru măsuri ar fi adoptarea unui acord internaţional relevant, cu 
constrângeri similare pentru industrie. Procesul de luare a deciziilor ar trebui să fie 
transparent şi desfăşurat în consultare cu sectoarele implicate, luând de asemenea în 
considerare impactul costului CO2 trecut în preţurile de referinţă ale energiei electrice. 
Pierderea cotei de piaţă este doar un criteriu posibil de măsurare a pierderii competitivităţii.

Amendamentul 304
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2010 şi, 
ulterior, la fiecare 3 ani, Comisia stabileşte 
care sunt sectoarele vizate la alineatul (8).
Se consultă toţi partenerii sociali în 
cauză.

Or. en

Justificare

Partenerii sociali trebuie să fie implicaţi pentru a crea un sistem corect.
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Amendamentul 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2009, 
Comisia stabileşte care sunt sectoarele 
vizate la alineatul (8), precum şi procentul 
de cote gratuite destinate instalaţiilor din 
aceste sectoare.

Or. fr

Justificare

Se impune înlăturarea cât mai grabnică a incertitudinilor actuale care influenţează deciziile 
de investiţii în sectoarele vizate.

Amendamentul 306
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2009 şi, 
ulterior, la fiecare 5 ani, Comisia stabileşte 
care sunt sectoarele vizate la alineatul (8).

Or. de

Justificare

Siguranţa investiţiilor şi a planificării în sectoarele şi în subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie poate fi obţinută dacă sunt stabilite din timp sectoarele care 
primesc alocări 100% cu titlu gratuit. Statutul de „mare consumator de energie“ ar trebui 
verificat apoi doar la intervale de cinci ani. Pentru a elimina dezavantajele pe planul 
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concurenţei, acest statut trebuie să fie valabil pe termen lung, până la încheierea unui acord 
internaţional care să conţină obiective privind reducerea identice cu cele prevăzute de 
sistemul de comercializare a cotelor de emisii al UE.

Amendamentul 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ţine seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
cotelor solicitate în preţul produselor, fără 
a pierde o parte semnificativă a cotei de 
piaţă în favoarea instalaţiilor mai puţin 
eficiente din punct de vedere al emisiilor 
de carbon, situate în afara Comunităţii, 
ţinând seama de următorii factori:

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ţine seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
cotelor solicitate în preţul produselor, fără 
a pierde o parte semnificativă a cotei de 
piaţă în favoarea instalaţiilor mai puţin 
eficiente din punct de vedere al emisiilor 
de carbon, situate în Comunitate sau în
afara acesteia, ţinând seama de următorii 
factori:

Or. en

Justificare

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.
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Amendamentul 308
Nikolaos Vakalis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) structura de piaţă piaţa produselor şi 
piaţa geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurenţa 
internaţională;

(c) structura de piaţă, pieţele geografice 
relevante, cum ar fi ţări şi pieţe din 
vecinătatea imediată, unde sectorul în 
cauză nu face obiectul unor obiective 
obligatorii sau unde instalaţiile nu 
îndeplinesc standardele specificate privind 
eficienţa în materie de carbon, precum şi
piaţa produselor, expunerea sectoarelor 
vizate la concurenţa internaţională;

Or. el

Justificare

Unele sectoare nu sunt în măsură să includă costurile pentru cotele obligatorii în preţul 
produselor fără o pierdere semnificativă a cotei lor pe piaţă în favoarea unor instalaţii mai 
puţin eficiente în materie de carbon, situate în ţările vecine în afara Comunităţii. Astfel de 
sectoare au nevoie, prin urmare, de cote gratuite, dată fiind aşezarea lor geografică 
deosebită. 

Amendamentul 309
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ţine seama, de asemenea, de necesitatea 
asigurării, în cadrul Comunităţii, a 
siguranţei accesului la materii prime.
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Or. de

Justificare

Accesul la materii prime devine tot mai mult un factor fundamental pentru succesul 
dezvoltării economice şi, prin aceasta, de mare importanţă strategică. O sarcină financiară 
masivă, cum ar fi pentru anumite sectoare licitarea cotelor de emisii, ar duce la stoparea 
producţiei interne şi la efectuarea de achiziţii din ţări terţe. Prin aceasta, ar creşte 
dependenţa de materii prime. De asemenea, ar duce la o mutare a producţiei în ţări terţe care 
dispun de materii prime.

Amendamentul 310
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ţine seama, de asemenea, de necesitatea 
asigurării, în cadrul Comunităţii, a 
siguranţei accesului la materii prime.
Materiile prime reprezintă un factor 
economic important şi, prin urmare, 
siguranţa pe termen lung a accesului la 
acestea are o importanţă crucială.

Or. de

Justificare

Accesul la materii prime devine tot mai mult un factor fundamental pentru succesul 
dezvoltării economice şi, prin aceasta, de mare importanţă strategică. O sarcină financiară 
masivă, cum ar fi pentru anumite sectoare licitarea cotelor de emisii, ar duce la stoparea 
producţiei interne şi la efectuarea de achiziţii din ţări terţe. Prin aceasta, ar creşte 
dependenţa de materii prime. De asemenea, ar duce la o mutare a producţiei în ţări terţe care 
dispun de materii prime.
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Amendamentul 311
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10b eliminat
Măsuri de sprijinire a anumitor industrii 
mari consumatoare de energie în cazul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon
Ţinând seama de rezultatul negocierilor 

internaţionale şi de măsura în care 
acestea vor genera reduceri globale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, şi în 
urma consultării tuturor partenerilor 
sociali interesaţi, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului, 
până cel târziu în iunie 2011, un raport 
analitic de evaluare a situaţiei sectoarelor 
sau subsectoarelor mari consumatoare de 
energie care sunt considerate a fi expuse 
unor riscuri semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon. Aceste 
raport este însoţit de propuneri adecvate, 
care pot include:
– adaptarea ponderii cotelor primite cu 
titlu gratuit de sectoarele sau 
subsectoarele respective în temeiul 
articolului 10a;

– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

Atunci când se stabilesc măsurile 
adecvate se ţine seama şi de toate 
acordurile sectoriale obligatorii care duc 
la reduceri globale ale emisiilor de 
amploarea necesară pentru a combate 
eficient schimbările climatice, acorduri 
care pot fi monitorizate, verificate şi care 
pot face obiectul unor mecanisme 
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obligatorii de garantare a aplicării.

Or. de

Justificare

Aceste probleme au fost în mare parte soluţionate prin introducerea modelului valorilor de 
referinţă. Având în vedere creşterea semnificativă a preţurilor la energie, modelul valorilor 
de referinţă sprijină, de asemenea, realizarea de investiţii în tehnologii mai eficiente, ceea ce 
reprezintă şi un avantaj concurenţial.

Amendamentul 312
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care 
acestea vor genera reduceri globale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, şi în 
urma consultării tuturor partenerilor 
sociali interesaţi, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului, 
până cel târziu în iunie 2011, un raport 
analitic de evaluare a situaţiei sectoarelor 
sau subsectoarelor mari consumatoare de
energie care sunt considerate a fi expuse 
unor riscuri semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon. Aceste 
raport este însoţit de propuneri adecvate, 
care pot include:

Operatorii de instalaţii mari 
consumatoare de electricitate vor primi, 
conform articolului 3ua, o cantitate de
cote gratuite în proporţie de 100%, 
calculată pe baza consumului de 
electricitate anual al acestora (media din 
anii 2008 - 2011), înmulţită cu un factor 
de emisii de carbon pentru producţia de 
electricitate în cadrul Comunităţii.

Această alocare se va efectua în baza 
unor standarde de eficienţă (electricitatea 
consumată pe unitatea de produs 
produsă).

– adaptarea ponderii cotelor primite cu 
titlu gratuit de toate sectoarele sau 
subsectoarele  în temeiul articolului 10a;
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– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.
Atunci când se stabilesc măsurile 
adecvate se ţine seama şi de toate 
acordurile sectoriale obligatorii care duc 
la reduceri globale ale emisiilor de 
amploarea necesară pentru a combate 
eficient schimbările climatice, acorduri 
care pot fi monitorizate, verificate şi care 
pot face obiectul unor mecanisme 
obligatorii de garantare a aplicării.

Or. en

Justificare

În situaţia unei licitări globale, aşa cum propun furnizorii de energie electrică, costurile 
aferente vor fi transferate utilizatorilor de energie electrică. Aceasta înseamnă în special o 
povară financiară suplimentară importantă pentru instalaţiile sectoarelor mari consumatoare 
de energie, a căror capacitate de a face faţă concurenţei internaţionale este astfel 
ameninţată. Pentru a menţine capacitatea de a face faţă concurenţei internaţionale şi a 
preveni o relocare, pentru aceste instalaţii trebuie prevăzută alocarea de cote cu titlu gratuit 
pentru a compensa povara determinată de preţurile crescute la curentul electric.

Amendamentul 313
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de sprijinire a anumitor industrii 
mari consumatoare de energie în cazul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon

Măsuri de sprijinire a anumitor 
întreprinderi mari consumatoare de 
energie electrică

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care 
acestea vor genera reduceri globale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, şi în 
urma consultării tuturor partenerilor 
sociali interesaţi, Comisia prezintă 

Operatorii instalaţiilor mari 
consumatoare de energie electrică, astfel 
cum au fost definiţi la articolul 3 litera 
(ua), primesc cote cu titlu gratuit pe baza 
cantităţii de CO2 emisă la producerea 
energiei electrice pe care aceştia o 
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Parlamentului European şi Consiliului, 
până cel târziu în iunie 2011, un raport 
analitic de evaluare a situaţiei sectoarelor 
sau subsectoarelor mari consumatoare de 
energie care sunt considerate a fi expuse 
unor riscuri semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon. Aceste 
raport este însoţit de propuneri adecvate, 
care pot include:

consumă. Această alocare se stabileşte pe 
baza valorilor de referinţă.

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

– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

Atunci când se stabilesc măsurile 
adecvate se ţine seama şi de toate 
acordurile sectoriale obligatorii care duc 
la reduceri globale ale emisiilor de 
amploarea necesară pentru a combate 
eficient schimbările climatice, acorduri 
care pot fi monitorizate, verificate şi care 
pot face obiectul unor mecanisme 
obligatorii de garantare a aplicării.

