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Amendamentul 353
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) La articolul 12, se introduce 
următorul alineat:
„(1a) Comisia publică un raport, care 
include propuneri legislative 
corespunzătoare, privind utilizările 
abuzive ale informațiilor confidențiale și 
manipulările pieței de comercializare a 
cotelor de emisii. În acest raport se 
analizează, printre altele, dacă cotele de 
emisii ar trebui privite ca instrumente 
financiare care intră sub incidența 
Directivei 2003/6/CE privind utilizările 
abuzive ale informațiilor confidențiale și 
manipulările pieței (abuzul de piață).”

Or. en

Justificare

Utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață) sunt 
probleme ce merită să fie studiate. Înainte de introducerea de noi norme împovărătoare, 
trebuie făcută totuși o analiză; aceasta este deja garantată în temeiul Directivei privind 
abuzul de piață și Directivei privind piețele instrumentelor financiare (MIFID).

Amendamentul 354
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 – litera a
Directiva 2003/87/CE
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cotele emise începând cu 1 ianuarie 
2013 sunt valide pentru emisiile produse în 

(1) Cotele emise începând cu 1 ianuarie 
2013 sunt valide pentru emisiile produse în 
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cursul unei perioade de opt ani care începe 
la 1 ianuarie 2013.

cursul unei perioade de opt ani care începe 
la 1 ianuarie 2013. Cotele neutilizate pot fi 
transferate în următoarea perioadă de opt 
ani fără niciun fel de restricții.

Or. de

Justificare

Această flexibilizare asigură și răsplătește reducerile anticipate de emisii și creează în plus o 
mai mare flexibilitate.

Amendamentul 355
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. de
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Justificare

Comisia nu are competența de a emite în mod autonom regulamente!

Amendamentul 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Regulamentul în cauză ține seama de 
datele științifice cele mai exacte și 
actualizate care sunt disponibile, în special 
de datele IPCC, și, pentru punerea în 
aplicare a articolului 10a, include, de 
asemenea, dispoziții care îi obligă pe 
operatori să raporteze emisiile aferente 
producerii de bunuri fabricate de industriile 
mari consumatoare de energie care pot fi 
expuse concurenței internaționale; de 
asemenea, regulamentul poate prevedea 
verificarea independentă a acestor 
informații.

Or. en

Amendamentul 357
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Regulamentul în cauză poate ține 
seama de datele științifice cele mai exacte 
și actualizate care sunt disponibile, în 
special de datele IPCC, și poate include, 
de asemenea, dispoziții care îi obligă pe 

eliminat
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operatori să raporteze emisiile aferente 
producerii de bunuri fabricate de 
industriile mari consumatoare de energie 
care pot fi expuse concurenței 
internaționale; de asemenea, 
regulamentul poate prevedea verificarea 
independentă a acestor informații.
Aceste cerințe pot include raportarea 
emisiilor provenite din producerea de 
energie electrică aflate sub incidența 
sistemului comunitar și legate de 
producerea unor astfel de bunuri.

Or. de

Justificare

Comisia nu are competența de a emite în mod autonom regulamente! Pe lângă aceasta, 
modificările esențiale trebuie realizate printr-o procedură legislativă ordinară și nu în mod 
autonom de către Executiv.

Amendamentul 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/87/CE
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că fiecare 
operator al unei instalații raportează 
autorității competente emisiile instalației în 
cauză produse pe parcursul fiecărui an 
calendaristic, după încheierea anului 
respectiv, în conformitate cu 
regulamentul.

(3) Statele membre se asigură că fiecare 
operator al unei instalații raportează 
autorității competente emisiile instalației în 
cauză produse pe parcursul fiecărui an 
calendaristic, după încheierea anului 
respectiv.

Or. de

Justificare

Comisia nu are competența de a emite în mod autonom regulamente! Pe lângă aceasta, 
modificările esențiale trebuie realizate printr-o procedură legislativă ordinară și nu arbitrar 
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de către Executiv.

Amendamentul 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
Directiva 2003/87/CE
Articolul 15 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Comisia nu are competența de a emite în mod autonom regulamente! Pe lângă aceasta, 
modificările esențiale trebuie realizate printr-o procedură legislativă ordinară și nu în mod 
autonom de către Executiv.

Amendamentul 360
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 16 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) La articolul 16, se adaugă 
următorul alineat (3a):
„(3a) În cazul în care prețul carbonului 
este mai mare de 50 de euro, plata unei 
amenzi pentru depășirea nivelului de 
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emisii, în valoare de 50 de euro pentru 
fiecare tonă de dioxid de carbon 
echivalent emisă exonerează, în perioada 
de comercializare 2013-2020, operatorul 
de obligația de a restitui un număr de cote 
egal cu emisiile excesive, dacă se restituie 
cote în raport cu următorul an 
calendaristic.”

Or. en

Justificare

Industria ETS necesită un anumit nivel de securitate planificată, bazat pe prețurile mari ale 
carbonului și în cazul în care obligația importatorilor de a se alătura ETS sau de a adopta o 
măsură echivalentă în conformitate cu articolul 10b nu va fi îndeplinită. Exonerarea de la 
restituirea cotelor prin plata unor penalități constituie o opțiune pentru a rezolva această 
problemă.

Amendamentul 361
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2003/87/CE
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate modifica anexele la prezenta 
directivă, cu excepția anexei I, având în 
vedere rapoartele prevăzute la articolul 21 
și experiența aplicării prezentei directive. 
Anexele IV și V pot fi modificate pentru a 
îmbunătăți monitorizarea, raportarea și 
verificarea emisiilor.

Comisia poate modifica anexele la prezenta 
directivă, cu excepția anexei I și a anexei 
IIa, având în vedere rapoartele prevăzute la 
articolul 21 și experiența aplicării prezentei 
directive. Anexa IIa poate fi modificată 
numai în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 251 din tratat. 
Anexele IV și V pot fi modificate pentru a 
îmbunătăți monitorizarea, raportarea și 
verificarea emisiilor.

Or. en

Justificare

Anexa I și Anexa IIa fac parte din elementele esențiale ale prezentei directive și orice 
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modificare adusă lor trebuie să aibă loc printr-o procedură de codecizie.

