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Amendamentul 21
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Justificare

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

Amendamentul 22
Herbert Reul

Propunere de decizie
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 23
András Gyürk

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Efortul fiecărui stat membru ar trebui 
stabilit în raport cu nivelul emisiilor 
naționale de gaze cu efect de seră 
înregistrat în anul 2005, care este cel mai 
recent an pentru care sunt disponibile 
date verificate privind emisiile de gaze cu 
efect de seră.

(6) Efortul fiecărui stat membru ar trebui 
stabilit în conformitate cu anul de 
referință stabilit pentru fiecare stat 
membru în Protocolul de la Kyoto la 
Convenția-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice

Or. hu

Justificare

Uniunea Europeană și statele membre au ratificat Protocolul de la Kyoto și se angajează să 
îl pună în aplicare. Acesta este primul protocol multilateral obligatoriu, realizat în cadrul 
celei mai ample cooperări internaționale, care are drept obiectiv reducerea efectelor 
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schimbărilor climatice mondiale. Este necesar ca obligațiile privind protejarea climei să fie 
definite în legătură cu valorile fundamentale și să fie menționate într-un sistem transparent, 
integrat, pentru perioade de referință consecutive și cu privire la angajamentele mondiale și 
ale UE.

Amendamentul 24
Adina-Ioana Vălean

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Efortul fiecărui stat membru ar trebui 
stabilit în raport cu nivelul emisiilor 
naționale de gaze cu efect de seră 
înregistrat în anul 2005, care este cel mai 
recent an pentru care sunt disponibile 
date verificate privind emisiile de gaze cu 
efect de seră.

(6) Efortul fiecărui stat membru ar trebui 
stabilit în raport cu nivelul emisiilor 
naționale de gaze cu efect de seră 
înregistrat în anul 1990, în conformitate cu 
concluziile Consiliului european din 
primăvara anului 2008 și ținându-se 
seama de necesitatea de a garanta 
egalitatea între statele membre.

Or. en

Justificare

Considerarea anului 1990 drept an de referință este esențială pentru asigurarea unei mai 
mari echități între statele membre și pentru recunoașterea eforturilor din trecut ale anumitor 
state membre care și-au redus semnificativ emisiile între 1995 și 2005. Aceasta ar fi de 
asemenea în conformitate cu recomandările din partea Consiliului European, care a solicitat 
un nou regim de repartizare a eforturilor pentru a recunoaște și a avea în vedere realizările 
din trecut ale statelor membre. 1990 este utilizat drept an de referință în cadrul Protocolului 
de la Kyoto, și, de asemenea, de către UE în stabilirea obiectivelor sale de reducere a 
emisiilor.

Amendamentul 25
Adam Gierek

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Efortul fiecărui stat membru ar trebui (6) Efortul fiecărui stat membru ar trebui 
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stabilit în raport cu nivelul emisiilor 
naționale de gaze cu efect de seră 
înregistrat în anul 2005, care este cel mai 
recent an pentru care sunt disponibile 
date verificate privind emisiile de gaze cu 
efect de seră.

stabilit în raport cu nivelul emisiilor 
naționale de gaze cu efect de seră 
înregistrat în anul 1990, în conformitate 
cuProtocolul de la Kyoto.

Or. pl

Justificare

Unele state membre respectă cu strictețe obligațiile care le revin în conformitate cu 
Protocolul de la Kyoto și și-au redus în mod drastic emisiile de CO2; altele, dimpotrivă, au 
semnat protocolul, dar nu au realizat niciun progres. Nu este acceptabil ca primul grup să fie 
sancționat, iar cel de-al doilea să fie recompensat.

Amendamentul 26
András Gyürk

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de PIB-ul statelor membre 
pe cap de locuitor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
scăzut al PIB pe cap de locuitor și, în 
consecință, importante așteptări în ceea 
ce privește creșterea PIB, ar trebui să fie 
autorizate să își sporească nivelul de 
emisii de gaze cu efect de seră în raport cu 
2005, dar să își limiteze această creștere 
astfel încât să contribuie la respectarea 
angajamentului general al Comunității de 
reducere a emisiilor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
ridicat al PIB pe cap de locuitor ar trebui 
să își reducă nivelurile de emisii de gaze 
în raport cu 2005.

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să țină seama de 
reducerea netă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră realizată între anii de referință 
stabiliți pentru statele membre în 
Protocolul de la Kyoto și sfârșitul primei 
perioadei de raportare, să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de principiul 
responsabilităților comune, dar 
diferențiate, în relație atât cu țările 
dezvoltate și cu cele în curs de dezvoltare, 
cât și cu statele membre ale Uniunii 
Europene. Prin urmare, fiecare stat 
membru trebuie să realizeze reduceri 
uniforme ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră în comparație cu anul de referință 
corespunzător precizat în Protocolul de la 
Kyoto.
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Or. hu

Justificare

UE și statele membre și-au luat un angajament specific – și sunt obligate printr-o serie de 
legi interne – să pună în aplicare Protocolul de la Kyoto care se aplică în cazul lor. 
Reducerea comună a emisiilor totale de gaze cu efect de seră nu le scutește de acest 
angajament. În conformitate cu aceste obligații, fiecare participant transmite rezultatele 
verificabile ale îndeplinirii obligațiilor sale până în 2005.

Amendamentul 27
Adam Gierek

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de PIB-ul statelor membre pe 
cap de locuitor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
scăzut al PIB pe cap de locuitor și, în 
consecință, importante așteptări în ceea 
ce privește creșterea PIB, ar trebui să fie 
autorizate să își sporească nivelul de 
emisii de gaze cu efect de seră în raport cu 
2005, dar să își limiteze această creștere 
astfel încât să contribuie la respectarea 
angajamentului general al Comunității de 
reducere a emisiilor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
ridicat al PIB pe cap de locuitor ar trebui 
să își reducă nivelurile de emisii de gaze 
în raport cu 2005.

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de PIB-ul statelor membre pe 
cap de locuitor și de nivelul relativ al 
emisiilor de gaze cu efect de seră pe cap 
de locuitor. 

Or. pl

Justificare

Din punct de vedere al mediului este just ca acele state membre care emit cea mai mare 
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cantitate de CO2 per persoană să trebuiască să depună un efort mai mare pentru a combate 
schimbările climatice. 

Amendamentul 28
Adina-Ioana Vălean

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de PIB-ul statelor membre pe 
cap de locuitor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
scăzut al PIB pe cap de locuitor și, în 
consecință, importante așteptări în ceea ce 
privește creșterea PIB, ar trebui să fie 
autorizate să își sporească nivelul de emisii 
de gaze cu efect de seră în raport cu 2005, 
dar să își limiteze această creștere astfel 
încât să contribuie la respectarea 
angajamentului general al Comunității de 
reducere a emisiilor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
ridicat al PIB pe cap de locuitor ar trebui să 
își reducă nivelurile de emisii de gaze în 
raport cu 2005.

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre, 
pe recunoașterea reducerilor de emisii 
realizate și pe necesitatea unei creșteri 
economice durabile pe întreg teritoriul 
Comunității, ținând seama de PIB-ul 
statelor membre pe cap de locuitor. Statele 
membre care înregistrează, în prezent, un 
nivel relativ scăzut al PIB pe cap de 
locuitor și, în consecință, importante 
așteptări în ceea ce privește creșterea PIB, 
ar trebui să fie autorizate să își sporească 
nivelul de emisii de gaze cu efect de seră în 
raport cu 1990, dar să își limiteze această 
creștere astfel încât să contribuie la 
respectarea angajamentului general al 
Comunității de reducere a emisiilor. Statele 
membre care înregistrează, în prezent, un 
nivel relativ ridicat al PIB pe cap de 
locuitor ar trebui să își reducă nivelurile de 
emisii de gaze în raport cu 1990.