Or. de

Justificare

Sarcina financiară ca urmare a întregului proces de licitare trebuie suportată în cele din 
urmă de consumatorul de energie electrică, costurile sale fiind incluse în totalitate în preţul 
energiei electrice. Acest lucru reprezintă o sarcină financiară suplimentară foarte importantă 
pentru instalaţiile din sectoarele mari consumatoare de energie electrică, deoarece pune în 
pericol competitivitatea lor pe plan internaţional. Pentru a menţine competitivitate acestora 
pe plan internaţional şi a preveni plecarea în masă a clienţilor, pentru aceste instalaţii 
trebuie prevăzută a alocare de cote cu titlu gratuit în scopul de a compensa dificultăţile 
determinate de creşterea preţurilor la energie electrică.



PE409.410v01-00 50/98 AM\730913RO.doc

RO

Amendamentul 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de sprijinire a anumitor industrii 
mari consumatoare de energie în cazul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon

Obligaţia restituirii cotelor de către 
importatori

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, şi în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesaţi, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului, până cel târziu în iunie 
2011, un raport analitic de evaluare a 
situaţiei sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoţit 
de propuneri adecvate, care pot include:

(1) Începând cu 1 ianuarie 2013, 
importatorii de bunuri definite în 
conformitate cu alineatul (2) de mai jos, 
pentru care a fost stabilită o metodologie 
în condiţiile prevăzute la alineatul (3), 
sunt obligate să restituie sau, respectiv, 
autorizate să primească cote gratuite în 
conformitate cu modalităţile stabilite la 
alineatul (3).

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

(2) Produsele pentru care se aplică 
dispoziţiile stabilite la alineatul (1) sunt 
cele ce prezintă un risc de relocare a 
carbonului şi provin din ţări care, în cazul 
ţărilor dezvoltate, nu şi-au asumat 
angajamente comparabile cu cele ale 
Uniunii Europene în ceea ce priveşte 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi, în cazul ţărilor emergente, nu au 
instituit acţiuni corespunzătoare noi, care 
pot fi măsurate, comunicate şi verificate.
Comisia, acţionând în cadrul procedurii 
prevăzute la articolul 23 alineatul (2) şi în 
lumina rezultatelor negocierilor 
internaţionale, stabileşte, cel târziu până 
la 30 iunie 2010, lista ţărilor de origine 
vizate de aceste dispoziţii.

– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

Tot în cadrul procedurii prevăzute la 
articolul 23 alineatul (2), Comisia 
stabileşte lista sectoarelor şi produselor 
pentru care se aplică aceste dispoziţii, 
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evaluând riscul de relocare a emisiilor pe 
baza sectoarelor vizate la articolul 10a 
alineatul (8) şi pe baza criteriilor ce 
urmează:

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ţine seama şi de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate şi care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

(a) impactul sistemului de comercializare 
a cotelor, în ceea ce priveşte costul 
marginal (inclusiv prin intermediul unui 
cost de oportunitate), în cazul unei alocări 
gratuite, sau costul mediu, în cazul 
scoaterii la licitaţie, asupra costurilor de 
producţie;

(b) măsura în care instalaţiile din sectorul 
vizat au posibilitatea de a-şi reduce 
nivelurile emisiilor, de exemplu 
recurgând la tehnologiile cele mai 
eficiente;
(c) structura pieţei, piaţa geografică şi 
piaţa produselor vizate, precum şi 
expunerea sectorului respectiv la 
concurenţa internaţională;
(d) efectul schimbărilor climatice şi al 
politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau prevăzute în afara UE în 
sectoarele vizate;
(e) evoluţia previzibilă a cererii mondiale 
şi regionale pentru fiecare sector;
(f) preţul transportului de bunuri pentru 
sectorul respectiv;
(g) costul investiţiilor în construcţia unei 
noi unităţi de producţie pentru sectorul 
respectiv.
Dispoziţiile prevăzute la alineatul (1) nu 
se aplică importurilor de bunuri produse 
în ţările sau regiunile legate de sistemul 
european de comercializare a cotelor de 
emisie în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 25 din prezenta directivă.
(3) Cantitatea de cote pe care importatorii 
trebuie să le restituie este egală cu 
diferenţa dintre:
- pe de o parte, emisiile medii de gaze cu 
efect de seră pe tonă fabricată, ca rezultat 
al producerii bunurilor în cauză în 
ansamblul Comunităţii, înmulţite cu 
greutatea în tone a bunurilor importate.
În cea de-a doua operaţie de calcul, 
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emisiile medii pot fi înlocuite cu un factor 
de emisie mai favorabil dacă importatorul 
poate demonstra, pe baza unui audit 
realizat de un organism de verificare 
acreditat de Uniunea Europeană, că 
procesul de producere a acestor bunuri 
generează mai puţine emisii decât media 
europeană;
- şi, pe de altă parte, cantitatea medie de 
cote acordate gratuit pentru producerea 
acestor bunuri în ansamblul Comunităţii.
Diferenţa dintre primul şi al doilea total 
determină, dacă aceasta este pozitivă, 
cantitatea de cote pe care importatorii 
trebuie să le restituie sau, dacă diferenţa 
este negativă, cantitatea pe care aceştia 
pot să o primească gratuit.
Pentru a determina cantitatea medie de 
gaze cu efect de seră care rezultă în urma 
producerii diverselor bunuri sau categorii 
de bunuri în ansamblul Comunităţii, 
Comisia, acţionând în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 23 
alineatul (2), ţine seama de declaraţiile de 
emisii verificate în condiţiile prevăzute la 
articolul 14.
(4) Pentru a facilita stabilirea modului de 
calcul al restituirilor la import în 
conformitate cu alineatul (3), Comisia 
poate cere operatorilor declaraţii cu 
privire la fabricarea produselor în cauză, 
precum şi verificarea independentă a 
acestor declaraţii, în conformitate cu 
orientările adoptate în temeiul articolelor 
14 şi 15. Printre aceste cerinţe se poate 
număra declararea nivelului emisiilor 
acoperite de sistemul de comercializare a 
cotelor al Uniunii Europene, care sunt 
asociate fabricării fiecărui produs sau 
fiecărei categorii de produse.
(5) Un regulament adoptat în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 23 alineatul (2) stabileşte 
condiţiile de restituire sau de alocare 
gratuită a cotelor pentru importatori.
Acest regulament prevede, de asemenea, 
condiţiile în care importatorul vizat de 
prezentul articol declară restituirea 
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necesară a cotelor în legătură cu 
cantitatea bunurilor importate.
(6) Cantitatea totală de cote pe care statele 
membre le pot scoate la licitaţie în 
conformitate cu articolul 10 se majorează 
cu cantitatea de cote restituite de 
importatori pentru a-şi îndeplini obligaţia 
stabilită la alineatul (1) şi se micşorează 
cu cantitatea de cote primite de 
importatori în urma aplicării aceluiaşi 
alineat. Aceste variaţii se împart între 
statele membre în conformitate cu 
normele stabilite la articolul 10 alineatul 
(2).
(7) Venitul suplimentar obţinut la licitaţii, 
generat de obligaţia importatorilor de a 
restitui cotele, se împarte între statele 
membre în conformitate cu modul 
prevăzut la alineatul (6). Statele membre 
vor vărsa 50% din aceste venituri 
suplimentare în fondul mondial de 
adaptare.
(8) Pentru a-şi îndeplini obligaţia de 
restituire prevăzută la alineatul (1), 
importatorul poate utiliza cote, ERU şi 
CER până la atingerea procentului 
utilizat de operatori în anul precedent sau 
cote din sistemul de comercializare a 
emisiilor al unei ţări terţe, care impune 
constrângeri recunoscute a fi echivalente 
cu cele din cadrul sistemului comunitar.
(9) Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, şi în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesaţi, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului, până cel târziu în iunie 
2010, un raport analitic de evaluare a 
situaţiei sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Acest raport este însoţit 
de propuneri adecvate ce au ca scop, în 
special, ajustarea ponderii cotelor primite 
cu titlu gratuit de sectoarele sau 
subsectoarele respective în temeiul 
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articolului 10a.
Acest raport prezintă de asemenea 
progresul în realizarea măsurilor de 
punere în aplicare referitoare la crearea 
unui mecanism de ajustare la frontieră, 
prevăzut la alineatele (1)-(8).
Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ţine seama şi de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate şi care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Or. fr

Justificare

Pentru a da actorilor economici o certitudine privind etapa ulterioară Protocolului de la 
Kyoto, este necesară definirea încă de pe acum a modalităţilor de creare a unui eventual 
mecanism de ajustare la frontieră care, prin includerea importatorilor europeni de produse 
de provenienţă din ţările care sunt în afara unui acord internaţional, să-i pună în condiţii de 
egalitate cu operatorii europeni.

Amendamentul 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, şi în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesaţi, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului, până cel târziu în iunie 2011, 
un raport analitic de evaluare a situaţiei 
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie care sunt 

(1) Instalaţiile din sectoarele şi 
subsectoarele mari consumatoare de 
energie, ale căror instalaţii consumă 
energie electrică în condiţiile prevăzute la 
articolul 2 alineatul (4) litera (b) al treilea 
şi al patrulea paragraf din Directiva 
2003/96/CE din 27 octombrie 2003 
privind restructurarea cadrului comunitar 
de impozitare a produselor energetice și a 
electricității, beneficiază de o 
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considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoţit 
de propuneri adecvate, care pot include:

compensaţie, sub forma unor alocări cu 
titlu gratuit numite „alocări 
compensatorii pentru emisiile indirecte”, 
pentru costul de carbon cuprins în preţul 
energiei electrice cumpărate de acestea.
Această dispoziţie se aplică în absenţa 
unui acord internaţional satisfăcător în 
sensul articolului 28 alineatul (1), 
aplicabil instalaţiilor de acest tip.