Amendamentul 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Se introduce următorul articol 24a: eliminat
„Articolul 24a

Norme armonizate privind proiectele care 
generează reduceri ale emisiilor

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare legate de emiterea 
cotelor pentru proiecte gestionate de 
statele membre și concepute pentru a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră în 
afara sistemului comunitar.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].
Măsurile respective nu trebuie să 
antreneze o dublă contabilizare a 
reducerilor de emisii sau să afecteze 
adoptarea altor măsuri de politică vizând 
reducerea emisiilor care nu intră sub 
incidența sistemului comunitar. Se adoptă 
dispoziții doar în cazul în care nu este 
posibilă includerea în conformitate cu 
articolul 24, iar următoarea revizuire a 
sistemului comunitar ia în considerare 
armonizarea includerii acestor emisii pe 
întreg teritoriul Comunității.
(2) Comisia poate adopta măsuri de 
punere în aplicare vizând stabilirea 
detaliilor legate de emiterea de cote 
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pentru proiectele la nivel comunitar 
menționate la alineatul (1).
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].”

Or. en

Justificare

Nu este clar cum este posibilă propunerea de a lua în considerare (credite din) sectoarele sau 
activitățile ce urmează a intra sub incidența ETS, fără a submina angajamentele privind 
reducerea emisiilor din sectoarele neincluse în această comercializare, în temeiul Deciziei de 
repartizare a efortului.

Amendamentul 363
Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Măsurile respective nu trebuie să antreneze 
o dublă contabilizare a reducerilor de 
emisii sau să afecteze adoptarea altor 

Măsurile respective nu trebuie să antreneze 
o dublă contabilizare a reducerilor de 
emisii sau să afecteze adoptarea altor 
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măsuri de politică vizând reducerea 
emisiilor care nu intră sub incidența 
sistemului comunitar. Se adoptă dispoziții 
doar în cazul în care nu este posibilă 
includerea în conformitate cu articolul 
24, iar următoarea revizuire a sistemului 
comunitar ia în considerare armonizarea 
includerii acestor emisii pe întreg teritoriul 
Comunității.

măsuri de politică vizând reducerea 
emisiilor care nu intră sub incidența 
sistemului comunitar. Următoarea revizuire 
a sistemului comunitar ia în considerare 
armonizarea includerii acestor emisii pe 
întreg teritoriul Comunității.

Or. en

Justificare

Este necesară corelarea sectoarelor EU ETS cu sectoarele neincluse în ETS și, de aceea, 
orice condiționare a aplicării articolului 24a la articolul 24 trebuie să fie eliminată.

Amendamentul 364
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 19a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24aa (nou) 

AmendamentulTextul propus de Comisie

(19) Se introduce următorul articol: 

„Articolul 24aa
Statele membre pot utiliza cotele de emisii 
de gaze cu efect de seră permise în 
conformitate cu articolul 3 alineatele (1) 
și (2) din Decizia 2008/XX/CE de punere 
în aplicare a obligațiilor lor în 
conformitate cu Directiva 2003/87/CE.
Pe lângă dispozițiile articolului 24a, 
fiecare instalație inclusă în sistemul 
comunitar poate acoperi până la 10% din 
emisiile verificate folosind unități obținute 
din limitele statelor membre stabilite prin 
Decizia 2008/xxxx.”

Or. en
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Justificare

Elementele Directivei EU ETS și ale Deciziei privind repartizarea efortului sunt 
interconectate și aceste conexiuni trebuie să fie luate în calcul pentru ca întreaga UE să 
îndeplinească obiectivele privind reducerea emisiilor într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor. În consecință, este necesar să fie sprijinită introducerea principiului 
flexibilității între sistemele ETS și cele neacoperite de ETS. 

Pentru a crea stimulente reale în vederea dezvoltării proiectului în țările terțe nu trebuie să 
fie aplicată nicio limită pentru utilizarea creditelor obținute.

Amendamentul 365
Dragoș Florin David

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excluderea instalațiilor de ardere de 
dimensiuni mici care fac obiectul unor 
măsuri echivalente

Excluderea instalațiilor de dimensiuni mici

Or. en

Amendamentul 366
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excluderea instalațiilor de ardere de 
dimensiuni mici care fac obiectul unor 
măsuri echivalente

Excluderea instalațiilor de dimensiuni mici 
care fac obiectul unor măsuri echivalente

Or. en
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Justificare

Ca urmare a faptului că operatorii cu niveluri scăzute de emisii (< 50 000 t.CO2 p.a.) sunt 
confruntați cu costuri enorme de monitorizare și raportare, fără vreun beneficiu de mediu din 
partea ETS, acești operatori cu niveluri scăzute de emisii trebuie să fie excluși cât mai curând 
posibil. Aproximativ 75 % din instalațiile implicate emit 56 000 t. CO2 p.a., reprezentând 
doar 5 % din totalul emisiilor ETS. Operatorii cu niveluri scăzute de emisii trebuie să facă 
parte din ETS în mod voluntar („opțional”).

De asemenea, nu există vreun motiv pentru a exclude numai „instalațiile de ardere”. 
Industria ceramică (în special de cărămizi) este confruntată cu cele mai mari costuri 
administrative.