Or. en

Justificare

Considerarea anului 1990 drept an de referință este esențială pentru asigurarea unei mai 
bune echități între statele membre și pentru recunoașterea eforturilor din trecut ale anumitor 
state membre care și-au redus semnificativ emisiile între 1995 și 2005. Aceasta ar fi de 
asemenea în conformitate cu recomandările din partea Consiliului European, care a solicitat 
un nou regim de repartizare a eforturilor pentru a recunoaște și a avea în vedere realizările 
din trecut ale statelor membre. 1990 este utilizat drept an de referință în cadrul Protocolului 
de la Kyoto, și, de asemenea, de către UE în stabilirea obiectivelor sale de reducere a 
emisiilor.
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Amendamentul 29
Herbert Reul

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de PIB-ul statelor membre pe 
cap de locuitor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
scăzut al PIB pe cap de locuitor și, în 
consecință, importante așteptări în ceea ce 
privește creșterea PIB, ar trebui să fie 
autorizate să își sporească nivelul de emisii 
de gaze cu efect de seră în raport cu 2005,
dar să își limiteze această creștere astfel 
încât să contribuie la respectarea 
angajamentului general al Comunității de 
reducere a emisiilor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
ridicat al PIB pe cap de locuitor ar trebui 
să își reducă nivelurile de emisii de gaze în 
raport cu 2005.

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de Venitulul național brut 
(VNB) al statelor membre pe cap de 
locuitor. Statele membre care înregistrează, 
în prezent, un nivel relativ scăzut al VNB
pe cap de locuitor și, în consecință, 
importante așteptări în ceea ce privește 
creșterea VNB, ar trebui să fie autorizate să 
își sporească nivelul de emisii de gaze cu 
efect de seră în raport cu 1990, dar să își 
limiteze această creștere astfel încât să 
contribuie la respectarea angajamentului 
general al Comunității de reducere a 
emisiilor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
ridicat al VNB pe cap de locuitor ar trebui 
să își reducă nivelurile de emisii de gaze în 
raport cu 1990.

Or. de

Justificare

1990 ar trebui să fie anul de referință, întrucât unele state membre au făcut eforturi 
considerabile de reducere a emisiilor între 1990 și 2005. Venitul național brut este utilizat 
pentru a calcula resursele proprii ale UE și este o bază mai obiectivă decât PIB-ul.
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Amendamentul 30
Dragoș Florin David

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de PIB-ul statelor membre pe 
cap de locuitor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
scăzut al PIB pe cap de locuitor și, în 
consecință, importante așteptări în ceea ce 
privește creșterea PIB, ar trebui să fie 
autorizate să își sporească nivelul de emisii 
de gaze cu efect de seră în raport cu 2005, 
dar să își limiteze această creștere astfel 
încât să contribuie la respectarea 
angajamentului general al Comunității de 
reducere a emisiilor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
ridicat al PIB pe cap de locuitor ar trebui să 
își reducă nivelurile de emisii de gaze în 
raport cu 2005.

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de PIB-ul pe cap de locuitor 
al fiecărei regiuni în parte din statele
membre, având în vedere faptul că 
emisiile de gaze cu efect de seră diferă de 
la o regiune la alta. Regiunile care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
scăzut al PIB pe cap de locuitor și, în 
consecință, importante așteptări în ceea ce 
privește creșterea PIB, ar trebui să fie 
autorizate să își sporească nivelul de emisii 
de gaze cu efect de seră în raport cu 2005, 
dar să își limiteze această creștere astfel 
încât să contribuie la respectarea 
angajamentului general al Comunității de 
reducere a emisiilor. Regiunile care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
ridicat al PIB pe cap de locuitor ar trebui să 
își reducă nivelurile de emisii de gaze în 
raport cu 2005.

Or. ro

Amendamentul 31
András Gyürk

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a putea asigura în continuare o 
distribuire echitabilă a eforturilor statelor 
membre de a contribui la punerea în 

(8) Reducerile de emisii de gaze cu efect 
de seră ar trebui realizate în perioada 2013-
2020, statele membre fiind autorizate să 
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aplicare a angajamentului independent al 
Comunității, niciun stat membru nu ar 
trebui să fie obligat să își reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră până în 2020 cu 
mai mult de 20% față de nivelurile 
înregistrate în 2005 și niciun stat membru 
nu ar trebui să fie autorizat să își 
sporească emisiile de gaze cu efect de seră 
până în 2020 cu mai mult de 20% peste 
nivelurile din 2005. Reducerile de emisii 
de gaze cu efect de seră ar trebui realizate 
în perioada 2013-2020, statele membre 
fiind autorizate să transfere din anul 
următor un volum egal cu 2% din limita de 
emisii de gaze cu efect de seră a 
respectivului stat membru, statele membre 
ale căror emisii se situează sub limita 
impusă fiind autorizate, de asemenea, să 
transfere în anul următor reducerile de 
emisii excedentare.

transfere din anul următor un volum egal 
cu 2% din limita de emisii de gaze cu efect 
de seră a respectivului stat membru, statele 
membre ale căror emisii se situează sub 
limita impusă fiind autorizate, de 
asemenea, să transfere în anul următor 
reducerile de emisii excedentare.

Or. hu

Justificare

Întrucât propunerea ar presupune ca statele membre să aibă o rată de reducere uniformă, 
seria reducerilor prevăzută în considerentul 8 din propunerea originală este irelevantă.

Amendamentul 32
Herbert Reul

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a putea asigura în continuare o 
distribuire echitabilă a eforturilor statelor 
membre de a contribui la punerea în 
aplicare a angajamentului independent al 
Comunității, niciun stat membru nu ar 
trebui să fie obligat să își reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră până în 2020 cu 
mai mult de 20% față de nivelurile 
înregistrate în 2005 și niciun stat membru 
nu ar trebui să fie autorizat să își sporească 

(8) Pentru a putea asigura în continuare o 
distribuire echitabilă a eforturilor statelor 
membre de a contribui la punerea în 
aplicare a angajamentului independent al 
Comunității, niciun stat membru nu ar 
trebui să fie obligat să își reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră până în 2020 cu 
mai mult de 20% față de nivelurile 
înregistrate în 1990 și niciun stat membru 
nu ar trebui să fie autorizat să își sporească 
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emisiile de gaze cu efect de seră până în 
2020 cu mai mult de 20% peste nivelurile 
din 2005. Reducerile de emisii de gaze cu 
efect de seră ar trebui realizate în perioada 
2013-2020, statele membre fiind autorizate 
să transfere din anul următor un volum egal 
cu 2% din limita de emisii de gaze cu efect 
de seră a respectivului stat membru, statele 
membre ale căror emisii se situează sub 
limita impusă fiind autorizate, de 
asemenea, să transfere în anul următor 
reducerile de emisii excedentare.

emisiile de gaze cu efect de seră până în 
2020 cu mai mult de 20% peste nivelurile 
din 1990. Reducerile de emisii de gaze cu 
efect de seră ar trebui realizate în perioada 
2013-2020, statele membre fiind autorizate 
să transfere din anul următor un volum egal 
cu 5% din limita de emisii de gaze cu efect 
de seră a respectivului stat membru, statele 
membre ale căror emisii se situează sub 
limita impusă fiind autorizate, de 
asemenea, să transfere în anul următor 
reducerile de emisii excedentare. Statele 
membre ale căror emisii ating limita în 
fiecare an din perioada 2013 - 2020 sau se 
situează sub valoarea-limită prevăzută 
pentru 2020 ar trebui să aibă posibilitatea 
să comercializeze surplusul de reduceri de 
emisii și astfel să ajute alte state membre 
să realizeze obiectivele și să atingă 
limitele necesare.