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

Valoarea brută a acestor alocaţii 
compensatorii pentru emisii indirecte este 
egală cu produsul consumului anual de 
electricitate al instalaţiilor în cauză şi 
cantitatea medie a emisiilor de carbon din 
Uniunea Europeană aferente producţiei 
marginale de electricitate (baza de 
cărbune), adică 0,9 t/MWh. Consumul 
anual de electricitate înseamnă media 
consumului de electricitate verificat 
pentru ultimii trei ani.

– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

Valoarea netă a alocaţiilor compensatorii 
pentru emisii indirecte se calculează, 
pentru fiecare instalaţie, prin aplicarea 
unui coeficient de corecţie la valoarea 
brută, care corespunde devierii de la 
performanţa energetică de referinţă 
pentru fiecare proces industrial vizat.
Alocaţiile compensatorii pentru emisiile 
indirecte se scad, pentru fiecare stat 
membru, din volumul alocaţiilor supuse 
licitării de către producătorii de 
electricitate.
(2) Începând cu 1 ianuarie 2013, 
importatorii şi exportatorii de bunuri 
definite în conformitate cu alineatul (3) 
de mai jos, pentru care a fost stabilită o 
metodologie în condiţiile prevăzute la 
alineatul (4), sunt obligaţi să restituie sau, 
respectiv, autorizaţi să primească cote 
gratuite în conformitate cu modalităţile 
stabilite la alineatul (4).
Produsele pentru care se aplică 
dispoziţiile stabilite la alineatul (2) sunt 
cele ce prezintă un risc de relocare a 
carbonului şi provin din ţări care, în cazul 
ţărilor dezvoltate, nu şi-au asumat 
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angajamente comparabile cu cele ale 
Uniunii Europene în ceea ce priveşte 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi, în cazul ţărilor în curs de 
dezvoltare care au înregistrat cele mai 
mari progrese pe plan economic, nu au 
instituit acţiuni corespunzătoare noi, care 
pot fi măsurate, verificate şi comunicate 
în conformitate cu metode recunoscute la 
nivel internaţional.
(3) Pentru a facilita stabilirea modului de 
calcul al restituirilor la import în 
conformitate cu alineatul (4), Comisia 
poate cere operatorilor declaraţii cu 
privire la fabricarea produselor în cauză, 
precum şi verificarea independentă a 
acestor declaraţii, în conformitate cu 
orientările adoptate în temeiul articolelor 
14 şi 15. Printre aceste cerinţe se poate 
număra declararea nivelului emisiilor 
acoperite de sistemul de comercializare a 
cotelor al Uniunii Europene, aferente 
fabricării fiecărui produs sau fiecărei 
categorii de produse.
(4) Un regulament adoptat în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 23 alineatul (2) stabileşte 
condiţiile de restituire sau de alocare 
gratuită a cotelor pentru importatori.
Acest regulament prevede, de asemenea, 
condiţiile în care importatorul vizat de 
prezentul articol declară restituirea 
necesară a cotelor în legătură cu 
cantitatea bunurilor importate.
(5) Cantitatea totală de cote pe care 
organismul comunitar autorizat le poate 
scoate la licitaţie în conformitate cu 
articolul 10 se majorează cu cantitatea de 
cote restituite de importatori pentru a-şi 
îndeplini obligaţia stabilită la alineatul (2) 
şi se micşorează cu cantitatea de cote 
primite de exportatori în urma aplicării 
aceluiaşi alineat.
(6) Venitul suplimentar obţinut în urma 
licitaţiei, generat de obligaţia 
importatorilor de a restitui cote, este 
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vărsat într-un fond al Uniunii Europene 
destinat cercetării/dezvoltării în materie 
de energie şi de combatere a schimbărilor 
climatice.
(7) Pentru a-şi îndeplini obligaţia de 
restituire prevăzută la alineatul (2), 
importatorul poate utiliza cote, ERU şi 
CER până la atingerea procentului 
utilizat de operatori în anul precedent sau 
cote din sistemul de comercializare a 
emisiilor al unei ţări terţe, care impune 
constrângeri recunoscute a fi echivalente 
cu cele din cadrul sistemului comunitar.
(8) Cel târziu la 30 iunie 2010, Comisia 
adoptă, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 23 alineatul (2), 
dispoziţii care să permită exportatorilor de 
bunuri definite la alineatul (2) de mai sus 
să primească cote gratuite din registrul 
comunitar pentru exporturile realizate din 
Comunitatea Europeană începând cu 1 
ianuarie 2013. O rezervă de cote este 
creată în acest scop, al cărui volum este 
de x% (x<2%) din volumul total de cote 
din cadrul Comunităţii.
(9) Comisia realizează, până la 30 iunie 
2009, un studiu privind aspectele juridice 
care trebuie luate în considerare pentru a 
asigura compatibilitatea acestui 
instrument cu dreptul comercial 
internaţional. După caz, Comisia prevede 
de asemenea un plan şi un calendar al 
comunicărilor şi al discuţiilor cu alte ţări 
vizate cu privire la mijloacele de abordare 
a problemelor identificate în modul cel 
mai satisfăcător posibil.
(10) Ţinând seama de rezultatul 
negocierilor internaţionale şi de măsura în 
care acestea vor genera reduceri globale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, şi în 
urma consultării tuturor partenerilor sociali 
interesaţi, Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului, până cel târziu în 
iunie 2010, un raport analitic de evaluare a 
situaţiei sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
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considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Acest raport este însoţit 
de propuneri adecvate privind ajustarea
ponderii cotelor primite cu titlu gratuit de 
sectoarele sau subsectoarele respective în 
temeiul articolului 10a.

Acest raport prezintă de asemenea 
progresul în realizarea măsurilor de 
punere în aplicare referitoare la crearea 
unui mecanism de ajustare la frontieră, 
prevăzut la alineatele (2)-(10).

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ţine seama şi de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate şi care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ţine seama şi de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate şi care pot face obiectul unor
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Or. fr

Amendamentul 316
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de sprijinire a anumitor industrii 
mari consumatoare de energie în cazul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon

Măsuri de sprijinire a întreprinderilor mari 
consumatoare de energie electrică

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care 
acestea vor genera reduceri globale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, şi în 
urma consultării tuturor partenerilor 
sociali interesaţi, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului, 
până cel târziu în iunie 2011, un raport 

Operatorii instalaţiilor mari 
consumatoare de energie electrică, astfel 
cum au fost definiţi la articolul 3 litera 
(ua), primesc cote cu titlu gratuit pe baza 
cantităţii de CO2 emisă la producerea 
energiei electrice pe care aceştia o 
consumă. Această alocare se stabileşte pe 
baza valorilor de referinţă.
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analitic de evaluare a situaţiei sectoarelor 
sau subsectoarelor mari consumatoare de 
energie care sunt considerate a fi expuse 
unor riscuri semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon. Aceste 
raport este însoţit de propuneri adecvate, 
care pot include:

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

– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

Atunci când se stabilesc măsurile 
adecvate se ţine seama şi de toate 
acordurile sectoriale obligatorii care duc 
la reduceri globale ale emisiilor de 
amploarea necesară pentru a combate 
eficient schimbările climatice, acorduri 
care pot fi monitorizate, verificate şi care 
pot face obiectul unor mecanisme 
obligatorii de garantare a aplicării.

Or. de

Justificare

Furnizorii de energie electrică transmit în totalitate costurile determinate de licitarea la 
scară largă propusă pentru producţia de energie electrică, prin creşterea preţurilor la 
energia electrică. Prin urmare, această sarcină revine în cele din urmă consumatorului de 
energie electrică. Acest lucru reprezintă o sarcină financiară suplimentară importantă pentru 
instalaţiile care consumă energie electrică, mai ales pentru cele din sectoarele mari 
consumatoare de energie electrică, deoarece pune în pericol competitivitate lor pe plan 
internaţional.
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Amendamentul 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, şi în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesaţi, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului, până cel târziu în iunie 2011, 
un raport analitic de evaluare a situaţiei 
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoţit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, şi în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesaţi, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului, până cel târziu în iunie 2010, 
un raport analitic de evaluare a situaţiei 
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoţit 
de propuneri adecvate, care pot include:

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

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

– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

- ajustarea numărului de cote primite 
gratuit pentru a compensa efectul indirect 
al transferării costurilor emisiilor de 
carbon în preţul energiei electrice pentru
sectoarele stabilite în conformitate cu 
articolul 10a ca fiind afectate în mod 
deosebit de aceste costuri.

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ţine seama şi de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate şi care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ţine seama şi de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate şi care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Or. en
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Justificare

Sectoarele afectate trebuie să aibă certitudine în ceea ce priveşte impactul viitor al ETS 
asupra operaţiilor, cât mai curând posibil, pentru a lua decizii privind viitoarele investiţii. 
Revizuirea trebuie de asemenea să includă luarea în considerare a costului CO2 trecut în 
preţurile energiei electrice pentru sectoarele care au emisii indirecte mai ridicate decât 
emisiile directe şi, din acest motiv, sunt afectate în mod special de preţurile la electricitate.

Amendamentul 318
Philippe Busquin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, şi în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesaţi, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului, până cel târziu în iunie 2011, 
un raport analitic de evaluare a situaţiei 
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Acest raport este însoţit 
de propuneri adecvate, care pot include:

(1) Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale legate de COP 131 şi de 
măsura în care acestea vor genera reduceri 
globale ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră, acordând în acelaşi timp condiţii 
echivalente industriilor concurente prin 
respectarea criteriilor prevăzute la 
alineatul (3), şi în urma consultării tuturor 
partenerilor sociali interesaţi, Comisia 
prezintă Parlamentului European şi 
Consiliului, până cel târziu în iunie 2011, 
un raport analitic de evaluare a situaţiei, în 
care va acorda o atenţie specială
sectoarelor mari consumatoare de energie
sau subsectoarelor care sunt considerate a 
fi expuse unor riscuri semnificative de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

(2) Raportul analitic menţionat în 
alineatul (1) este însoţit de toate 
propunerile adecvate, care ţin cont de 
perioada de timp rămasă până la punerea 
pe deplin în aplicare şi include:

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

– adaptarea ponderii cotelor primite cu titlu 
gratuit de toate sectoarele sau 
subsectoarele la care se face referinţă în 
articolul 10a;

– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 

- pentru efectele de relocare care nu sunt 
incluse în cadrul altor măsuri, sisteme de 
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sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

compensare a emisiilor de carbon pentru 
exportatorii şi importatorii de produse 
fabricate de sectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a. Aceste 
sisteme nu reduc lichiditatea pieţei de 
cote.