Amendamentul 367
Dominique Vlasto

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de 
ardere cu o putere termică nominală 
mai mică de 25 MW, ale căror emisii 
raportate autorității competente în 
fiecare dintre ultimii trei ani nu 
depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să 
permită realizarea unei contribuții 
echivalente la reducerile de emisii, în 
cazul în care statul membru în cauză 
îndeplinește următoarele condiții:

(1) Statele membre exclud din sistemul 
comunitar instalațiile de ardere ale căror 
emisii raportate autorității competente în 
fiecare dintre ultimii trei ani nu depășesc 
50 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, și care fac obiectul unor măsuri 
de natură să permită realizarea unei 
contribuții echivalente la reducerile de 
emisii, în cazul în care statul membru în 
cauză îndeplinește următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de ardere de 
acest tip Comisiei, precizând măsurile 
echivalente care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații de ardere 
emite mai mult de 50 000 de tone de 
dioxid de carbon echivalent, excluzând 
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la biomasă, în cursul unui an calendaristic; emisiile provenite de la biomasă, în cursul 
unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație de ardere este 
reintrodusă în sistem în cazul în care emite 
mai mult de 50 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, în cursul unui an 
calendaristic, sau în cazul în care nu se mai 
aplică măsuri echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

Participarea operatorilor cu niveluri de emisii sub 50 000 tone nu este eficientă din punct de 
vedere al costurilor, deoarece povara monitorizării și raportării la standardele ETS și 
costurile administrative de admitere depășesc valoarea monetară a beneficiilor de mediu. „O 
soluție eficientă din punct de vedere al costurilor și o reducere a numărului de instalații poate 
fi realizată în momentul în care instalațiile cu niveluri de emisii <50 kilotone pot fi eliminate 
din sistem: în timp ce 95% din emisiile sectoarelor ETS vor continua să fie acoperite, acest 
prag de 50 kilotone va scuti aproximativ 75% din instalații de povara grea a ETS” (Raportul 
SEE pe 2007).

Amendamentul 368
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile ale căror 
emisii raportate autorității competente în 
fiecare dintre ultimii trei ani nu depășesc 
50 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, și care fac obiectul unor măsuri 

Adlib Express Watermark



AM\731526RO.doc 15/48 PE409.457v01-00

RO

provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

de reducere a gazelor cu efect de seră, în 
cazul în care statul membru în cauză 
îndeplinește următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 50 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
50 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

Ca urmare a faptului că operatorii cu niveluri scăzute de emisii (< 50 000 t.CO2 p.a.) sunt 
confruntați cu costuri enorme de monitorizare și raportare, fără vreun beneficiu de mediu din 
partea ETS, acești operatori cu niveluri scăzute de emisii trebuie să fie excluși cât mai curând 
posibil. Aproximativ 75 % din instalațiile implicate emit 56 000 t. CO2 p.a., reprezentând 
doar 5 % din totalul emisiilor ETS. Operatorii cu niveluri scăzute de emisii trebuie să facă 
parte din ETS în mod voluntar („opțional”).

De asemenea, nu există vreun motiv pentru a exclude numai „instalațiile de ardere”. 
Industria ceramică (în special de cărămizi) este confruntată cu cele mai mari costuri 
administrative.
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Amendamentul 369
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre trebuie să excludă din 
sistemul comunitar instalațiile ale căror 
emisii raportate autorității competente în 
fiecare dintre ultimii trei ani nu depășesc 
50 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, și care fac obiectul unor măsuri 
de natură să permită realizarea unei 
contribuții echivalente la reducerile de 
emisii, în cazul în care statul membru în 
cauză îndeplinește următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 50 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
50 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. it
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Justificare

Excluderea instalațiilor de dimensiuni mici ar trebui extinsă pentru a include toate 
instalațiile, nu doar instalațiile de ardere. În plus, creșterea pragului de excludere la 50 000 
de tone ar permite acoperirea a 95% din emisiile care intră sub incidența sistemului de 
comercializare a emisiilor, permițând totodată o reducere semnificativă a costurilor atât 
pentru întreprinderile mici, cât și pentru autoritățile publice, în conformitate cu principiul 
unei mai bune reglementări. 

Amendamentul 370
Dragoș Florin David

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile ale căror 
emisii raportate autorității competente în 
fiecare dintre ultimii trei ani nu depășesc 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cazul în care statul membru 
în cauză îndeplinește următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;
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sau în cazul în care nu se mai aplică 
măsuri echivalente;
(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Amendamentul 371
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere ale 
căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 25 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică, împreună cu aprobarea 
proprietarului instalației prin care își 
manifestă dorința de a apela la clauza de 
excludere;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
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echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

Un nivel de 10 000 tone va avea ca obiectiv o serie de centrale de mici dimensiuni și va 
conduce la poveri administrative și financiare inutile, fără a modifica cu un volum 
semnificativ cantitatea totală de emisii vizată. O serie de instalații care nu reciclează pot 
decide de comun acord să rămână clasificate sub egida regimului ETS.

Amendamentul 372
Eija-Riitta Korhola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) La cererea operatorului, statele 
membre exclud din sistemul comunitar 
instalațiile ale căror emisii raportate 
autorității competente în fiecare dintre 
ultimii trei ani nu depășesc 25 000 de tone
de dioxid de carbon echivalent, excluzând 
emisiile provenite de la biomasă, și care 
fac obiectul unor măsuri de natură să 
permită realizarea unei contribuții 
echivalente la reducerile de emisii, în cazul 
în care statul membru în cauză îndeplinește 
următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de (b) confirmă că se aplică proceduri de 
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monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

Trecerea la un nivel limită de 25 000 tone de CO2 anual va reduce numărul total al 
participanților cu 55%, în timp ce emisiile acoperite se vor reduce cu numai 2,4%. Nu numai 
instalațiilor de ardere trebuie să li se dea posibilitatea unei ieșiri din sistem, ci tuturor 
instalațiilor din EU ETS. Acest lucru corespunde considerentului 10 care nu limitează 
dispoziția la instalațiile de ardere.

Amendamentul 373
Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 25 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
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realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

În Evaluarea impactului (SEC(2008)52)), Comisia Europeană afirmă că reducerea costurilor 
administrative pe tonă de emisii exclusă din EU ETS a fost prea mică pentru pragul de 
25 000 t (comparativ cu cel de 10 000 t) pentru a fi introdusă. Cu toate acestea, documentul 
Comisiei nu ține seamă de incertitudinile privind emisiile de CO2 ale operatorilor de mari 
dimensiuni. Acele incertitudini pot avea aceeași magnitudine ca și emisiile totale de CO2 ale 
instalațiilor care emit sub nivelul de 25 000 t CO2/anual.