Or. de

Justificare

1990 ar trebui să fie anul de referință, întrucât unele state membre au făcut eforturi 
considerabile de reducere a emisiilor între 1990 și 2005. Statele au nevoie de mai multă 
flexibilitate în îndeplinirea obligațiilor lor. În consecință, 5% pare mai potrivit decât 2%. 
Comercializarea cotelor de emisie între statele membre ar trebui utilizată pentru crearea unei 
flexibilități suplimentare.

Amendamentul 33
Adina-Ioana Vălean

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a putea asigura în continuare o 
distribuire echitabilă a eforturilor statelor 
membre de a contribui la punerea în 
aplicare a angajamentului independent al 
Comunității, niciun stat membru nu ar 
trebui să fie obligat să își reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră până în 2020 cu 

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

mai mult de 20% față de nivelurile 
înregistrate în 1990 și niciun stat membru 
nu ar trebui să fie autorizat să își sporească 
emisiile de gaze cu efect de seră până în 
2020 cu mai mult de 20% peste nivelurile 
din 1990. Reducerile de emisii de gaze cu 
efect de seră ar trebui realizate în perioada 
2013-2020, statele membre fiind autorizate 
să transfere din anul următor un volum egal 
cu 2% din limita de emisii de gaze cu efect 
de seră a respectivului stat membru, statele 
membre ale căror emisii se situează sub 
limita impusă fiind autorizate, de 
asemenea, să transfere în anul următor 
reducerile de emisii excedentare. Unui stat 
membru ale cărui emisii de gaze cu efect 
de seră se situează sub limită în orice an 
din perioada 2013 - 2020, sau se situează 
sub limita prevăzută pentru 2020 ar trebui 
să i se permită să vândă reducerile de 
emisii excedentare altor state membre 
pentru a le ajuta să își atingă limitele și 
obiectivele proprii.

Or. en

Justificare

Considerarea anului 1990 drept an de referință este esențială pentru asigurarea unei mai 
mari echități între statele membre, și pentru recunoașterea eforturilor din trecut ale anumitor 
state membre care și-au redus semnificativ emisiile între 1995 și 2005. Anul 1990 este utilizat 
drept an de referință în cadrul Protocolul de la Kyoto.

Întrucât obiectivul de 20% este un obiectiv general al UE, reducerile de emisii ar trebui să fie 
realizate oriunde în UE acestea sunt cele mai rentabile. Statele membre ar trebui să poată 
transfera depășirile obiectivelor altor țări, cu condiția realizării de controale 
corespunzătoare. Aceasta va stimula statele membre să depășească obiectivele.
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Amendamentul 34
Adam Gierek

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Pentru a putea asigura în continuare o 
distribuire echitabilă a eforturilor statelor 
membre de a contribui la punerea în 
aplicare a angajamentului independent al 
Comunității, niciun stat membru nu ar 
trebui să fie obligat să își reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră până în 2020 cu 
mai mult de 30% față de nivelurile 
înregistrate în 1990 și niciun stat membru 
nu ar trebui să fie autorizat să își sporească 
emisiile de gaze cu efect de seră până în 
2020 cu mai mult de 30% peste nivelurile 
din 1990. Reducerile de emisii de gaze cu 
efect de seră ar trebui realizate în perioada 
2013-2020, statele membre fiind autorizate 
să transfere din anul următor un volum egal 
cu 3% din limita de emisii de gaze cu efect 
de seră a respectivului stat membru, statele 
membre ale căror emisii se situează sub 
limita impusă fiind autorizate, de 
asemenea, să transfere în anul următor 
reducerile de emisii excedentare.

Or. pl

Justificare

Limita maximă de emisii este majorată de la 20% la 30% ca urmare a înlocuirii anului de 
referință (inițial 2005) cu anul 1990.
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Amendamentul 35
Anni Podimata

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Nu există motive pentru a se stabili limite superioare pentru reduceri. Multe state membre 
dețin potențialul și/sau stimulentele politice pentru a investi într-o economie în care energia 
este obținută fără emisii de dioxid de carbon.
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Amendamentul 36
Anni Podimata

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Pentru a le asigura statelor membre o 
anumită flexibilitate în îndeplinirea 
angajamentelor, pentru a promova 
dezvoltarea durabilă a țărilor terțe, în 
special a țărilor în curs de dezvoltare, 
precum și pentru a le oferi siguranță 
investitorilor, Comunitatea ar trebui să 
recunoască în continuare un anumit număr 
de credite din proiecte de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
desfășurate în țări terțe înaintea adoptării 
unui viitor acord internațional privind 
schimbările climatice. Statele membre se 
angajează să întreprindă eforturi pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră în țările în curs de dezvoltare și, prin 
urmare, se asigură că cel puțin 50% din 
aceste credite sunt achiziționate din țările 
cele mai puțin dezvoltate și din statele 
insulare mici în curs de dezvoltare, astfel
încât să faciliteze o distribuire geografică 
echitabilă a proiectelor și încheierea unui 
viitor acord internațional privind 
schimbările climatice.

Or. en

Justificare

Schimbările climatice vor produce daune în special acelor țări și popoare care sunt cele mai 
puțin responsabile de producerea acestora și cele mai puțin pregătite să facă față 
consecințelor, precum țările cele mai puțin dezvoltate și statele insulare mici în curs de 
dezvoltare. Țările industrializate, inclusiv UE, au atât responsabilitatea prezentă cât și cea 
istorică, precum și mijloacele financiare și tehnologice pentru a lua măsuri eficiente de 
abordare a chestiunii schimbărilor climatice.

Adlib Express Watermark



AM\732191RO.doc 17/75 PE409.501v01-00

RO

Amendamentul 37
Adina-Ioana Vălean

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Introducerea unei cote pentru cantitatea de credite pentru proiectele din cadrul CDM 
(mecanismul de dezvoltare nepoluantă) este o metodă potrivită de garantare a unei acoperiri 
mai largi și mai corecte a CDM în țările în curs de dezvoltare.  Țările cele mai puțin 
dezvoltate beneficiayă de foarte puține proiecte în cadrul CDM, fiind astfel cele mai 
vulnerabile/având capacitatea cea mai redusă de adaptare la schimbările climatice.

Studii recente arată că până la 40% dintre proiectele aflate în prezent în cadrul CDM nu sunt 
suplimentare, ci ar fi avut loc oricum. În unele cazuri există îndoieli cu privire la lipsa de 
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nocivitate a acestora pentru mediu și la contribuția adusă dezvoltării durabile. Prin urmare 
proiectele trebuie să se conformeze unor standarde care să asigure adiționalitatea/calitatea.

Amendamentul 38
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro
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Amendamentul 39

Nikolaos Vakalis

Propunere de decizie

Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Pentru a le asigura statelor membre o 
anumită flexibilitate în îndeplinirea 
angajamentelor, pentru a promova 
dezvoltarea durabilă a țărilor terțe, în 
special a țărilor în curs de dezvoltare, 
precum și pentru a le oferi siguranță 
investitorilor, Comunitatea ar trebui să 
recunoască în continuare un anumit număr 
de credite din proiecte de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
desfășurate în țări terțe înaintea adoptării 
unui viitor acord internațional privind 
schimbările climatice. Statele membre ar 
trebui să se asigure că politicile naționale 
de achiziționare a acestor credite facilitează 
o distribuire geografică echitabilă a 
proiectelor și încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice 
și că aceste credite îndeplinesc atât criterii 
sociale și de mediu stricte, cât și criterii 
privind adiționalitatea care satisfac 
cerințele internaționale privind calitatea, 
printre care cele impuse de sistemul 
„Gold Standard”.