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ţine seama şi de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea 
necesară pentru a combate eficient 
schimbările climatice, acorduri care pot fi 
monitorizate, verificate şi care pot face 
obiectul unor mecanisme obligatorii de 
garantare a aplicării.

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ţine seama şi de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care respectă 
criteriile pertinente prevăzute în alineatul 
(3), acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate şi care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

1 A treisprezecea conferinţă a părţilor la UNFCCC 
şi a treia reuniune a părţilor la Protocolul de la 
Kyoto, desfăşurate la Bali (Indonezia), în perioada 
3-14 decembrie 2007.

Or. en

Justificare

Clarificare privind faptul că se vor califica doar acordurile internaţionale din Convenţia-
cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice. Introducerea de criterii 
pentru un acord internaţional. Situaţia va fi evaluată pentru toată industria de producţie, dar 
cu accent pe industriile energetice intensive. Un acord internaţional trebuie să fie evaluat, de 
asemenea, în termenii intervalului de timp de punere în aplicare. Egalizarea carbonului va fi 
o opţiune suplimentară, nu va fi restricţionată la includerea în ETS şi nu va spori povara 
instalaţiilor UE supuse ETS.

Amendamentul 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care 
acestea vor genera reduceri globale ale
emisiilor de gaze cu efect de seră, şi în 
urma consultării tuturor partenerilor sociali 

În eventualitatea că nu s-a ajuns la 
încheierea unui acord internaţional 
global pentru perioada de după 2012,
ţinând seama de măsurile interne vizând 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
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interesaţi, Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului, până cel târziu în
iunie 2011, un raport analitic de evaluare a 
situaţiei sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoţit 
de propuneri adecvate, care pot include:

seră în afara Comunităţii şi în urma 
consultării tuturor partenerilor sociali 
interesaţi, Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului, până cel târziu în
ianuarie 2011, un raport analitic de 
evaluare a situaţiei sectoarelor sau 
subsectoarelor mari consumatoare de 
energie care sunt considerate a fi expuse 
unor riscuri semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon. Aceste 
raport este însoţit de propuneri adecvate, 
care pot include:

– adaptarea ponderii cotelor primite cu 
titlu gratuit de sectoarele sau 
subsectoarele respective în temeiul 
articolului 10a;
– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

– adaptarea includerii în sistemul 
comunitar a importatorilor de produse 
fabricate de sectoarele sau de subsectoarele 
stabilite în conformitate cu articolul 10a.

– alte măsuri directe vizând să asigure 
competitivitatea industriilor europene ce 
concurează pe plan mondial, fără a 
submina eficacitatea sistemului 
comunitar în ce priveşte mediul.

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ţine seama şi de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate şi care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ţine seama şi de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate şi care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Or. en

Amendamentul 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, şi în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesaţi, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului, până cel târziu în iunie 2011, 
un raport analitic de evaluare a situaţiei 
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoţit 
de propuneri adecvate, care pot include:

1. Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, acordând în acelaşi 
timp condiţii echivalente industriilor 
concurente, şi în urma consultării tuturor 
partenerilor sociali interesaţi, Comisia 
prezintă Parlamentului European şi 
Consiliului, până cel târziu în iunie 2011, 
un raport analitic de evaluare a situaţiei, 
care va acorda o atenţie specială
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie pentru a stabili, 
conform alineatului (3), nivelul de 
expunere a acestora la riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon.

– adaptarea ponderii cotelor primite cu 
titlu gratuit de sectoarele sau 
subsectoarele respective în temeiul 
articolului 10a;
– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

2. Raportul analitic menţionat în alineatul 
(1) este însoţit de toate propunerile 
adecvate, care ţin cont de perioada de 
timp rămasă până la punerea pe deplin în 
aplicare, şi include:

Atunci când se stabilesc măsurile 
adecvate se ţine seama şi de toate 
acordurile sectoriale obligatorii care duc 
la reduceri globale ale emisiilor de 
amploarea necesară pentru a combate 
eficient schimbările climatice, acorduri 
care pot fi monitorizate, verificate şi care 
pot face obiectul unor mecanisme 
obligatorii de garantare a aplicării.

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

(b) pentru efectele de relocare care nu 
sunt incluse în cadrul altor măsuri, 
sisteme de compensare a emisiilor de 
carbon pentru exportatorii şi importatorii 
de produse fabricate de sectoarele stabilite 
în conformitate cu articolul 10a. Aceste 
sisteme nu reduc lichiditatea pieţei de 
cote;
(c) ajustarea numărului de cote primite 
gratuit pentru a compensa efectul indirect 
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al transferării costurilor emisiilor de 
carbon în preţul energiei electrice pentru 
sectoarele identificate în conformitate cu 
articolul 10a ca fiind afectate în mod 
deosebit de aceste costuri transferate.
Cotele pentru compensarea transferului 
de costuri legate de emisiile de CO2 se vor 
aloca suplimentar şi se vor scădea din 
cotele alocate conform alineatului (1) din 
articolul 10 şi nu vor cădea sub incidenţa 
dispoziţiilor alineatelor (1) şi (3) din 
articolul 12.
Atunci când se stabilesc măsurile 
adecvate se ţine seama şi de toate 
acordurile sectoriale obligatorii care 
acordă condiţii echivalente industriilor 
concurente, acorduri care pot fi 
monitorizate, verificate şi care pot face 
obiectul unor mecanisme obligatorii de 
garantare a aplicării.
3. Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ţine seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera 
costul cotelor solicitate în preţul 
produselor, fără a pierde o parte 
semnificativă a cotei de piaţă în favoarea 
instalaţiilor  situate în afara Comunităţii 
care nu au impus restricţii echivalente şi 
verificabile privind emisiile, ţinând seama 
de următorii factori:
(a) măsura în care licitaţiile ar duce la o 
creştere substanţială a costurilor de 
producţie;
(b) măsura în care instalaţiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici;
(c) structura de piaţă, piaţa produselor şi 
piaţa geografică relevante, expunerea
sectoarelor vizate la concurenţa 
internaţională;
(d) efectul schimbărilor climatice şi al 
politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate.
(da) efectul transferării costului 
dioxidului de carbon în preţul electricităţii 
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în sectorul sau subsectorul în cauză.
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 preţul crescut al 
carbonului sau impactul asupra 
rentabilităţii instalaţiilor.
Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul [23 alineatul (3)].

Or. en

Justificare

Va trebui analizat potenţialul unui acord internaţional pentru reducerile emisiei reale 
globale. Măsurile vor fi capabile să crească contribuţia sectoarelor ETS, dar şi să lupte 
împotriva riscurilor semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Prima alegere 
ar fi cotele de alocare gratuite.

Cotele suplimentare ar trebui alocate în cazul în care este demonstrat un risc al relocării 
emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a trecerii preţurilor CO2 la sectoarele intensive de 
electricitate. În cazul în care este exclus de la obligaţia de restituire anuală şi în cazul în care 
transferul nu este permis, acest lucru va avea un impact negativ asupra operatorilor supuşi 
licitărilor.

Amendamentul 321
Dragoş Florin David

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de sprijinire a anumitor industrii 
mari consumatoare de energie în cazul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon

Măsuri de sprijinire a industriilor în cazul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon

Or. en
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Amendamentul 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, şi în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesaţi, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului, până cel târziu în iunie 2011, 
un raport analitic de evaluare a situaţiei 
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoţit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, şi în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesaţi, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului, până cel târziu în iunie 2010, 
un raport analitic de evaluare a situaţiei 
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de
dioxid de carbon. Aceste raport este însoţit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Or. en

Justificare

Sectoarele afectate trebuie să aibă certitudine în ceea ce priveşte impactul viitor al ETS 
asupra operaţiilor, cât mai curând posibil, pentru a lua decizii privind viitoarele investiţii.

Amendamentul 323
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care acestea
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, şi în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesaţi, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului, până cel târziu în iunie 2011, 
un raport analitic de evaluare a situaţiei 
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoţit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, şi în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesaţi, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului, până cel târziu în iunie 2010, 
un raport analitic de evaluare a situaţiei 
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie şi a sectoarelor 
energetice care sunt considerate a fi expuse 
unor riscuri semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon. Aceste 
raport este însoţit de propuneri adecvate, 
care pot include:

Or. en

Justificare

Problema relocării emisiilor de dioxid de carbon ar trebui abordată corespunzător şi prin 
adoptarea unui cadru legislativ previzibil. De aceea, definirea industriilor care sunt în mod 
special expuse pericolului relocării emisiilor de dioxid de carbon şi a măsurilor relevante de 
prevenire reprezintă chestiunile care ar trebui rezolvate cât mai repede posibil şi în timp util, 
înainte de 2011.
Funcţionarea sectorului energetic în unele state membre ca pieţe de energie izolate este 
vulnerabilă la relocarea emisiilor de dioxid de carbon în asemenea măsură ca şi sectoarele 
energetice intensive şi ar trebui incluse în raportul Comisiei.

Amendamentul 324
Dragoş Florin David

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, şi în urma consultării 

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, şi în urma consultării 
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tuturor partenerilor sociali interesaţi, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului, până cel târziu în iunie 
2011, un raport analitic de evaluare a 
situaţiei sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoţit 
de propuneri adecvate, care pot include:

tuturor partenerilor sociali interesaţi, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului, până cel târziu la 31 
decembrie 2010, un raport analitic de
evaluare a situaţiei sectoarelor sau 
subsectoarelor mari consumatoare de 
energie care sunt considerate a fi expuse 
unor riscuri semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon. Aceste 
raport este însoţit de propuneri adecvate, 
care pot include:

Or. en

Amendamentul 325
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ţinând seama de rezultatul negocierilor 
internaţionale şi de măsura în care 
acestea vor genera reduceri globale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, şi în 
urma consultării tuturor partenerilor sociali 
interesaţi, Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului, până cel târziu în 
iunie 2011, un raport analitic de evaluare a 
situaţiei sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoţit 
de propuneri adecvate, care pot include:

În urma consultării tuturor partenerilor 
sociali interesaţi, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului, 
până cel târziu în septembrie 2009, un 
raport analitic de evaluare a situaţiei 
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Măsurile de sprijinire a 
anumitor sectoare mari consumatoare de 
energie prevăzute la prezentul articol pot 
fi eliminate doar printr-un acord 
internaţional care stabileşte aceleaşi 
obiective de reducere precum cele impuse 
statelor membre.  Aceste raport este însoţit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Or. de
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Justificare

A se vedea articolul 1 – punctul 8.