De asemenea, instalațiile excluse vor fi automat subiectul altor măsuri de reducere a 
emisiilor în sectorul neacoperit de EU ETS.
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Amendamentul 374
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 25 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. de
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Justificare

Pragul ar trebui ridicat de la 10 000 t la 25 000 t de emisii de CO2. Astfel se va realiza o 
degrevare importantă pentru acești operatori de instalații, fiind totuși cuprinse peste 97% din 
emisii. În plus, ar trebui concretizate măsurile prin care urmează să se obțină o contribuție 
echivalentă la reducerea emisiilor. Având în vedere că exceptarea acestor instalații se 
bazează pe impactul lor limitat asupra climei, ar trebui ca și cerințele să fie ușor de 
îndeplinit.

Amendamentul 375
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 25 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
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la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. de

Justificare

Exceptarea face oricum obiectul situației concrete în care are totuși loc o reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră. Astfel este perfect posibil să se realizeze o procedură 
nebirocratică pentru instalațiile ce degajează până la 25 000 t p.a.

Amendamentul 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 - alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei 
ani nu depășesc 10 000 de tone de dioxid 
de carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii medii raportate 
autorității competente în timpul ultimilor
trei ani nu depășesc 10 000 de tone de 
dioxid de carbon echivalent, excluzând 
emisiile provenite de la biomasă, și care 
fac obiectul unor măsuri de natură să 
permită realizarea unei contribuții 
echivalente la reducerile de emisii, în cazul 
în care statul membru în cauză îndeplinește 
următoarele condiții:

Or. pl

Justificare

Amendamentul nu modifică pragul de 10 000 de tone de dioxid de carbon echivalent, dar 
permite mai multă flexibilitate și luarea unor măsuri raționale în cazul instalațiilor de ardere 
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de dimensiuni mici.

Amendamentul 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4). 

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, Comisia efectuează un studiu 
general de impact privind efectele 
economice pe care le au procedurile de 
implementare a acestor reduceri și 
efectele pe care le au alte măsuri adoptate 
în cadrul acordului internațional.

Acest studiu de impact stabilește, de 
asemenea, dacă au fost îndeplinite 
următoarele condiții:

- acordul internațional impune un 
angajament din partea tuturor țărilor care 
au sau sunt susceptibile de a dezvolta o 
producție în sectorul care intră sub 
incidența prezentei directive;

- acordul internațional impune:

o  în țările dezvoltate, pentru sectoarele 
menționate în anexa I la prezenta 
directivă, restricții echivalente cu cele 
impuse în Uniunea Europeană;

o în țările în curs de dezvoltare, în 
special în cele mai avansate din punct 
de vedere economic, pentru sectoarele 
menționate în anexa I la prezenta 
directivă, o contribuție adecvată în 
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conformitate cu responsabilitățile și 
capacitățile acestora;

- angajamentele asumate de țările 
dezvoltate și contribuțiile țărilor în 
curs de dezvoltare, în special a celor 
mai avansate din punct de vedere 
economic, sunt:

o măsurate și verificate după metode 
recunoscute pe plan internațional și 

o raportate.

(2) Din anul care urmează încheierii
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu 
o cantitate de cote echivalentă cu
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate peste 
nivelul de 20%, reducere care incumbă
Comisiei în temeiul acordului internațional, 
această reducere fiind înmulțită cu 
proporția cu care sistemul comunitar 
contribuie la totalul reducerilor de emisii 
în 2020, în conformitate cu articolele 9 și 
9a.

(2) Din anul care urmează intrării în 
vigoare a acordului internațional menționat 
la alineatul (1) și în lumina rezultatelor 
obținute în urma studiului de impact 
prevăzut la același alineat, în special dacă 
au fost îndeplinite cele trei condiții 
menționate în acesta, Comisia propune un 
factor modificat astfel încât fracțiunea din 
cantitatea cotelor la nivel comunitar în 
2020, în conformitate cu articolele 9 și 9a, 
să contribuie la reducerea totală a 
emisiilor de gaze cu efect de seră realizată 
de Comunitate peste nivelul de 20%, 
reducere care va incumba Comunității în 
temeiul acordului internațional.

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care 
au semnat acordul internațional, până la 
limita reprezentată de jumătate din 
reducerea efectuată în conformitate cu 
alineatul (2).

(4) Comisia poate adopta măsuri pentru a 
permite operatorilor să utilizeze în sistemul 
comunitar alte tipuri suplimentare de 
proiecte decât cele menționate la articolul 
11a alineatele (2)-(5) sau să utilizeze alte 
mecanisme create în temeiul acordului 

(4) În lumina rezultatelor obținute în 
urma studiului de impact prevăzut la 
alineatul (1) din prezentul articol, în 
special dacă au fost îndeplinite cele trei 
condiții menționate în acesta, Comisia 
poate adopta măsuri pentru a permite 
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internațional, după caz. operatorilor să utilizeze în sistemul 
comunitar alte tipuri suplimentare de 
proiecte decât cele menționate la articolul 
11a alineatele (2)-(5) sau să utilizeze alte 
mecanisme create în temeiul acordului 
internațional, după caz.

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

Or. fr

Justificare

Încheierea unui acord internațional creează noi obligații pentru UE și pentru alte părți. Din 
acest motiv, este esențial să se efectueze un studiu de impact complet, în vederea evaluării 
procedurilor de punere în aplicare și a analizării posibilelor consecințe. Criteriile care 
determină reușita acordului trebuie definite. În cadrul comunitar trebuie precizate, de 
asemenea, așteptările specifice în privința țărilor emergente, dat fiind faptul că acestea nu 
pot fi comparate cu toate țările în curs de dezvoltare din punct de vedere al eforturilor pe 
care trebuie să le întreprindă.

Amendamentul 378
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4). 

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră pentru toate statele 
cu activități notabile în sectoarele 
menționate în anexele 1 și 2ab, ce 
depășesc nivelurile minime de reducere 
convenite de Consiliul European, și după 
ce Comisia a prezentat dovezi conform 
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cărora acest acord conduce, în alte state, 
la costuri comparabile ale CO2 pentru 
sectoarele menționate în anexele 1 și 2ab, 
se aplică alineatele (2), (3) și (4). 