Or. el

Justificare

Este necesară garantarea compensațiilor adiționale și „veritabile”, asigurându-se faptul că 
utilizarea creditelor va contribui, de fapt, la o reducere a emisiilor locale, permițând, în 
același timp, statelor membre să-și păstreze un grad de flexibilitate în eforturile lor de a 
contribui la obiectivele generale ale UE .
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Amendamentul 40
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru a echilibra diferențele în ceea 
ce privește costurile legate de reducerile 
de emisii cu care se confruntă diferitele 
state membre, acordând o mai mare 
flexibilitate geografică și îmbunătățind în 
același timp eficiența generală a 
costurilor pe care le presupune 
angajamentul comunitar total, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea să 
transfere unui alt stat membru o parte din 
drepturile de emisii de gaze cu efect de 
seră care le sunt acordate. Astfel de 
transferuri ar trebui să fie reglementate 
printr-un acord bilateral, a cărui 
transparență ar fi asigurată prin 
notificarea Comisiei și înregistrarea unui 
astfel de transfer în registrele ambelor 
state membre implicate.

Or. en

Justificare

Propunerea crește rentabilitatea realizării obiectivului UE, recunoscând în același timp 
necesitatea de concentrare pe reducerea pe plan intern în cadrul obiectivului UE și asigură o 
echilibrare a costurilor de reducere divrgente ale statelor membre.

Amendamentul 41
Miloslav Ransdorf

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prin urmare, statele membre ar trebui 
să utilizeze creditele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră acordate 

(10) Prin urmare, statele membre ar trebui 
să utilizeze creditele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră acordate 
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pentru reduceri care au fost realizate în 
perioada 2008-2012 și care rezultă din 
tipuri de proiecte acceptate de către toate
statele membre în respectiva perioadă. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
poată utiliza creditele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
reducerile care au fost realizate după 
această perioadă și care rezultă din proiecte 
înregistrate și aplicate în perioada 2008-
2008, precum și din tipuri de proiecte 
(categorii de proiecte) acceptate de către 
toate statele membre în respectiva 
perioadă.

pentru reduceri care au fost realizate în 
perioada 2008-2012 și care rezultă din 
tipuri de proiecte acceptate de către orice
stat membru în respectiva perioadă. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
poată utiliza creditele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
reducerile care au fost realizate după 
această perioadă și care rezultă din tipuri 
de proiecte (categorii de proiecte) acceptate 
de către orice stat membru în respectiva 
perioadă.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește schimbările climatice, nu este important dacă măsurile luate împotriva lor 
sunt adoptate în interiorul UE sau în alte regiuni. Pachetul de măsuri privind lupta împotriva 
schimbărilor climatice este o provocare și o responsabilitate mondială. În consecință, toate 
țările, sectoarele și gazele cu efect de seră ar trebui integrate într-un sistem unic de măsuri de 
luptă împotriva schimbărilor climatice – în măsura în care este posibil – chiar dacă nu poate 
fi găsită o soluție ideală. Acest lucru va contribui la reducerea CO2/prețurilor energiei și la 
competitivitatea industriei. 

Amendamentul 42
Satu Hassi

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prin urmare, statele membre ar trebui 
să utilizeze creditele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră acordate 
pentru reduceri care au fost realizate în 
perioada 2008-2012 și care rezultă din 
tipuri de proiecte acceptate de către toate 
statele membre în respectiva perioadă. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
poată utiliza creditele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
reducerile care au fost realizate după 

(10) Prin urmare, statele membre ar trebui 
să utilizeze creditele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră acordate 
pentru reduceri care au fost realizate în 
perioada 2008-2012 și care rezultă din 
tipuri de proiecte de energie regenerabilă 
și de gestionare eficientă a cererii de 
energie, cu excepția marilor proiecte 
hidroelectrice, acceptate de către toate 
statele membre în respectiva perioadă. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
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această perioadă și care rezultă din proiecte 
înregistrate și aplicate în perioada 2008-
2008, precum și din tipuri de proiecte 
(categorii de proiecte) acceptate de către 
toate statele membre în respectiva 
perioadă.

poată utiliza creditele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
reducerile care au fost realizate după 
această perioadă și care rezultă din proiecte 
înregistrate și aplicate în perioada 2008-
2012, precum și din tipuri de proiecte 
(categorii de proiecte) de energie 
regenerabilă și de gestionare eficientă a 
cererii de energie, cu excepția marilor 
proiecte hidroelectrice, acceptate de către 
toate statele membre în respectiva 
perioadă.

Or. en

Justificare

Ar fi inconsecvent să se permită compensații în sectoarele industriale care au tendința de a 
reloca emisiile de dioxid de carbon. Recunoașterea creditelor provenite din investiții realizate 
în cadrul CDM în aceste sectoare ar putea reprezenta de fapt stimulente financiare care 
promovează relocarea emisiilor de carbon.

Amendamentul 43
Satu Hassi

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În țările cel mai puțin dezvoltate a fost 
pus în aplicare un număr foarte mic de 
proiecte în cadrul mecanismului de 
dezvoltare nepoluantă (CDM). Ținând 
seama de faptul că Comunitatea sprijină 
repartizarea echitabilă a proiectelor din 
cadrul CDM, inclusiv prin intermediul 
Alianței mondiale a Comisiei împotriva 
schimbărilor climatice, ar trebui garantată 
acceptarea creditelor care provin din 
proiecte lansate după perioada 2008-2012 
în țările cel mai puțin dezvoltate, pentru 
tipurile de proiecte care au fost acceptate 
de toate statele membre în perioada 2008-
2012. O astfel de acceptare ar trebui să 
continue până în 2020 sau până la data 

(11) În țările cele mai puțin dezvoltate a 
fost pus în aplicare un număr foarte mic de 
proiecte în cadrul mecanismului de 
dezvoltare nepoluantă (CDM). Ținând 
seama de faptul că Comunitatea sprijină 
repartizarea echitabilă a proiectelor din 
cadrul CDM, inclusiv prin intermediul 
Alianței mondiale a Comisiei împotriva 
schimbărilor climatice, ar trebui garantată 
acceptarea creditelor care provin din 
proiecte lansate după perioada 2008-2012 
în țările cel mai puțin dezvoltate, pentru 
tipurile de proiecte de energie 
regenerabilă și de gestionare eficientă a 
cererii de energie, cu excepția marilor 
proiecte hidroelectrice, care au fost 
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încheierii unui acord cu Comunitatea, dacă 
această dată intervine mai devreme.

acceptate de toate statele membre în 
perioada 2008-2012. O astfel de acceptare 
ar trebui să continue până în 2020 sau până 
la data încheierii unui acord cu 
Comunitatea, dacă această dată intervine 
mai devreme.

Or. en

Justificare

Ar fi inconsecvent să se permită compensații în sectoarele industriale care au tendința de a 
reloca emisiile de dioxid de carbon. Recunoașterea creditelor provenite din investiții realizate 
în cadrul CDM în aceste sectoare ar putea reprezenta de fapt stimulente financiare care 
promovează relocarea emisiilor de carbon.