Amendamentul 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

– pentru anumite sectoare, includerea în 
sistemul comunitar a importatorilor de 
produse fabricate de sectoarele sau de 
subsectoarele stabilite în conformitate cu 
articolul 10a.

Or. en

Justificare

În timp ce includerea în schema comunitară a importatorilor poate funcţiona pentru zonele 
care nu dispun de sectoare extensive în aval, aceasta nu va funcţiona pentru celelalte 
sectoare, deoarece acest lucru ar expune operaţiunile lor în aval unor preţuri mai ridicate ale 
produselor de bază impuse la nivel regional, fără protecţie pe pieţele interne sau de export. În 
plus, cum este puţin probabil că UE ar putea include importatori din ţările care nu sunt 
incluse în anexă, cu obiective comune, dar diferenţiate, acest lucru nu ar trebui considerat ca 
o alternativă la alocarea gratuită, aşteptând convergenţa politică globală.

Amendamentul 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- ajustarea ponderii de cote primite gratuit 
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pentru a compensa efectul indirect al 
transferării costurilor emisiilor de carbon 
în preţul energiei electrice pentru 
sectoarele stabilite în conformitate cu 
articolul 10a ca fiind afectate în mod 
deosebit de aceste costuri.

Or. en

Justificare

Fără schimbarea plafonului global, scăzând numărul cotelor primite, revizuirea trebuie de 
asemenea să includă luarea în considerare a costului CO2 trecut în preţurile energiei 
electrice pentru sectoarele care au emisii indirecte mai ridicate decât emisiile directe şi, din 
acest motiv, sunt afectate în mod special de preţurile la energia electrică. 

Amendamentul 328
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10b – paragraful 1 – liniuţa 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- măsuri suplimentare precum alocarea de 
cote de emisii gratuite - pe motiv că 
costurile legate de CO2 sunt incluse în 
preţul electricităţii - sectoarelor 
vulnerabile mari consumatoare de 
energie, care îşi vor pierde, în caz contrar, 
poziţia competitivă pe piaţa mondială ca 
rezultat al costurilor directe şi indirecte 
ale comercializării de emisii, în 
conformitate cu articolul 10a.

Or. nl

Justificare

Deoarece începând cu 2013 centralele electrice vor trebui să plătească pentru toate 
drepturile de emisie şi vor putea include aceste costuri integral în preţul electricităţii 
produse, inclusiv în cazul industriilor mari consumatoare de electricitate, costurile suportate 
de aceste industrii în Europa vor fi atât de mari, încât va fi ameninţată poziţia lor competitivă 
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pe piaţa mondială. Dat fiind că aceste industrii funcţionează pe o piaţă globală şi nu mai pot 
include în preţurile lor niciun cost regional.

Amendamentul 329
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Un acord internaţional cu 
participarea industriilor mari 
consumatoare de energie expuse la riscuri 
semnificative de relocare de emisii de 
dioxid de carbon sau un acord 
internaţional vizând un anumit sector 
trebuie să respecte cel puţin următoarele 
criterii pentru a acorda sectoarelor 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon condiţii echivalente în ce 
priveşte instalaţiile :

(a) participarea ţărilor ce reprezintă o 
masă critică de cel puţin 85% din 
producţia mondială, incluzând 
principalele pieţe emergente;

(b) obiective echivalente în ce priveşte 
emisiile de CO2;

(c) sisteme similare de reducere a 
emisiilor, cu efect echivalent, bazate pe 
standarde şi impuse de toate ţările 
participante sau provenind din ţări cu 
obiective de emisii de CO2 neechivalente 
în sectoare aflate sub incidenţa EU ETS;

(d) materialele aflate în concurenţă 
trebuie să fie supuse unor restricţii 
echivalente ce ţin cont de aspecte legate 
de ciclul de viaţă;

(e) un sistem internaţional eficace de 
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monitorizare şi verificare;

(f) un sistem obligatoriu de soluţionare a 
diferendelor.

Or. en

Justificare

Un acord internaţional va preveni doar relocarea emisiilor de dioxid de carbon în cazul în 
care îndeplineşte anumite criterii care crează sectoarelor concurente condiţii de egalitate.

Amendamentul 330
Philippe Busquin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Un acord internaţional cu 
participarea industriilor mari 
consumatoare de energie expuse la 
riscuri semnificative de relocare de 
emisii de dioxid de carbon sau un acord 
internaţional vizând un anumit sector 
trebuie să respecte cel puţin următoarele 
criterii pentru a acorda sectoarelor 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon condiţii echivalente în 
ce priveşte instalaţiile :

(a) participarea ţărilor ce reprezintă o 
masă critică de cel puţin 85% din 
producţia mondială, incluzând 
principalele pieţe emergente;

(b) obiective echivalente în ce priveşte 
emisiile de CO2;
(c) sisteme similare de reducere a 
emisiilor, cu efect echivalent, bazate pe 
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standarde şi impuse de toate ţările 
participante sau provenind din ţări cu 
obiective de emisii de CO2 neechivalente 
în sectoare aflate sub incidenţa EU ETS;

(d) materialele aflate în concurenţă 
trebuie să fie supuse unor restricţii 
echivalente ce ţin cont de aspecte legate 
de ciclul de viaţă;

(e) un sistem internaţional eficace de 
monitorizare şi verificare;

(f) un sistem obligatoriu de soluţionare a 
diferendelor.

Or. en

Justificare

Un acord internaţional va preveni doar relocarea emisiilor de dioxid de carbon în cazul în 
care îndeplineşte anumite criterii care crează sectoarelor concurente condiţii de egalitate.

Amendamentul 331
Robert Goebbels

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Un acord internaţional cu 
participarea industriilor mari 
consumatoare de energie expuse la riscuri 
semnificative de relocare de emisii de 
dioxid de carbon sau un acord 
internaţional vizând un anumit sector 
trebuie să respecte cel puţin următoarele 
criterii pentru a acorda sectoarelor 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon condiţii echivalente în ce 
priveşte instalaţiile :



AM\730913RO.doc 75/98 PE409.410v01-00

RO

(a) participarea ţărilor ce reprezintă o 
masă critică de cel puţin 85% din 
producţia mondială, incluzând 
principalele pieţe emergente;
(b) obiective echivalente în ce priveşte 
emisiile de CO2;
(c) sisteme similare de reducere a 
emisiilor, cu efect echivalent, bazate pe 
standarde şi impuse de toate ţările 
participante sau provenind din ţări cu 
obiective de emisii de CO2 neechivalente 
în sectoare aflate sub incidenţa EU ETS;
(d) materialele aflate în concurenţă 
trebuie să fie supuse unor restricţii 
echivalente ce ţin cont de aspecte legate 
de ciclul de viaţă;
(e) un sistem internaţional eficace de 
monitorizare şi verificare;
(f) un sistem obligatoriu de soluţionare a 
diferendelor.

Or. en

Justificare

Un acord internaţional va preveni doar relocarea emisiilor de dioxid de carbon în cazul în 
care îndeplineşte anumite criterii care crează sectoarelor concurente condiţii de egalitate.

Amendamentul 332
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Se inserează următorul articol:
„Articolul 10ba

Comisia prezintă o propunere de instituire 
a unui mecanism compensatoriu vizând 
diminuarea costurilor indirecte datorate 
preţurilor mai ridicate ale energiei 
electrice rezultate ca urmare a instituirii 
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sistemului comunitar. Această propunere 
trebuie să fie compatibilă cu dispoziţiile 
comunitare privind ajutoarele de stat.”

Or. en

Justificare

Legislaţia privind ajutoarele de stat este foarte strictă. Astfel, Comisia va înainta o propunere 
privind modalitatea cea mai bună de compensare a costurilor indirecte în costul electricităţii 
rezultate din schema de comercializare a emisiilor.

Amendamentul 333
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Se inserează următorul articol:
„Articolul 10ba

Măsuri de sprijinire a industriilor mari 
consumatoare de energie în cazul 

relocării emisiilor de dioxid de carbon
În urma consultării tuturor partenerilor 
sociali interesaţi, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului, 
până cel târziu în iunie 2009, un raport 
analitic de evaluare a situaţiei instalaţiilor 
de producţie menţionate în anexa 2a, 
unde energia electrică constituie o 
pondere ridicată din costul de producţie şi 
unde produsele se află în concurenţă cu 
produse din ţări terţe care nu au instituit 
măsuri echivalente de reducere a emisiilor  
(„relocare indirectă de emisii de dioxid de 
carbon”).  Până cel târziu în decembrie 
2009, Comisia adoptă măsuri conforme 
cu procedura prevăzută la articolul 22 şi 
va aloca o cantitate adecvată de cote 
gratuite acestor instalaţii pe care acestea 
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le pot utiliza în relaţiile cu furnizorii de 
energie. Aceste măsuri vor fi actualizate 
în mod regulat la fiecare cinci ani 
conform procedurii prevăzute la articolul 
22.”

Or. en

Justificare

Aceste sectoare pentru care achiziţionarea electricităţii constituie o rată majoră a costului de 
producţie nu sunt încă incluse în sistemul ETS. Cu toate acestea, prezentele sectoare trebuie 
să achiziţioneze energie de la furnizorii de electricitate care sunt incluşi în sistemul ETS şi 
costul lor de producţie va creşte substanţial. Pentru a evita relocarea indirectă a emisiilor de 
dioxid de carbon, aceste sectoare ar trebui compensate pentru amenințările la adresa 
competitivității lor.