Or. de

Justificare

Adaptările corespunzătoare, care rezultă din următoarele alineate nu trebuie să aibă loc 
automat în condițiile existenței unui acord internațional. Mai degrabă, trebuie să fie 
formulate criterii ce trebuie îndeplinite pentru a putea avea loc o adaptare. Condiția minimă 
în acest sens este ca să existe cheltuieli comparabile pentru sectoarele respective din Anexa 1 
în toate statele extra-europene.

Amendamentul 379
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4). 

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră pentru toate statele 
cu activități notabile în sectoarele 
menționate în anexele 1 și 2ab, ce 
depășesc nivelurile minime de reducere 
convenite de Consiliul European, și după 
ce au fost prezentate dovezi conform 
cărora acest acord conduce, în alte state 
membre, la costuri comparabile ale CO2
pentru sectoarele menționate în anexele 1 
și 2ab, se aplică alineatele (2), (3) și (4) din 
prezentul articol. Dovezile sunt furnizate 
de Comisie. 

Or. de
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Justificare

Adaptările corespunzătoare, care rezultă din următoarele alineate nu trebuie să aibă loc 
automat în condițiile existenței unui acord internațional. Mai degrabă, trebuie să fie 
formulate criterii ce trebuie îndeplinite pentru a putea avea loc o adaptare. Condiția minimă 
în acest sens este ca să existe cheltuieli comparabile pentru sectoarele respective din Anexa 1 
în toate statele extra-europene comparabile.

Amendamentul 380
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4). 

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care îndeplinește criteriile de la 
articolul 10b alineatul 2a și care prevede 
ca obiectiv pentru 2020 reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră ce 
depășesc nivelurile minime de reducere 
convenite de Consiliul European la 8 și 9 
martie 2007, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4).

Or. en

Justificare

Trebuie specificat faptul că un acord internațional trebuie să îndeplinească anumite criterii 
pentru prevenirea relocării emisiilor de carbon. Trebuie să existe o referire clară la 
rezultatele Consiliului din martie 2007.

Amendamentul 381
Philippe Busquin

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

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4).

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care îndeplinește criteriile de la 
articolul 10b alineatul 2a și care prevede 
ca obiectiv pentru 2020 reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră ce 
depășesc nivelurile minime de reducere 
convenite de Consiliul European la 8 și 9 
martie 2007, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4).

Or. en

Justificare

Trebuie specificat faptul că un acord internațional trebuie să îndeplinească anumite criterii 
pentru prevenirea relocării emisiilor de carbon. Trebuie să existe o referire clară la 
rezultatele Consiliului din martie 2007.

Amendamentul 382
Dragoș Florin David

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu 
o cantitate de cote echivalentă cu 
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate 
peste nivelul de 20%, reducere care 
incumbă Comisiei în temeiul acordului
internațional, această reducere fiind 
înmulțită cu proporția cu care sistemul 
comunitar contribuie la totalul 

(2) În termen de șase luni de la încheierea 
unui acord internațional privind 
schimbările climatice care să conducă la 
reduceri obligatorii peste nivelul celor 
care decurg din prevederile de la articolul 
3, Comisia prezintă o propunere 
legislativă privind contribuția fiecărui stat 
membru la efortul suplimentar de 
reducere din partea Comunității, aceasta 
urmând să fie adoptată în conformitate cu 
articolul 251 din Tratatul de instituire a 
Comunității Europene.
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reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a.

Or. en

Justificare

Obiectivul unei reduceri de 30% în cadrul unui acord internațional este o decizie politică cu 
efecte semnificative și, de aceea, trebuie să facă obiectul procedurii de codecizie.

Amendamentul 383
Eija-Riitta Korhola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu 
o cantitate de cote echivalentă cu
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate peste 
nivelul de 20%, reducere care incumbă 
Comisiei în temeiul acordului internațional, 
această reducere fiind înmulțită cu 
proporția cu care sistemul comunitar 
contribuie la totalul reducerilor de emisii 
în 2020, în conformitate cu articolele 9 și 
9a.

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), Comisia, pe baza unui studiu 
general de impact privind rentabilitatea 
mijloacelor utilizate pentru realizarea 
acestor reduceri, precum și a analizării 
impactului altor măsuri detaliate în 
cadrul acordului internațional, prezintă 
Parlamentului și Consiliului o propunere 
legislativă prin care sugerează o reducere 
suplimentară a cantității cotelor la nivel 
comunitar în 2020, ținând seama de
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate peste 
nivelul de 20%, reducere care incumbă 
Comisiei în temeiul acordului internațional. 

Or. en

Justificare

Reacțiile la concluziile negocierilor asupra unui acord internațional nu trebuie să fie ceva 
automat, ci trebuie supuse unei evaluări și procedurii de codecizie.
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Amendamentul 384
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din anul care urmează încheierii
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu o 
cantitate de cote echivalentă cu reducerea 
totală a emisiilor de gaze cu efect de seră 
realizată de Comunitate peste nivelul de 
20%, reducere care incumbă Comisiei în 
temeiul acordului internațional, această 
reducere fiind înmulțită cu proporția cu 
care sistemul comunitar contribuie la 
totalul reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a.

(2) Din anul care urmează prezentării de 
către Comisie a analizei menționate la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu o 
cantitate de cote echivalentă cu reducerea 
totală a emisiilor de gaze cu efect de seră 
realizată de Comunitate peste nivelul de 
20%, reducere care incumbă Comisiei în 
temeiul acordului internațional, această 
reducere fiind înmulțită cu proporția cu 
care sistemul comunitar contribuie la 
totalul reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a. Aceste 
reglementări intră în vigoare doar dacă 
analiza este prezentată de Comisie înainte 
de 2015.

Or. de

Justificare

Cu cât are loc mai târziu creșterea factorului de reducere anual, cu atât mai abruptă va fi 
curba de reducere necesară și cu atât mai puternic va fi efectul penuriei corespunzătoare de 
cote de emisie asupra prețului cotelor. Pentru a evita o împovărare disproporționată a 
economiei, rezultate de aici, ar trebui stabilită o dată până la care să intre cel mai târziu în 
vigoare acordul.