Amendamentul 44
Satu Hassi

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a asigura o mai mare 
flexibilitate și pentru a promova 
dezvoltarea durabilă a țărilor în curs de 
dezvoltare, statele membre ar trebui să 
poată utiliza credite suplimentare 
provenite din proiecte pe baza unor 
acorduri încheiate de Comunitate cu 
țările terțe. În lipsa unui acord 
internațional viitor asupra schimbărilor 
climatice, care să stabilească volumul 
atribuit țărilor dezvoltate, proiectele de 
implementare în comun (IC) nu pot 
continua după 2012. Creditele de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră care rezultă din aceste proiecte ar 
putea continua să fie recunoscute, totuși, 
în cadrul unor acorduri cu țările terțe.

eliminat

Or. en
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Justificare

Utilizarea compensațiilor JI ar trebuie să fie condiționată de un acord global internațional 
încheiat după 2012. Manifestarea dorinței de a încheia acorduri bilaterale care implică 
finanțare pentru proiecte, în ciuda amânării aplicabilității acestora în conformitate cu 
Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice, ar putea 
împiedica obiectivul de realizare a acordului.

Amendamentul 45
Miloslav Ransdorf

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

În ceea ce privește schimbările climatice, nu este important dacă măsurile luate împotriva lor 
sunt adoptate în interiorul UE sau în alte regiuni. Pachetul de măsuri privind lupta împotriva 
schimbărilor climatice este o provocare și o responsabilitate mondială. În consecință, toate 
țările, sectoarele și gazele cu efect de seră ar trebuie integrate într-un sistem unic de măsuri 
de luptă împotriva schimbărilor climatice – în măsura în care este posibil – chiar dacă nu 
poate fi găsită o soluție ideală. Acest lucru va contribui la reducerea CO2/prețurilor energiei 
și la competitivitatea industriei.

Amendamentul 46
Herbert Reul

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Capacitatea continuă a statelor 
membre de a utiliza credite în cadrul CDM 
este importantă, deoarece contribuie la 
asigurarea unei piețe pentru respectivele 
credite după 2012. În vederea asigurării 
unei astfel de piețe și a unor noi reduceri 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră în 
Comunitate, încurajând, astfel, realizarea 
obiectivelor comunitare în materie de 
energie regenerabilă, de siguranță a 
aprovizionării cu energie, de inovare și de 
competitivitate, se propune autorizarea 
unei utilizări anuale, de către statele 
membre, a creditelor provenite din proiecte 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră din țările terțe, până la adoptarea 
viitoare a unui acord internațional privind 
schimbările climatice, în limita unui volum 
reprezentând 10% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale fiecărui stat membru în 
anul 1990, nereglementate de Directiva 
1990/87/CE. Statele membre ar trebui să 
fie autorizate să transfere partea neutilizată 
din acest volum unor alte state membre.
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Or. de

Justificare

1990 ar trebui să fie anul de referință, întrucât unele state membre au făcut eforturi 
considerabile de reducere a emisiilor între 1990 și 2005. Statele membre au nevoie de mai 
multă flexibilitate în îndeplinirea obligațiilor lor. Prin urmare, 10% pare mai potrivit decât 
3%, în special datorită faptului că locul unde au loc reducerile nu este important pentru 
schimbările climatice. Acesta este însă esențial pentru investitori.

Amendamentul 47
Anni Podimata

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Capacitatea continuă a statelor 
membre de a utiliza credite în cadrul CDM 
este importantă, deoarece contribuie la 
asigurarea unei piețe pentru respectivele 
credite după 2012. În vederea asigurării 
unei astfel de piețe și a unor noi reduceri 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră în 
Comunitate, încurajând, astfel, realizarea 
obiectivelor comunitare în materie de 
energie regenerabilă, de eficiență 
energetică, precum și de siguranță a 
aprovizionării cu energie, de inovare și de 
competitivitate, se propune autorizarea 
unei utilizări anuale, de către statele 
membre, a creditelor provenite din proiecte 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră din țările terțe, până la adoptarea 
viitoare a unui acord internațional privind 
schimbările climatice, în limita unui volum 
reprezentând 3% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale fiecărui stat membru în 
anul 2005, nereglementate de Directiva 
2003/87/CE. Acest volum este echivalent 
cu aproximativ o treime din efortul de 
reducere corespunzător anului 2020. 
Statele membre ar trebui să fie autorizate 
să transfere partea neutilizată din acest 
volum unor alte state membre, cu condiția 
ca cel puțin 50% din aceste proiecte să fie 
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implementate în țările cele mai puțin 
dezvoltate și în statele insulare mici în 
curs de dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 48
Miloslav Ransdorf

Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) După încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările 
climatice, statele membre ar trebui să 
accepte numai creditele de reducere a 
emisiilor din țările care au ratificat 
acordul și sub rezerva unei abordări 
comune.

eliminat

Or. en

Justificare

În ceea ce privește schimbările climatice nu este important dacă măsurile luate împotriva lor 
sunt adoptate în interiorul UE sau în alte regiuni. Pachetul de măsuri privind lupta împotriva 
schimbărilor climatice este o provocare și o responsabilitate mondială. În consecință, toate 
țările, sectoarele și gazele cu efect de seră ar trebuie integrate într-un sistem unic de măsuri 
de luptă împotriva schimbărilor climatice – în măsura în care este posibil – chiar dacă nu 
poate fi găsită o soluție ideală. Aceasta va contribui la reducerea CO2/prețurilor energiei și 
la competitivitatea industriei.

Amendamentul 49
Adina-Ioana Vălean

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Progresele realizate în îndeplinirea 
angajamentelor în temeiul prezentei decizii 

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 50
Satu Hassi

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

privind reducerile de emisii de gaze cu 
efect de seră care vor rezulta în urma 
măsurilor prevăzute în toate sectoarele 
importante pentru a atinge obiectivele de 
reducere fixate pentru 2050. La fiecare doi 
ani ar trebui realizată o evaluare a 
progreselor estimate, iar în 2016 ar trebui 
realizată o evaluare completă a punerii în 
aplicare a prezentei decizii. În cadrul 
evaluării bianuale, Comisia ar trebui să 
evalueze și să prezinte un raport referitor 
la progresele înregistrate în ceea ce 
privește garantarea unei contribuții din 
partea diverselor politici comunitare (de 
exemplu în sectorul agricol, cea privind 
standardele produselor, politicile 
structurale și cercetarea) la realizarea 
eforturilor de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 51
András Gyürk

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Odată cu încheierea, de către 
Comunitate, a unui acord internațional 
privind schimbările climatice, limitele de 
emisii corespunzătoare statelor membre ar 
trebui ajutate în vederea îndeplinirii 
angajamentului Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut 
de acordul respectiv, ținând seama de 
principiul solidarității între statele membre
și de necesitatea unei dezvoltări economice 
durabile în întreaga Comunitate. Numărul 
de credite din proiectele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră din țările 
terțe pe care le poate utiliza fiecare stat 
membru ar trebui să crească cu până la 
jumătate din efortul suplimentar de 

(17) Odată cu încheierea, de către 
Comunitate, a unui acord internațional 
privind schimbările climatice, limitele de 
emisii corespunzătoare statelor membre ar 
trebui ajustate în vederea îndeplinirii 
angajamentului Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut 
de acordul respectiv, ținând seama de 
schimbările înregistrate de emisiile de 
gaze cu efect de seră între anul de 
referință stabilit pentru statele membre în 
protocolul de la Kyoto și sfârșitul primei 
perioade de raportare, de principiul 
solidarității, de necesitatea unei dezvoltări 
economice durabile în întreaga Comunitate 
și de principiul responsabilităților 
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reducere a emisiilor din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE.

comune, dar diferențiate. Numărul de 
credite din proiectele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră din țările 
terțe pe care le poate utiliza fiecare stat 
membru ar trebui să crească cu până la 
jumătate din efortul suplimentar de
reducere a emisiilor din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE.