Amendamentul 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru publică şi prezintă 
Comisiei, până la 30 septembrie 2011, lista 
instalaţiilor de pe teritoriul său care intră 
sub incidenţa prezentei directive, precum 
şi cotele gratuite alocate fiecărei instalaţii 
de pe teritoriul său, calculate în 
conformitate cu normele menţionate la 
articolul 10a alineatul (1).

1. Fiecare stat membru publică şi prezintă 
Comisiei, până la 30 septembrie 2011, lista 
instalaţiilor de pe teritoriul său care intră 
sub incidenţa prezentei directive.

2. Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, autorităţile competente emit cantitatea 
de cote care trebuie distribuită pentru anul 
respectiv, calculată în conformitate cu
articolele 10 şi 10a.

2. Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, autorităţile competente emit cantitatea 
de cote care trebuie distribuită pentru anul 
respectiv, calculată în conformitate cu
articolul 10.

O instalaţie care îşi încetează activitatea 
nu mai beneficiază de cote gratuite.

Or. en
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Justificare

Preţul carbonului ar trebui inclus în produse în totalitate pentru a ghida piaţa spre un climat 
propice consumului. Alocarea gratuită denaturează funcţionarea mecanismului de piaţă, în 
timp ce licitarea integrală ar evita birocraţia şi ar recompensa cele mai bune performanţe.  
Relocarea emisiilor de dioxid de carbon şi concurenţa neloială faţă de producţia europeană 
din ţări care nu s-au implicat în acorduri internaţionale globale privind schimbările climatice 
ar trebui neutralizate printr-o cerinţă privind cotele de emisii la import.

Amendamentul 335
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru publică şi prezintă 
Comisiei, până la 30 septembrie 2011, lista 
instalaţiilor de pe teritoriul său care intră 
sub incidenţa prezentei directive, precum şi 
cotele gratuite alocate fiecărei instalaţii de 
pe teritoriul său, calculate în conformitate 
cu normele menţionate la articolul 10a 
alineatul (1).

(1) Fiecare stat membru publică şi prezintă 
Comisiei, până la 30 septembrie 2011, lista 
instalaţiilor de pe teritoriul său care intră 
sub incidenţa prezentei directive, precum şi 
cotele gratuite alocate fiecărei instalaţii de 
pe teritoriul său, calculate în conformitate 
cu normele menţionate la articolul 10a 
alineatul (2).

Or. de

Justificare

Adaptare necesară ca urmare a introducerii modelului valorilor de referinţă.

Amendamentul 336
Nikolaos Vakalis

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

O instalaţie care îşi încetează activitatea nu 
mai beneficiază de cote gratuite.

O instalaţie care îşi încetează activitatea nu 
mai beneficiază de cote gratuite. În cazul 
în care astfel de cote nu sunt utilizate, 
acestea pot fi transferate către instalaţiile 
existente în acelaşi sector, care au realizat 
lucrări de extindere însoţite de o creştere 
efectivă a capacităţii, sau către actorii 
nou-veniţi în sectorul în cauză dacă 
rezervele destinate lor sunt insuficiente.
Autorităţile competente informează 
Comisia şi obţin autorizaţia de transfer al 
cotelor.

Or. el

Amendamentul 337
Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea reducerilor de emisii certificate 
(CER) şi a unităţilor de reducere a 

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

anterior intrării în vigoare a unui viitor 
acord internaţional privind schimbările 

climatice

Utilizarea reducerilor de emisii certificate 
(CER) şi a unităţilor de reducere a 

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

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

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

2. În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorităţii competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER şi ERU aferente unor reduceri de 

2. În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorităţii competente să le aloce 
cote suplimentare faţă de numărul de cote 
alocate conform articolului 9 al acestei 
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emisii realizate până în 2012 în cadrul 
tipurilor de proiecte acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012. Până la 
31 decembrie 2014, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

directive şi care sunt valabile începând cu 
2013 în schimbul CER şi ERU aferente 
unor reduceri de emisii realizate până în 
2012 în cadrul tipurilor de proiecte 
acceptate de cel puţin un stat membru în 
cadrul sistemului comunitar până în anul 
2012 inclusiv. Până la 31 decembrie 2014, 
autoritatea competentă efectuează aceste 
schimburi la cerere.

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

3. În orice caz, operatorii pot utiliza 
CER/ERU sau credite într-o pondere de 
până la 10,5% din emisiile lor anuale 
pentru a-şi respecta obligaţiile în 
conformitate cu sistemul comunitar.
Aceasta are loc prin cedarea:

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

(a) CER/ERU provenite din proiectele  
Mecanismului de dezvoltare ecologică 
(MDE) şi cele de implementare în comun 
(IC) pentru reducerile de emisii care au 
loc până la sfârşitul anului 2015;
(b) CER/ERU provenite din proiectele  
Mecanismului de dezvoltare ecologică 
(MDE) şi cele de implementare în comun 
(IC) pentru reducerile de emisii care au 
loc începând din anul 2013 în ţările care 
vor fi ratificat viitorul acord internaţional 
privind schimbările climatice;
(c) CER/ERU provenite din proiectele  
Mecanismului de dezvoltare ecologică 
(MDE) şi cele de implementare în comun 
(IC) pentru reducerile de emisii care au 
loc începând din anul 2013 în ţările cu 
care UE a încheiat, până la 31 decembrie 
2015, un acord de cooperare bilateral sau 
multilateral privind schimbările climatice;
(d) creditelor provenite din activităţile de 
reducere a emisiilor stabilite în 
conformitate cu cerinţele prevăzute în 
acordurile de cooperare în ţările şi pentru 
toate tipurile de proiecte care sunt 
acceptate de toate statele membre în 
sistemul comunitar în perioada 2008-2012, 
până ce ţările respective vor fi ratificat un 
acord cu Comunitatea sau până în 2020, 
oricare din aceste situaţii intervine prima.
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4. În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012, 
autorităţile competente permit 
operatorilor să schimbe CER alocate 
pentru reduceri ale emisiilor realizate 
începând cu 2013 contra unor cote 
provenind din proiecte noi lansate 
începând cu 2013 în ţările cel mai puţin 
dezvoltate.
Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
încheierea unui acord între ţările 
respective şi Comunitate sau până în 
2020, luându-se în considerare data cea 
mai apropiată dintre acestea două.

4. Acordurile de cooperare menţionate în 
alineatul (3d) stabilesc tipurile de proiecte 
eligibile, metodologiile utilizate pentru 
stabilirea numărului de credite de alocat 
şi un mecanism care asigură transferul de 
credite în certificate care pot fi utilizate 
pentru respectarea în viitor a unui acord 
internaţional eventual privind schimbările 
climatice.

5. În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012 şi în 
eventualitatea în care se amână 
încheierea unui acord internaţional 
privind schimbările climatice, creditele 
provenind din proiecte sau alte activităţi 
de reducere a emisiilor pot fi utilizate în 
sistemul comunitar în conformitate cu 
acordurile încheiate cu ţări terţe în care 
se precizează nivelurile de utilizare. În 
conformitate cu aceste acorduri, 
operatorii pot utiliza creditele din 
activităţile de proiect desfăşurate în ţări 
terţe pentru a-şi respecta obligaţiile care 
le revin în cadrul sistemului comunitar.
6. Acordurile menţionate la alineatul (5) 
prevăd utilizarea în sistemul comunitar a 
creditelor provenind din tehnologii legate 
de energiile regenerabile sau de eficienţa 
energetică, care promovează transferul 
tehnologic şi dezvoltarea durabilă. De 
asemenea, acordurile respective prevăd 
utilizarea unor credite provenind din 
proiecte în care valoarea de referinţă 
utilizată este inferioară nivelului prevăzut 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
măsurilor menţionate la articolul 10a sau 
inferioară nivelurilor prevăzute de 
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legislaţia comunitară.
7. Odată ce va fi încheiat un acord 
internaţional privind schimbările 
climatice, în sistemul comunitar vor fi 
acceptate numai acele CER provenind din 
ţări terţe care au ratificat acordul 
respectiv.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibilă utilizarea până la nivelurile curente ale CER/ERU permise 
operatorilor. Principiul suplimentar (potrivit căruia o parte a efortului de a reduce emisiile 
poate fi realizată prin mecanisme internaţionale) ar trebui inclus şi aplicat independent de 
intrarea în vigoare a viitorului acord internaţional. În acest fel, obiectivele climatice vor fi 
atinse în mod mai eficient din punctul de vedere al costurilor; piaţa în continuă evoluţie 
pentru proiecte de tipul MDE/IC primeşte un semnal clar de continuitate; se acordă 
stimulente clare altor ţări pentru a coopera cu UE în vederea încheierii unui viitor acord 
internaţional.

Amendamentul 338
Nikolaos Vakalis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia şi statele membre se asigură 
că creditele CER/ERU provin din 
activităţi de proiecte din cadrul sistemului 
comunitar, care se conformează cu 
stricteţe nu numai criteriilor de mediu şi 
celor sociale, dar şi unor criterii 
suplimentare, în conformitate cu 
standarde recunoscute la nivel 
internaţional, cum ar fi „Regula de aur”.

Or. el
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Justificare

Creditele CER/ERU trebuie să provină din proiecte care respectă cu stricteţe criteriile de 
calitate, pentru a garanta faptul că întreprinderile îşi îndeplinesc obligaţiile şi realizează 
reduceri suplimentare de emisii de gaze cu efect de seră, încurajând totodată inovarea printre 
întreprinderile europene şi dezvoltarea tehnologică în ţările terţe.

Amendamentul 339
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatele 2-5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Operatorii pot solicita autorităţii 
competente să le aloce cote valabile 
începând cu 2013 în schimbul CER şi ERU 
aferente unor reduceri de emisii realizate 
până în 2012 în cadrul tipurilor de proiecte 
acceptate de cel puţin un stat membru în 
cadrul sistemului comunitar în perioada 
2008-2012. Până la 31 decembrie 2014, 
autoritatea competentă efectuează aceste 
schimburi la cerere.

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

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

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

Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect care au fost acceptate de cel 
puţin un stat membru în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012.

(4) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012,
autorităţile competente permit operatorilor 
să schimbe CER alocate pentru reduceri ale 

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

ţările cel mai puţin dezvoltate.