Amendamentul 385
Angelika Niebler

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

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu o 
cantitate de cote echivalentă cu reducerea 
totală a emisiilor de gaze cu efect de seră 
realizată de Comunitate peste nivelul de 
20%, reducere care incumbă Comisiei în 
temeiul acordului internațional, această 
reducere fiind înmulțită cu proporția cu 
care sistemul comunitar contribuie la 
totalul reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a.

(2) Din anul care urmează prezentării de 
către Comisie a analizei menționate la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu o 
cantitate de cote echivalentă cu reducerea 
totală a emisiilor de gaze cu efect de seră 
realizată de Comunitate peste nivelul de 
20%, reducere care incumbă Comisiei în 
temeiul acordului internațional, această 
reducere fiind înmulțită cu proporția cu 
care sistemul comunitar contribuie la 
totalul reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a. Aceste 
reglementări intră în vigoare doar dacă 
analiza este prezentată de Comisie înainte 
de [2015].

Or. de

Justificare

Cu cât are loc mai târziu creșterea factorului de reducere anual, cu atât mai abruptă va fi 
curba de reducere necesară și cu atât mai puternic va fi efectul penuriei corespunzătoare de 
cote de emisie asupra prețului cotelor. Pentru a evita o împovărare disproporționată a 
economiei, rezultate de aici, ar trebui stabilită o dată până la care să intre cel mai târziu în 
vigoare acordul.

Amendamentul 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Un acord internațional în sensul 
alineatelor (1) și (2) este definit ca fiind 
un acord între țări care conduce la 
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reduceri globale ale emisiilor, de 
amploarea necesară pentru a combate 
eficient schimbările climatice și care pot fi 
monitorizate, verificate și pot face obiectul 
unor mecanisme obligatorii de garantare
a aplicării.
Un asemenea acord internațional ar 
trebui să includă o proporție critică a 
producției sectoriale mondiale.
Țările care fac obiectul unui asemenea 
acord internațional convin asupra punerii 
în aplicare a unor măsuri care să 
reprezinte o povară echivalentă pentru 
industriile expuse concurenței 
internaționale.

Or. en

Justificare

Un acord internațional va preveni relocarea emisiilor de carbon doar în cazul în care 
îndeplinește anumite criterii care creează sectoarelor concurente condiții de egalitate.

Amendamentul 387
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).

(3) Pe lângă CER și ERU neutilizate, 
alocate operatorilor de către statele 
membre pentru perioada 2008-2012,
operatorii pot utiliza CER, ERU sau alte 
credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 
reprezentată de 70% din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).

Or. de
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Justificare

Mecanismele flexibile de proiectare constituie instrumente importante pentru o reducere 
eficientă a emisiilor din punct de vedere al costurilor și posibilitatea utilizării lor reprezintă 
un ventil de siguranță indispensabil pentru comercializarea cotelor de emisii. Prin criteriul 
complementarității se asigură ca aceste proiecte să nu contravină obiectivelor de protecție a 
climei - reale sau posibile -, respectiv acordurilor pe această temă din țările gazdă. După 
cum s-a prevăzut, trebuie să fie posibilă o transmitere din a doua în a treia etapă a cotelor 
JI/CDM și a drepturilor de utilizare.

Amendamentul 388
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).

(3) Pe lângă CER și ERU neutilizate, 
alocate operatorilor de către statele 
membre pentru perioada 2008-2012,
operatorii pot utiliza CER, ERU sau alte 
credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2) și 
articolul 9.

Or. de

Justificare

Flexibilitatea este de o importanță crucială.

Amendamentul 389
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 28a

Utilizarea creditelor pentru împădurire, 
reîmpădurire și silvicultură

Fără a aduce atingere articolelor 11a și 
28, statele membre permit operatorilor de 
instalații să utilizeze credite, în limita a 
(X)% din emisiile verificate anuale ale 
instalațiilor, provenite din:
(1) proiectele de împădurire și 
reîmpădurire certificate de Consiliul de 
administrație al CDM și cele verificate în 
conformitate cu procedura Comitetului de 
supraveghere pentru aplicarea comună;
(2) activități silvicole în țări în curs de 
dezvoltare cu care s-a încheiat un acord 
în conformitate cu articolul 11a alineatul 
(5) și
(3) orice proiect silvicol din țări în curs de 
dezvoltare care respectă acordul 
internațional menționat la articolul 28.”

Or. en

Justificare

Amendamentul propus va include credite pentru emisiile de carbon pe bază forestieră, în 
cadrul Sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, 
începând din 2013, când poate fi realizat un nou acord internațional („post Kyoto”) privind 
schimbările climatice. Acest lucru va trimite un semnal pozitiv în direcția țărilor în curs de 
dezvoltare în vederea angajării în eforturi semnificative de reducere a schimbărilor climatice, 
furnizând în același timp o flexibilitate limitată industriei europene.

Amendamentul 390
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 28a

Utilizarea creditelor pentru împădurire, 
reîmpădurire și silvicultură

Fără a aduce atingere articolelor 11a și 
28, statele membre permit instalațiilor să 
utilizeze credite, în limita a 4%* din 
emisiile verificate anuale, provenite din:
(1) proiectele de împădurire și
reîmpădurire certificate de Consiliul de 
administrație al CDM și cele verificate în 
conformitate cu procedura Comitetului de 
supraveghere pentru aplicarea comună;
(2) activități silvicole în țări în curs de 
dezvoltare cu care s-a încheiat un acord 
în conformitate cu articolul 11a alineatul 
(5) și
(3) orice proiect verificat care reduce 
emisiile naționale provenite din 
despăduriri sau proiecte care combat 
degradarea solurilor sau a pădurilor în 
țări în curs de dezvoltare, în conformitate 
cu acordul internațional menționat la 
articolul 28.
* Această cifră poate fi corectată în urma 
acordului internațional menționat la 
articolul 28.”