Or. hu

Justificare

Normele interne ale Uniunii Europene trebuie de asemenea să reflecte principiile de bază și 
angajamentele care rezultă din participarea la Procesul de la Kyoto. Rezultatele obținute 
până în prezent de statele membre trebuie luate în considerare în stabilirea obiectivelor 
viitoare dacă se dorește ca politica UE în domeniul climei să rămână credibilă.

Amendamentul 52
Nikolaos Vakalis

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) Odată cu încheierea, de către 
Comunitate, a unui acord internațional 
privind schimbările climatice, Comisia 
prezintă o propunere Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
ajustarea limitelor de emisii 
corespunzătoare statelor membre în 
vederea îndeplinirii angajamentului 
Comunității de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră prevăzut de acordul 
respectiv, ținând seama de principiul 
solidarității între statele membre și de 
necesitatea unei dezvoltări economice 
durabile în întreaga Comunitate. 
Propunerea menționează numărul de 
credite din proiectele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră din țările 
terțe pe care le poate utiliza fiecare stat 
membru. 
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Or. el

Justificare

Ajustarea limitelor de emisii ale statelor membre nu trebuie să aibă loc în mod automat în 
urma încheierii unui acord internațional, asigurându-se astfel că se pot lua în considerare 
dispozițiile acestuia.

Amendamentul 53
Satu Hassi

Propunere de decizie
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a garanta eficiența prezentei 
decizii, aceasta ar trebui să prevadă un 
mecanism prin care un stat membru care 
își depășește obiectivul anual de reducere 
a gazelor cu efect de seră să fie supus 
unei penalizări echivalente cu cea 
aplicabilă instalațiilor, în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE, iar un volum 
corespunzător de echivalent CO2 să fie 
dedus din următoarea licitație de cote în 
conformitate cu directiva respectivă. 
Toate veniturile provenite din astfel de 
penalizări ar trebui să contribuie la un 
fond comunitar destinat finanțării 
măsurilor de atenuare a efectelor 
schimbărilor climatice.

Or. en

Justificare

Înreprinderile care nu respectă sistemul de comercializare a cotelor de emisii trebuie să 
plătească o amendă și să restituie cotele (cumpărate de pe piața ETS sau prin licitație, cu 
condiția să nu beneficieze de alocări gratuite). Prezenta propunere creează un regim de 
control similar pentru emisiile guvernelor în temeiul prezentei decizii.
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Amendamentul 54
Nikolaos Vakalis

Propunere de decizie
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei decizii trebuie adoptate 
în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
normelor privind exercitarea competențelor 
de executare conferite Comisiei. În special,
Comisia trebuie să aibă competența de a 
adopta, după încheierea unui acord 
internațional, măsuri de ajustare a 
limitelor de emisii ale statelor membre și 
măsuri de utilizare a tipurilor 
suplimentare de credite din proiecte în 
conformitate cu acordul respectiv, precum 
și de a adopta măsurile necesare de 
control al tranzacțiilor în temeiul prezentei 
decizii. Deoarece au un domeniu general 
de aplicare și sunt concepute pentru a 
modifica elemente neesențiale din prezenta 
decizie și pentru a completa prezenta 
decizie prin adăugarea sau modificarea 
unor elemente noi neesențiale, aceste 
măsuri ar trebui adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

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

Or. el

Justificare

Adaptarea limitelor de emisii ale statelor membre nu trebuie să aibă loc în mod automat în 
urma încheierii unui acord internațional, asigurându-se astfel că se pot lua în considerare 
dispozițiile acestuia.
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Amendamentul 55
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie stabilește normele de 
stabilire a contribuției statelor membre la 
respectarea angajamentului Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în perioada 2013-2020 în ceea ce 
privește emisiile de gaze cu efect de seră 
din surse care nu sunt reglementate de 
Directiva 2003/87/CE, precum și evaluarea 
respectivei contribuții.

Prezenta decizie stabilește normele de 
stabilire a contribuției statelor membre la 
respectarea angajamentului Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în perioada 2013-2020 în ceea ce 
privește emisiile de gaze cu efect de seră 
din surse care nu sunt reglementate de 
Directiva 2003/87/CE, precum și evaluarea 
respectivei contribuții. Emisiile provenite 
din transportul maritim internațional sunt 
reglementate, cu excepția cazului și până 
în momentul în care intră în domeniul de 
aplicare al Directivei 2003/87/CE, sau al 
oricărui alt intrument juridic comunitar 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră provenind din transportul maritim 
internațional.

Or. en

Amendamentul 56
András Gyürk

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie stabilește normele de 
stabilire a contribuției statelor membre la 
respectarea angajamentului Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în perioada 2013-2020 în ceea ce 
privește emisiile de gaze cu efect de seră 
din surse care nu sunt reglementate de 
Directiva 2003/87/CE, precum și evaluarea 
respectivei contribuții. 

Prezenta decizie stabilește normele de 
stabilire a contribuției statelor membre la 
respectarea angajamentului Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în perioada 2013-2020, precum și 
evaluarea respectivei contribuții.
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Or. en

Justificare

Conținutul articolului rămâne neschimbat; referințele la limitările care nu sunt vizate de ETS 
sunt eliminate.

Amendamentul 57
Dragoș Florin David

Propunere de decizie
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

În afară de aceasta, „emisii de gaze cu efect 
de seră” înseamnă emisiile de dioxid de 
carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de 
azot (N2O), hidrofluorocarburi (HFC), 
perfluoricarburi (PFC) și hexafluorură de 
sulf (SF6) din surse, exprimate în 
echivalent dioxid de carbon în conformitate 
cu metodele de estimare a emisiilor în 
funcție de surse și de absorbția prin 
puțuri, reglementate de Protocolul de la 
Kyoto.

Or. en

Amendamentul 58
András Gyürk

Propunere de decizie
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În sensul prezentei decizii se aplică 
definițiile prevăzute la articolul 3 din 
Directiva 2003/87/CE.
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În afară de aceasta, „emisii de gaze cu efect 
de seră” înseamnă emisiile de dioxid de 
carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de 
azot (N2O), hidrofluorocarburi (HFC), 
perfluoricarburi (PFC) și hexafluorură de 
sulf (SF6) din surse, exprimate în 
echivalent dioxid de carbon în 
conformitate cu Directiva 2003/87/CE.

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

Or. hu

Justificare

Directiva menționată nu acoperă sectoare importante responsabile de o parte majoră din 
emisiile naționale. Dat fiind faptul că acest proiect de instrument nu enumeră sarcinile pentru 
sectoarele individuale și are drept obiectiv reducerea emisiilor neprevăzute în legislația 
menționată, nu există motive pentru a defini sursele.

Amendamentul 59
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 60
Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Comunitatea Europeană limitează 
emisiile de gaze cu efect de seră, până în 
2020, cu cel puțin 30% față de nivelurile 
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din 1990.
În sensul prezentei decizii, emisiile de 
gaze cu efect de seră din surse care nu 
sunt reglementate de Directiva 
2003/87/CE ar trebui reduse în mod 
corespunzător. 
Limitele corespunzătoare de emisii de 
gaze cu efect de seră și cantitățile în tone 
de echivalent CO2 din surse 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE 
sunt calculate de Comisie pentru fiecare 
stat membru .

Or. en

Justificare

Comitetul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice a declarat în mod clar că țările 
industrializate ar trebui să reducă emisiile pe plan intern cu cel puțin 25%-40% pentru a 
oferi o șansă reală de a evita încălzirea globală cu 2 grade Celsius. Aceste procente au fost 
acceptate de UE în cadrul negocierilor ONU de la Bali, care au avut loc anul trecut.