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
ratificarea unui acord între ţările respective 
şi Comunitate sau până în 2020, luându-se 
în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două.

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de cel puţin 
un stat membru în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
ratificarea unui acord între ţările respective 
şi Comunitate sau până în 2020, luându-se 
în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două.

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

(5) În eventualitatea în care se amână 
încheierea unui acord internaţional privind 
schimbările climatice, creditele provenind 
din proiecte sau alte activităţi de reducere a 
emisiilor pot fi utilizate în sistemul 
comunitar în conformitate cu acordurile 
încheiate cu ţări terţe în care se precizează 
nivelurile de utilizare. În conformitate cu 
aceste acorduri, operatorii pot utiliza 
creditele din activităţile de proiect 
desfăşurate în ţări terţe pentru a-şi respecta 
obligaţiile care le revin în cadrul sistemului 
comunitar.

Or. en

Justificare

CER şi ERU îndeplinesc roluri importante, favorizând transferul de tehnologie şi oferind o 
ieşire de siguranţă în cazul unor preţuri explozive ale cotelor. Restricţionarea certificatelor 
JI/CDM a volumelor în cadrul celei de-a doua perioade de comercializare nu este în 
conformitate cu armonizarea, de vreme ce diferitele state membre au permis procentaje 
diferite – a cărei continuare va da naştere la un tratament inegal prelungit faţă de operatori. 
De aceea, este recomandat un plafon global care înlătură tratamentul inegal şi nu se 
repercutează asupra drepturilor garantate, pentru a evita acţiunea în justiţie din partea 
operatorilor dezavantajaţi.
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Amendamentul 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatele 3-7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012, 
autorităţile competente permit operatorilor 
să schimbe CER rezultate din proiecte din 
domeniul energiei regenerabile, precum şi 
proiecte legate de eficienţa cererii,
desfăşurate înainte de 2013 şi care au fost 
alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 contra unor cote 
valabile din 2013, cu excepţia CER 
rezultate din proiecte hidroelectrice de 
anvergură.

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

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

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

(4) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012, 
autorităţile competente permit operatorilor 
să schimbe CER alocate pentru reduceri ale 
emisiilor realizate începând cu 2013 contra 
unor cote provenind din proiecte noi din 
domeniul energiei regenerabile, precum şi 
proiecte legate de eficienţa cererii, lansate 
începând cu 2013 în ţările cel mai puţin 
dezvoltate cu excepţia CER rezultate din 
proiecte hidroelectrice de anvergură.

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
ratificarea unui acord între ţările respective 
şi Comunitate sau până în 2020, luându-se 
în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două.

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru tipurile de proiect 
care au fost acceptate de toate statele 
membre în cadrul sistemului comunitar în 
perioada 2008-2012, până la ratificarea 
unui acord între ţările respective şi 
Comunitate sau până în 2020, luându-se în 
considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două.
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(5) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012 şi în 
eventualitatea în care se amână 
încheierea unui acord internaţional 
privind schimbările climatice, creditele 
provenind din proiecte sau alte activităţi 
de reducere a emisiilor pot fi utilizate în 
sistemul comunitar în conformitate cu 
acordurile încheiate cu ţări terţe în care 
se precizează nivelurile de utilizare. În 
conformitate cu aceste acorduri, 
operatorii pot utiliza creditele din 
activităţile de proiect desfăşurate în ţări 
terţe pentru a-şi respecta obligaţiile care 
le revin în cadrul sistemului comunitar.
(6) Acordurile menţionate la alineatul (5) 
prevăd utilizarea în sistemul comunitar a 
creditelor provenind din tehnologii legate 
de energiile regenerabile sau de eficienţa 
energetică, care promovează transferul 
tehnologic şi dezvoltarea durabilă. De 
asemenea, acordurile respective prevăd 
utilizarea unor credite provenind din 
proiecte în care valoarea de referinţă 
utilizată este inferioară nivelului prevăzut 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
măsurilor menţionate la articolul 10a sau 
inferioară nivelurilor prevăzute de 
legislaţia comunitară.
(7) Odată ce va fi încheiat un acord 
internaţional privind schimbările climatice, 
în sistemul comunitar vor fi acceptate 
numai acele CER provenind din ţări terţe 
care au ratificat acordul respectiv.

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

Or. en

Justificare

Utilizarea compensaţiilor externe ar putea fi limitată la creditele care sunt într-adevăr 
suplimentare şi contribuie la dezvoltarea constantă în ţările gazdă. În special CER şi ERU 
din sectoare care au fost identificate ca fiind expuse la relocarea emisiilor de carbon, precum 
şi la competiţia internaţională nu ar trebui utilizate în cadrul schemei UE după anul 2012. 
Condiţiile pentru noi credite compensatorii ar trebui stabilite în cadrul ONU şi al acordului 
internaţional ulterior anului 2012.
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Amendamentul 341
Patrick Louis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatele 2-4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

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

Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, precum 
şi activităţilor rezultate în urma utilizării 
terenurilor, schimbării destinaţiei 
terenurilor şi silviculturii.

(4) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012, 
autorităţile competente permit operatorilor 

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

să schimbe CER alocate pentru reduceri ale 
emisiilor realizate începând cu 2013 contra 
unor cote provenind din proiecte noi 
lansate începând cu 2013 în ţările cel mai 
puţin dezvoltate.

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008–2012, până la 
încheierea unui acord între ţările respective 
şi Comunitate sau până în 2020, luându-se 
în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două.

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008–2012, precum 
şi pentru activităţile rezultate în urma 
utilizării terenurilor, schimbării 
destinaţiei terenurilor şi silviculturii, până 
la încheierea unui acord între ţările 
respective şi Comunitate sau până în 2020, 
luându-se în considerare data cea mai 
apropiată dintre acestea două.

Or. fr

Justificare

Statele membre sunt puţin dispuse să accepte toate includerea în EU ETS a creditelor 
provenite din punerea în aplicare a activităţilor forestiere pentru perioada 2008-2012.

Amendamentul 342
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatele 2-5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Operatorii pot solicita autorităţii 
competente să le aloce cote în limita 
totalităţii emisiilor verificate pentru anul 
2010 (incluzând cantităţile stabilite 
conform alineatelor (3) - (5), valabile 
începând cu 2013 în schimbul CER şi ERU 
aferente unor reduceri de emisii realizate 
până în 2012 în cadrul tipurilor de proiecte 
acceptate de toate statele membre în cadrul 
sistemului comunitar în perioada 2008-
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31 decembrie 2014, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

2012. Până la 31 decembrie 2014, 
autoritatea competentă efectuează aceste 
schimburi la cerere.

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

(3) În limita totalităţii emisiilor verificate
pentru anul 2010 (incluzând cantităţile 
stabilite conform alineatelor (2), (4) şi (5),
autorităţile competente permit operatorilor 
să schimbe CER rezultate din proiecte 
desfăşurate înainte de 2013 şi care au fost 
alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 contra unor cote 
valabile din 2013.

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

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

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

(4) În limita totalităţii emisiilor verificate
pentru anul 2010 (incluzând cantităţile 
stabilite conform alineatelor (2), (3) şi (5),
autorităţile competente permit operatorilor 
să schimbe CER alocate pentru reduceri ale 
emisiilor realizate începând cu 2013 contra 
unor cote provenind din proiecte noi 
lansate începând cu 2013 în ţările cel mai 
puţin dezvoltate.

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
încheierea unui acord între ţările respective 
şi Comunitate sau până în 2020, luându-se 
în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două.

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
încheierea unui acord între ţările respective 
şi Comunitate sau până în 2020, luându-se 
în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două.

(5) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012 şi în 
eventualitatea în care se amână încheierea 
unui acord internaţional privind 
schimbările climatice, creditele provenind 
din proiecte sau alte activităţi de reducere a 
emisiilor pot fi utilizate în sistemul 

(5) În limita totalităţii emisiilor verificate
pentru anul 2010 (incluzând cantităţile 
stabilite conform alineatelor (2) - (4), şi în 
eventualitatea în care se amână încheierea 
unui acord internaţional privind 
schimbările climatice, creditele provenind 
din proiecte sau alte activităţi de reducere a 
emisiilor pot fi utilizate în sistemul 
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comunitar în conformitate cu acordurile 
încheiate cu ţări terţe în care se precizează 
nivelurile de utilizare. În conformitate cu 
aceste acorduri, operatorii pot utiliza 
creditele din activităţile de proiect 
desfăşurate în ţări terţe pentru a-şi respecta 
obligaţiile care le revin în cadrul sistemului 
comunitar.

comunitar în conformitate cu acordurile 
încheiate cu ţări terţe în care se precizează 
nivelurile de utilizare. În conformitate cu 
aceste acorduri, operatorii pot utiliza 
creditele din activităţile de proiect 
desfăşurate în ţări terţe pentru a-şi respecta 
obligaţiile care le revin în cadrul sistemului 
comunitar.

Or. en

Justificare

Investiţiile în reducerea CO2 sunt mult mai eficiente în ţările dezvoltate decât în UE, datorită 
potenţialului ridicat de reducere. În absenţa unui acord internaţional privind reducerile, 
abilitatea de a utiliza CER este esenţială pentru industria ETS. Astfel, recunoscând 
necesitatea planificării securităţii pentru ca UE să poată atinge obiectivele pentru anul 2020 
în ceea ce priveşte necesitatea reducerii emisiilor în principal interne, industria europeană 
trebuie tratată în mod egal în UE ETS.

Amendamentul 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Autorităţile competente permit 
operatorilor să schimbe anual CER 
rezultate din proiecte desfăşurate înainte de 
2013 în proporţie de până la 50% din 
reducerea anuală a cantităţii de cote ce 
vor fi alocate, conform dispoziţiilor 
articolului 9, contra unor cote valabile
începând din 2013.