Or. en

Justificare

Despăduririle stau la baza a 1/5 din emisiile totale de carbon. Pe baza planului de acțiune 
Bali, au loc discuții UNFCCC privind piața și stimulentele bazate pe finanțări, în vederea 
evitării despăduririlor. Incluzând despăduririle în ETS, companiile își pot reduce emisiile 
investind în proiecte care vizează despăduririle, care au fost recunoscute ca proiecte CDM 
sau care intră sub incidența unui acord post-2012. Includerea despăduririlor poate limita 
costurile suportate de companii pentru a respecta obligațiile care decurg din ETS, conform 
celor demonstrate de analiști. Limitarea la 4% poate fi modificată pentru a lua în considerare 
analiza pieței și acordul post-2012.
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Amendamentul 391
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Prin regula cumulului prevăzută și de directiva inițială, care va fi concretizată prin 
amendamentul propus la actuala propunere de directivă, există pericolul includerii unui mare 
număr de instalații mici. În special, în industria chimică există numeroase locații asociate cu 
un mare număr de puncte de ardere, care, pe baza acestei reglementări, vor fi adăugate la o 
instalație de ardere mai mare de 20 MW care și așa se afla în domeniul de aplicare.

Amendamentul 392
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Prin regula cumulului, prevăzută și de directiva inițială, care va fi concretizată prin 
amendamentul propus la actuala propunere de directivă, există pericolul includerii unui mare 
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număr de instalații mici.

Amendamentul 393
Erika Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Există pericolul includerii a numeroase instalații mici. În special, în industria chimică există 
numeroase locații asociate, cu un mare număr de puncte de ardere, care, pe baza acestei 
reglementări, vor fi adăugate la o instalație de ardere mai mare de 20 MW care și așa se afla 
în domeniul de aplicare sau în ansamblul lor vor depăși pragul și vor fi obligate să participe 
la comerțul cu cote de emisie. Prin aceasta, un mare număr de instalații mai mici ar fi 
obligate să participe la comerțul cu cote de emisie, ceea ce contravine modificării articolului 
27.

Amendamentul 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera b – subpunctul ii
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – rândul 2 – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producerea de aluminiu (producție primară 
și secundară atunci când sunt exploatate 
instalații de ardere cu o putere termică 
nominală de peste 20 MW)

Producerea de aluminiu (producție primară, 
atunci când sunt exploatate instalații de 
ardere cu o putere termică nominală de 
peste 20 MW)
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Or. en

Justificare

Cantitatea de emisii ale industriei de reciclare secundară are un impact redus asupra 
emisiilor totale incluse în ETS; această industrie constă într-o serie de IMM-uri și povara 
administrativă și a costurilor suplimentare nu justifică includerea.

Amendamentul 395
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I– punctul 3 – litera ca (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – alte activități – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) al patrulea rând de categorii de 
activități se înlocuiește cu următorul 
text:
„Alte activități
Instalații industriale pentru 
producerea de
(a) celuloză din lemn sau alte 
materiale fibroase, inclusiv 
instalațiile de ardere cu o putere 
termică nominală de peste 20 MW
(b) hârtie și carton, având o capacitate 
de producție mai mare de 20 tone pe zi, 
când se folosesc instalații de ardere cu o 
putere termică nominală de peste 20 
MW.”

Or. en

Justificare

Abordare similară a instalațiilor din toate sectoarele din anexa 1. Comisia a făcut schimbări 
numai la categoriile nou adăugate, ignorând sectoarele existente deja și consemnate în anexa 
1. Aceasta oferă o legătură mai bună cu definiția producătorului de energie electrică și o 
armonizare clară a abordărilor statelor membre existente în prezent.
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Amendamentul 396
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – industria chimică – coloana 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Se adaugă următoarele rânduri conținând 
categorii de activități:

4. Se adaugă următoarele rânduri 
conținând categorii de activități:

Industria chimică Industria chimică
Producerea de negru de fum, implicând 
carbonizarea unor substanțe organice 
precum uleiurile, gudronul, reziduurile de 
cracare și de distilare, atunci când sunt 
exploatate instalații de ardere cu o putere 
termică nominală de peste 20 MW

Producerea de negru de fum, implicând 
carbonizarea unor substanțe organice 
precum uleiurile, gudronul, reziduurile de 
cracare și de distilare, atunci când sunt 
exploatate instalații de ardere cu o putere 
termică nominală de peste 20 MW

Producerea acidului azotic Producerea acidului azotic
Producerea acidului adipic Producerea acidului adipic
Producerea acidului glioxalic și glioxilic Producerea acidului glioxalic și glioxilic
Producerea amoniacului Producerea amoniacului
Producerea substanțelor chimice organice 
de bază prin cracare, reformare, oxidare 
completă sau parțială sau prin procese 
similare, capacitatea de producție depășind 
100 de tone pe zi

Producerea etilenei, propilenei, benzenului 
și a compușilor aromatici prin cracare, 
reformare, oxidare completă sau parțială 
sau prin procese similare, capacitatea de 
producție depășind 100 de tone pe zi 

Producerea de hidrogen (H2) și de gaze de 
sinteză prin reformare sau oxidare parțială, 
capacitatea de producție depășind 25 de 
tone pe zi

Producerea de hidrogen (H2) și de gaze de 
sinteză prin reformare sau oxidare parțială, 
capacitatea de producție depășind 25 de 
tone pe zi

Producerea de sodă calcinată (Na2CO3) și 
de bicarbonat de sodiu (NaHCO3)

Producerea de sodă calcinată (Na2CO3) și 
de bicarbonat de sodiu (NaHCO3)

Or. en

Justificare

Amendamentul înlătură orice posibilitate de interpretare și aduce claritate. Sunt incluse 
procesele ample și omogene. Nu sunt incluse în directivă alte activități decât cele incluse în 
anexele I și III.
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Amendamentul 397
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – industria chimică – rândurile 6 și 7 – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producerea substanțelor chimice organice 
de bază prin cracare, reformare, oxidare 
completă sau parțială sau prin procese 
similare, capacitatea de producție depășind 
100 de tone pe zi

Producerea de etilenă și propilenă prin 
cracare sau reformare, capacitatea de 
producție depășind 100 de tone pe zi

Producerea de hidrogen (H2) și de gaze de 
sinteză prin reformare sau oxidare 
parțială, capacitatea de producție depășind 
25 de tone pe zi

Producerea de hidrogen (H2) și de gaze de 
sinteză prin reformare, capacitatea de 
producție depășind 25 de tone pe zi

Or. de

Justificare

Pentru a împiedica apariția unor interpretări diferite în statele membre, definițiile ar trebui 
să fie formulate cât mai clar posibil.