Amendamentul 61
András Gyürk

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Până la încheierea de către Comunitate 
a unui viitor acord internațional privind 
schimbările climatice care să conducă la 
reduceri de emisii mai mari decât cele 
prevăzute în temeiul prezentului articol, 
fiecare stat membru își limitează, până în 
2020, emisiile de gaze cu efect de seră, 
respectând cantitatea stabilită pentru 
statul membru respectiv în anexa la 
prezenta decizie. 
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Or. en

Justificare

Repartizarea eforturilor ar trebui să fie bazată pe un plafon național aplicabil emisiilor de 
gaze cu efect de seră provenite din toate sursele, inclusiv din sectoarele vizate de ETS.

Amendamentul 62
Adam Gierek

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice 
care să conducă la reduceri de emisii, 
fiecare stat membru își adaptează, până în 
2020, emisiile de gaze cu efect de seră din 
surse care nu sunt reglementate de 
Directiva 2003/87/CE, respectând
cantitatea stabilită pentru statul membru 
respectiv, anul de referință fiind 1990.

Or. pl

Justificare

Anul 1990 este primul an de referință pentru calcularea reducerilor de emisii de CO2 în țările 
semnatare ale protocolului de la Kyoto.
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Amendamentul 63
Adina-Ioana Vălean

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice 
care să conducă la reduceri de emisii mai 
mari decât cele prevăzute în temeiul 
prezentului articol, fiecare stat membru își 
limitează, până în 2020, emisiile de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE, 
respectând procentul stabilit, pentru statul 
membru respectiv, în anexa la prezenta 
decizie în raport cu emisiile sale din anul 
1990.

Or. en

Justificare

Considerarea anului 1990 drept an de referință este esențială pentru asigurarea unei mai 
bune echități între statele membre și pentru recunoașterea eforturilor din trecut ale anumitor 
state membre care și-au redus semnificativ emisiile între 1995 și 2005. Aceasta ar fi de 
asemenea în conformitate cu recomandările din partea Consiliului European, care a solicitat 
un nou regim de repartizare a eforturilor pentru a recunoaște și a avea în vedere realizările 
din trecut ale statelor membre. 1990 este utilizat drept an de referință în cadrul Protocolului 
de la Kyoto, și, de asemenea, de către UE în stabilirea obiectivelor sale de reducere a 
emisiilor.

Amendamentul 64
Anni Podimata

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice 

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

care să conducă la reduceri de emisii mai 
mari decât cele prevăzute în temeiul 
prezentului articol, fiecare stat membru își 
limitează, până în 2020, emisiile de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE, 
respectând cel puțin procentul stabilit, 
pentru statul membru respectiv, în anexa la 
prezenta decizie în raport cu emisiile sale 
din anul 2005.

Or. en

Amendamentul 65
Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Creditele din activitățile de proiect nu 
pot fi folosite pentru îndeplinirea 
obligațiilor care decurg din prezentul 
articol, cu excepția cazului în care se 
garantează o reducere globală de cel 
puțin 30% a emisiilor de gaze cu efect de 
seră ale Comunității.

Or. en

Justificare

Întrucât o utilizare continuă a unor mecanisme externe îmbunătățite poate fi posibilă după 
încheierea unui acord internațional după 2012, aceste credite nu ar trebui folosite pentru a 
diminua eforturile de reducere a emisiilor pe plan intern făcute de UE.
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Amendamentul 66
András Gyürk

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru se asigură 
că, în 2013, emisiile sale totale de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE nu 
depășesc emisiile sale medii anuale din 
respectivele surse înregistrate în decursul 
anilor 2008, 2009 și 2010, astfel cum au 
fost declarate și verificate în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE și cu Decizia 
280/2004/CE.

(2) În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 
limitează anual emisiile de gaze cu efect de 
seră, în mod linear, astfel încât să se 
asigure că respectivele emisii nu depășesc 
nivelul maxim stabilit pentru statul 
membru în cauză pentru anul 2020, astfel 
cum este prevăzut în anexă*. Pentru 
definirea punctului de plecare pentru 
această limitare lineară, fiecare stat 
membru poate alege una dintre opțiunile 
următoare:

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 
limitează anual emisiile de gaze cu efect de 
seră, în mod linear, astfel încât să se 
asigure că respectivele emisii nu depășesc 
nivelul maxim stabilit pentru statul 
membru în cauză pentru anul 2020, astfel 
cum este prevăzut în anexă.

- fie obiectivul stabilit pentru statul 
membru respectiv în Protocolul de la 
Kyoto; fie

- emisiile medii de gaze ale respectivului 
stat membru pentru anii 2008, 2009 și 
2010, astfel cum au fost declarate și 
verificate în conformitate cu Decizia 
280/2004/CE.

Or. en

Justificare

Conținutul celor două paragrafe rămâne neschimbat, însă referirile la limitările care nu sunt 
vizate de ETS sunt eliminate. Limitarea lineară are ca punct de plecare angajamentele de la 
Kyoto. Cu toate acestea, întrucât utilizarea unor mecanisme flexibile de credit pentru 
îndeplinirea angajamentelor de la Kyoto va fi probabil modificată în perioada post-Kyoto 
(după 2012), este necesar să se păstreze posibilitatea de a alege media anilor 2008-2010.
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Amendamentul 67
Dragoș Florin David

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru se asigură 
că, în 2013, emisiile sale totale de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE nu 
depășesc emisiile sale medii anuale din 
respectivele surse înregistrate în decursul 
anilor 2008, 2009 și 2010, astfel cum au 
fost declarate și verificate în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE și cu Decizia
280/2004/CE.

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru se asigură 
că, în 2013, emisiile sale totale de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE nu 
depășesc emisiile sale medii anuale din 
respectivele surse înregistrate în decursul 
anilor 2008, 2009 și 2010, astfel cum au 
fost declarate și verificate în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE și astfel cum au 
fost raportate în temeiul Deciziei
280/2004/CE.

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 
limitează anual emisiile de gaze cu efect de 
seră, în mod linear, astfel încât să se 
asigure că respectivele emisii nu depășesc 
nivelul maxim stabilit pentru statul 
membru în cauză pentru anul 2020, astfel 
cum este prevăzut în anexă.

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 
limitează anual emisiile de gaze cu efect de 
seră, astfel încât să se asigure că 
respectivele emisii nu depășesc nivelul 
maxim stabilit pentru statul membru în 
cauză pentru anul 2020, astfel cum este 
prevăzut în anexă.

Or. en

Amendamentul 68
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru se asigură 
că, în 2013, emisiile sale totale de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE nu 
depășesc emisiile sale medii anuale din 
respectivele surse înregistrate în decursul 

(2) În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru se asigură 
că, în 2013, emisiile sale totale de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE nu 
depășesc emisiile sale medii anuale din 
respectivele surse înregistrate în decursul 
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anilor 2008, 2009 și 2010, astfel cum au 
fost declarate și verificate în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE și cu Decizia 
280/2004/CE. 

anilor 2008, 2009 și 2010, astfel cum au 
fost declarate și verificate în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE și astfel cum au 
fost declarate în conformitate cu Decizia 
280/2004/CE.

Or. ro

Amendamentul 69
Herbert Reul

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 
limitează anual emisiile de gaze cu efect 
de seră, în mod linear, astfel încât să se 
asigure că respectivele emisii nu depășesc 
nivelul maxim stabilit pentru statul 
membru în cauză pentru anul 2020, astfel 
cum este prevăzut în anexă.

eliminat

Or. de

Justificare

Reducerea lineară nu ia în considerare avansurile tehnologiei/progresul tehnologic, care nu 
se succed într-un mod linear. Pe lângă aceasta, se aplică principiul subsidiarității. Obiectivul 
trebuie să constituie factorul decisiv.