Or. en
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Justificare

      Dispoziţia extinde utilizarea CER după anul 2013. Aceasta face referire la proiectele 
începute înainte de 2013 care au fost deja certificate. Pentru un procent maxim de 50% din 
valoarea redusă a cotelor de alocare (comparat cu a doua perioadă de comercializare), CER 
va fi schimbat în fiecare an pentru cotele de alocare, începând din 2013. Există un potenţial 
semnificativ de reducere a presiunii asupra preţurilor cotelor UE prin utilizarea cotelor din 
proiectele CDM/JI. În plus, acest lucru ar permite iniţierea investiţiilor în ţările în curs de 
dezvoltare, ar promova conştientizarea eficienţei energetice şi ar crea oportunităţi pentru 
export.

Amendamentul 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Ţinând cont de limita maximă 
prevăzută la alineatul (3), autorităţile 
competente permit operatorilor să schimbe 
CER alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 contra unor cote 
provenind din proiecte noi lansate începând 
cu 2013 în ţările cel mai puţin dezvoltate.

Or. en

Justificare

      Modificarea extinde utilizarea intensificată a CER, prevăzută la articolul 11a alineatul 
(3) pentru situaţia prevăzută la alineatul (4). [A se vedea de asemenea justificarea la 
alineatul (3)].
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Amendamentul 345
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Utilizarea anuală a creditelor de 
către instalaţii, în conformitate cu 
alineatele (2), (3) şi (4), nu depăşeşte un 
volum egal cu 25% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale instalaţiilor aflate sub 
incidenţa Directivei 2003/87/CE în anul 
de conformitate respectiv.

Or. en

Justificare

CER şi ERU îndeplinesc roluri importante, favorizând transferul de tehnologie şi oferind o 
ieşire de siguranţă în cazul unor preţuri explozive ale cotelor. Restricţionarea certificatelor 
JI/CDM a volumelor în cadrul celei de-a doua perioade de comercializare nu este în 
conformitate cu armonizarea, de vreme ce diferitele state membre au permis procentaje 
diferite – a cărei continuare va da naştere la un tratament inegal prelungit faţă de operatori. 
De aceea, este recomandat un plafon global care înlătură tratamentul inegal şi nu se 
repercutează asupra drepturilor garantate, pentru a evita acţiunea în justiţie din partea 
operatorilor dezavantajaţi.

Amendamentul 346
Patrick Louis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Un operator care a utilizat o tCER 
restituie o CER, o tCER, o ERU sau o 
cotă cel târziu cu 30 de zile înainte de 
expirarea tCER, astfel încât să acopere 
emisiile care au fost acoperite de creditul 



AM\730913RO.doc 93/98 PE409.410v01-00

RO

expirat. Dacă operatorul nu a înlocuit 
tCER utilizate pentru acoperirea emisiilor 
acoperite înainte de expirarea creditelor, 
acesta poartă răspundere şi achită o 
penalitate pentru exces de emisii în 
conformitate cu dispoziţiile prevăzute la 
articolul 16.

Or. fr

Justificare

Plantaţiile pot înmagazina carbon şi furniza lemn, stocat la rândul său în diverse utilizări, 
precum construcţiile, mobila şi hârtia. Dificultăţile legate de permanenţa proiectelor 
forestiere CDM au fost soluţionate prin crearea creditelor temporare CER (tCER) care vor fi 
restituite după expirare.

În afară de energia bazată pe lemn, creşterea utilizării lemnului ca material în întrebuinţările 
sale caracteristice poate contribui la combaterea schimbărilor climatice. După una sau mai 
multe reciclări, lemnul folosit ca material poate fi ars ca sursă de energie.

Amendamentul 347
Patrick Louis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre pot primi unităţi de 
absorbţie care corespund unei stocări de 
carbon suplimentare în produsele din 
lemn, în funcţie de normele de 
contabilizare stabilite în cadrul 
acordurilor internaţionale privind 
schimbările climatice. Această posibilitate 
generează mecanisme de stimulare legate 
de ETS.

Or. fr
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Justificare

În prezent, se consideră că orice lemn tăiat reintroduce imediat în atmosferă CO2, fapt ce nu 
încurajează folosirea lemnului în întrebuinţările sale caracteristice.

Amendamentul 348
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În eventualitatea în care se amână 
încheierea unui acord internaţional privind 
schimbările climatice, creditele provenind 
din proiecte sau alte activităţi de reducere a 
emisiilor pot fi utilizate în sistemul 
comunitar în conformitate cu acordurile 
încheiate cu ţări terţe în care se precizează 
nivelurile de utilizare. În conformitate cu 
aceste acorduri, operatorii pot utiliza 
creditele din activităţile de proiect 
desfăşurate în ţări terţe pentru a-şi respecta 
obligaţiile care le revin în cadrul sistemului 
comunitar până la un prag de 50% din 
reducerile efectuate în anul respectiv, în 
raport cu cotele alocate pentru perioada 
2008-2012.

Or. de

Justificare

Este necesară creşterea flexibilităţii pentru a reduce emisiile cât mai eficient şi mai favorabil 
din punct de vedere al costurilor.
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Amendamentul 349
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În eventualitatea în care se amână 
încheierea unui acord internaţional privind 
schimbările climatice, creditele provenind 
din proiecte sau alte activităţi de reducere a 
emisiilor pot fi utilizate în sistemul 
comunitar în conformitate cu acordurile 
încheiate cu ţări terţe în care se precizează 
nivelurile de utilizare. În conformitate cu 
aceste acorduri, operatorii pot utiliza 
creditele din activităţile de proiect 
desfăşurate în ţări terţe pentru a-şi respecta 
obligaţiile care le revin în cadrul sistemului 
comunitar până la un prag de 70% din 
reducerile efectuate în anul respectiv în 
conformitate cu articolul 9, în raport cu 
cotele alocate pentru perioada 2008-2012.

Or. de

Justificare

Mecanismele flexibile pentru proiecte constituie instrumente importante pentru o reducere 
eficientă a emisiilor din punct de vedere al costurilor şi posibilitatea utilizării lor reprezintă o 
supapă indispensabilă pentru comercializarea cotelor de emisii. Prin criteriul 
complementarităţii se garantează că aceste proiecte nu afectează obiectivele de protecţie a 
climei, actuale sau viitoare, ale ţărilor gazdă. După cum s-a propus, trebuie să fie posibilă o 
transmitere din a doua în a treia etapă a certificatelor JI/CDM şi a drepturilor de utilizare.

Amendamentul 350
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 7a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia depune eforturi pentru a 
garanta că acordul la care se face 
referinţă în alineatul (5), precum şi 
acordul internaţional la care se face 
referinţă în alineatul (6), include un 
sistem de creditare ce sprijină 
împădurirea, reîmpădurirea, reducerea 
emisiilor prin evitarea defrişărilor şi alte 
proiecte şi activităţi de exploatare 
forestieră durabilă, inclusiv evitarea 
eroziunii şi purificarea apelor reziduale.  
Ar trebui să se permită operatorilor de 
instalaţii să utilizeze creditele provenind 
din evitarea defrişărilor, din împăduriri şi 
reîmpăduriri, precum şi din alte proiecte 
şi activităţi de exploatare forestieră 
durabilă desfăşurate în ţările în curs de 
dezvoltare, incluse în acordurile la care se 
face referinţă în alineatele (5) şi (6).

Or. en

Justificare

Creditele pentru carbon forestier sunt esenţiale pentru a permite ţărilor în curs de dezvoltare 
să se angajeze în eforturi de atenuare a schimbărilor climatice şi, în consecinţă, pentru a 
asigura încheierea cu succes a acordului internaţional ulterior protocolului de la Kyoto 
privind schimbările climatice.  Creditele pentru carbon forestier vor furniza de asemenea o 
flexibilitate limitată, dar vitală industriilor europene în timpul tranziţiei spre o economie 
scăzută a carbonului.

Amendamentul 351
Alejo Vidal-Quadras

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia depune eforturi pentru a 
garanta că acordul la care se face 
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referinţă în alineatul (5), precum şi 
acordul internaţional la care se face 
referinţă în alineatul (6), include un 
sistem de creditare ce sprijină 
împădurirea, reîmpădurirea, reducerea 
emisiilor prin evitarea defrişărilor şi alte 
proiecte şi activităţi de exploatare 
forestieră durabilă, inclusiv evitarea 
eroziunii şi purificarea apelor reziduale.  
Ar trebui să se permită operatorilor de 
instalaţii să utilizeze creditele provenind 
din evitarea defrişărilor, din împăduriri şi 
reîmpăduriri, precum şi din alte proiecte 
şi activităţi de exploatare forestieră 
durabilă desfăşurate în ţările în curs de 
dezvoltare, incluse în acordurile la care se 
face referinţă în alineatele (5) şi (6).

Or. en

Justificare

Creditele pentru carbon forestier sunt esenţiale pentru a permite ţărilor în curs de dezvoltare 
să se angajeze în eforturi de atenuare a schimbărilor climatice şi, în consecinţă, pentru a 
asigura încheierea cu succes a acordului internaţional ulterior protocolului de la Kyoto 
privind schimbările climatice.  Creditele pentru carbon forestier vor furniza de asemenea o 
flexibilitate limitată, dar vitală industriilor europene în timpul tranziţiei spre o economie 
scăzută a carbonului.

Amendamentul 352
Lena Ek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia depune eforturi pentru a 
garanta că acordul la care se face 
referinţă în alineatul (5), precum şi 
acordul internaţional la care se face 
referinţă în alineatul (7), include un 
sistem de creditare ce sprijină 
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împădurirea, reîmpădurirea, reducerea 
emisiilor prin evitarea defrişărilor şi alte 
proiecte şi activităţi de exploatare 
forestieră durabilă, inclusiv evitarea 
eroziunii şi purificarea apelor reziduale.
În plus, statele membre pot permite 
operatorilor de instalaţii să utilizeze 
creditele rezultate din evitarea 
defrişărilor, din împăduriri şi 
reîmpăduriri, precum şi din alte proiecte 
şi activităţi de exploatare forestieră 
durabilă desfăşurate în ţările în curs de 
dezvoltare, care sunt certificate de 
Comitetul Executiv al Mecanismului de 
dezvoltare ecologică (MDE) sau sunt în 
conformitate cu acordurile menţionate în 
alineatele (5) şi (7). Creditele de acest tip, 
permise de un stat membru, se pot 
comercializa în cadrul sistemului 
comunitar.

Or. en
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