Amendamentul 398
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La Directiva 2003/87/EC se adaugă 
următoarea anexă Ia:

„ANEXA Ia
Lista sectoarelor mari consumatoare de 
energie, expuse unui risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de carbon
Industria fierului și a oțelului”
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Or. en

Justificare

Anexă introdusă în conformitate cu articolul 3w (nou) pentru a enumera sectoarele care sunt 
expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon.

Amendamentul 399
Philippe Busquin

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia
La Directiva 2003/87/EC se adaugă 
următoarea anexă Ia:
„ANEXA Ia
Lista sectoarelor mari consumatoare de 
energie, expuse unui risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de carbon
Industria fierului și a oțelului
…
…*”
*Sectoarele urmează să fie specificate de 
Parlament și de Consiliu înainte de 
adoptarea prezentei directive.

Or. en

Justificare

Anexă introdusă în conformitate cu articolul 3w (nou) pentru a enumera sectoarele care sunt 
expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon.
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Amendamentul 400
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa II
Directiva 2003/87/CE
Anexa IIa

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIa se elimină.

Or. de

Justificare

În acest sens, în dreptul comunitar există alte instrumente de promovare care sunt mai 
adecvate pentru distribuția resurselor.

Amendamentul 401
Ivo Belet

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa IIa (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Anexa IIaa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IIA
La Directiva 2003/87/EC se adaugă 
următoarea anexă IIaa:
„Anexa IIaa

Lista instalațiilor de producție mari 
consumatoare de energie electrică 
menționate la articolele 2 și 10 din 
directivă
- procese de electroliză pentru producția 
de cloralcani”

Or. en
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Justificare

Aceste sectoare pentru care achiziționarea electricității reprezintă o proporție majoră din 
costul de producție nu sunt încă incluse în sistemul ETS. Cu toate acestea, aceste sectoare 
trebuie să achiziționeze energie de la furnizorii de electricitate care sunt incluși în sistemul 
ETS și costul lor de producție va crește substanțial. Pentru a evita relocarea indirectă a 
emisiilor de dioxid de carbon, aceste sectoare ar trebui compensate pentru amenințările la 
adresa competitivității lor.

Amendamentul 402
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa IIa (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Anexa IIaa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IIA: la Directiva 2003/87/EC se 
adaugă următoarea anexă: 
„ANEXA IIaa
Producția de clor, sodă caustică, potasă 
caustică și alcoolați prin electroliză
Producția de acid flourhidric prin 
electroliză
Producția de gaze prin separarea aerului
Producția de carbonat de calciu în 
cuptoare electrice
Producția de peroxid de hidrogen
Producția de siliciu policristalin
Producția de carbon și grafit poligranular

Or. de

Justificare

Lista cuprinde procese de producție care, în general, sunt recunoscute ca fiind deosebit de 
mari consumatoare de electricitate și care deja au fost definite drept cazuri complicate. Lista 
nu este exhaustivă.
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Amendamentul 403
Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa IIa (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Anexa IIaa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IIA
La Directiva 2003/87/EC se adaugă 
următoarea anexă IIaa:

„Anexa IIaa

Lista instalațiilor de producție mari 
consumatoare de energie, menționate la 
articolele 2 și 10 în vederea garantării 
siguranței investițiilor
Industria de producție a UE primește 
100% alocări cu titlu gratuit în 
conformitate cu articolul 10a alineatul 
(8).
Industriile enumerate mai jos stabilesc 
etaloane și/sau standarde de performanță, 
ca o bază pentru alocarea cu titlu gratuit 
a cotelor. Detaliile privind etaloanele care 
urmează să fie stabilite, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul [23 alineatul (3)].
Ciment
Ceramice
Substanțe chimice
Sticlă
Fier și oțel
Var
Celuloză și hârtie
Rafinării”

Or. en
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Justificare

Toate sectoarele mari consumatoare de energie au prezentat dovezi Comisiei privind cota 
energiei din costurile lor de fabricație, date comerciale ce demonstrează expunerea lor la 
concurența internațională, imposibilitatea de a transfera costurile legate de EU ETS către 
clienți și riscul de relocare a emisiilor de carbon pe baza comparării prezenței emisiilor de 
carbon în producția internă cu producția concurenților din afara UE. Pe baza datelor 
furnizate, este pe deplin justificat și legitim ca aceste sectoare să fie incluse în mod explicit ca 
fiind eligibile pentru o alocare gratuită, pe baza valorilor de referință de performanță care 
vor fi stabilite de aceste sectoare.

Amendamentul 404
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa IIb (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Anexa IIab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IIB
La Directiva 2003/87/EC se adaugă 
următoarea anexă IIab:
„Lista instalațiilor de producție mari 
consumatoare de energie, menționate la 
articolele 2 și 10 în vederea garantării 
siguranței investițiilor
Industria de producție a UE primește 
100% alocări cu titlu gratuit în 
conformitate cu articolul 10a alineatul 
(8).
Industriile enumerate mai jos stabilesc 
etaloane și/sau standarde de performanță 
ca o bază pentru alocarea cu titlu gratuit 
a cotelor. Detaliile privind etaloanele care 
urmează să fie stabilite, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul [23 alineatul (3)].
Ciment 
Ceramice
Substanțe chimice
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Sticlă
Fier și oțel 
Var
Potasă și sare
Metale neferoase
Celuloză și hârtie 
Rafinării”

Or. en

Justificare

Toate sectoarele mari consumatoare de energie au prezentat dovezi Comisiei privind cota 
energiei din costurile lor de fabricație, date comerciale ce demonstrează expunerea lor la 
concurența internațională, imposibilitatea de a transfera costurile legate de EU ETS către 
clienți și riscul de relocare a emisiilor de carbon pe baza comparării prezenței emisiilor de 
carbon în producția internă cu producția concurenților din afara UE.
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