Amendamentul 70
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 
limitează anual emisiile de gaze cu efect de 

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 
limitează anual emisiile de gaze cu efect de 
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seră, în mod linear, astfel încât să se 
asigure că respectivele emisii nu depășesc
nivelul maxim stabilit pentru statul 
membru în cauză pentru anul 2020, astfel 
cum este prevăzut în anexă.

seră, astfel încât să se asigure că 
respectivele emisii nu depășesc nivelul 
maxim stabilit pentru statul membru în 
cauză pentru anul 2020, astfel cum este 
prevăzut în anexă.

Or. ro

Justificare

Pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră sunt necesare investiții în tehnologii 
eficiente energetic și nepoluante, iar toate statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a 
utiliza, pe baza unui plan de investiții cu indicatori măsurabili și un model nelinear care însă 
la sfârșitul perioadei de investiții ajunge la același nivel de emisii ca și modelul linear propus 
de Comisie. 

Amendamentul 71
Alyn Smith

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La punerea în aplicare a alineatului 
(2), statele membre se asigură că pentru 
stabilirea limitelor emisiilor de gaze cu 
efect de seră sunt luate în considerare 
constrângerile specifice teritoriilor 
afectate de dezavantaje naturale și 
demografice grave și permanente.

Or. en

Justificare

Repartizarea sarcinilor ar trebui să reflecte obiectivele comunitare privind coeziunea 
economică, socială și teritorială.
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Amendamentul 72
Herbert Reul

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În perioada 2013-2019, un stat membru 
poate transfera din anul următor un volum 
egal cu 5% din limita de emisii de gaze cu 
efect de seră a respectivului stat membru 
prevăzută la alineatul (2). În cazul în care 
emisiile unui stat membru se situează sub 
limita prevăzută la alineatul (2), respectivul 
stat membru poate transfera în anul 
următor reducerile de emisii excedentare 
sau le poate transfera altui stat membru, 
care poate utiliza cantitatea transferată 
pentru a-și respecta limita de emisii de 
gaze cu efect de seră în anul în care au 
fost realizate reducerile de emisii 
excedentare.

Or. de

Justificare

A se vedea justificările corespunzătoare pentru amendamentele aduse considerentelor.

Amendamentul 73
Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În perioada 2013-2019, un stat membru 
poate transfera din anul următor un volum 
egal cu 1% din limita de emisii de gaze cu 
efect de seră a respectivului stat membru 
prevăzută la alineatul (2). În cazul în care 
emisiile unui stat membru se situează sub 
limita prevăzută la alineatul (2), respectivul 
stat membru poate transfera în anul 
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următor reducerile de emisii excedentare. următor reducerile de emisii excedentare.

Or. en

Justificare

Pentru mai multe state membre, un credit de 2% ar reprezenta o parte majoră a obligației lor 
de reducere și, în consecință, ar putea periclita o reducere lineară veritabilă. Utilizarea în 
schimb a 1% drept cantitate maximă oferă o mai mare certitudine că într-adevăr emisiile 
statelor membre vor intra pe o pantă descendentă.

Amendamentul 74
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care emisiile de gaze cu 
efect de seră ale unui stat membru 
depășesc limita prevăzută la alineatul (2), 
statul membru respectiv trebuie să 
compenseze această insuficiență anul 
următor prin înmulțirea cifrei 
corespunzătoare excesului de emisii de 
gaze cu efect de seră din anul precedent 
cu un factor de reducere a emisiilor 
suplimentar obligatoriu de 1,3. În cazul în 
care emisiile unui stat membru se situează 
sub limita prevăzută la alineatul (2), 
respectivul stat membru poate transfera 
reducerile de emisii excedentare în anul 
următor.

Or. en

Justificare

Întrucât cantitatea totală de reduceri de emisii este importantă pentru combaterea 
schimbărilor climatice, simplele sancțiuni nu sunt suficiente. Comisia ar trebui să aplice 
același factor de restabilire de1,3 care este utilizat în mecanismul de garantare a respectării 
Protocolului de la Kyoto.
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Amendamentul 75
András Gyürk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, pentru 
perioada 2008-2012, în conformitate cu 
Protocolul de la Kyoto, sau în cazul în 
care semnarea noului acord internațional 
privind schimbările climatice este 
amânată și până la intrarea în vigoare a 
acestuia, reducerile de emisii realizate în 
urma activităților de proiecte, astfel cum 
sunt stabilite la articolul 17 din Protocolul 
de la Kyoto și, în conformitate cu articolul 
3 din același protocol, cotele transferate 
de la un alt stat membru care fac parte 
din cotele emisiilor anuale neutilizate se 
adaugă la măsurile interne luate de 
statele membre.

Or. hu

Justificare

Protocolul de la Kyoto menționează că mecanismele de flexibilitate ar trebui să se adauge 
măsurilor naționale extrem de importante. Specificarea naturii suplimentare a măsurilor de 
flexibilitate în decizie este justificată pentru a preveni situațiile în cazul în care statele 
membre nu ar putea îndeplini obligațiile care intră ulterior în vigoare.

Amendamentul 76
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Emisiile de gaze cu efect de seră din 
sectoare comunitare nereglementate de 
Directiva 2003/87/CE continuă să se 
reducă anual după 2020, ajungându-se 
astfel, până în 2050, la o reducere 
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generală cu cel puțin 80% față de 
nivelurile înregistrate în 1990, obiectivul 
final fiind eliminarea emisiilor de gaze cu 
efect de seră provenite din utilizarea de 
combustibili fosili în Uniunea Europeană. 
Comisia examinează până în 2011 dacă 
este necesar să diferențieze obiectivul 
comunitar de reducere a emisiilor pentru 
o perioadă suplimentară; în caz contrar, 
statele membre garantează reduceri 
anuale ale emisiilor de gaze reglementate 
de prezenta directivă cu un factor de 
reducere uniform.

Or. en

Justificare

În cazul în care UE intenționează să plafonul de 2 grade, aceasta ar trebui să își situeze 
emisiile pe o traictorie pe termen lung. Consiliul pentru mediu a indicat deja că emisiile UE 
ar trebui reduse cu până la 80% până în 2050.

Amendamentul 77
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Pentru a asigura exploatarea 
potențialului de reducere cu 20% până în 
2020 a consumului de energie în UE, 
obiectivul orientativ al Planului de 
acțiune privind eficiența energetică: 
exploatarea potențialului 
(COM(2006)0545) devine obligatoriu 
pentru toate statele membre. 
Comisia Europeană propune măsuri în 
acest sens, nu mai târziu de 2009.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 48/75 AM\732191RO.doc

RO

Justificare

Conservarea energiei este cea mai rentabilă modalitate de a aborda chestiunea schimbărilor 
climatice, însă obiectivul de eficiență stabilit de UE este singurul obiectiv până în 2020 care 
nu este obligatoriu din punct de vedere juridic. Realizarea potențialului Europei în acest 
sector trebuie să fie un obiectiv principal și să constituie o primă etapă în realizarea unui 
mediu stabil, a intereselor economiei UE și a bunăstării cetățenilor acesteia. Transformarea 
obiectivului de eficiență a energiei într-un obiectiv obligatoriu din punct de vedere juridic 
este singura modalitate de a asigura realizarea acestuia.

Amendamentul 78
Gunnar Hökmark

Propunere de decizie
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un stat membru poate transfera unui 
alt stat membru o parte din drepturile de 
emisii de gaze cu efect de seră acordate, în 
conformitate cu articolul 3 alineatele (1) 
și (2). Statul membru care obține 
drepturile de emisii le poate folosi în 
scopul îndeplinirii obligațiilor sale care 
decurg din articolul 3.

Or. en

Amendamentul 79
Dragoș Florin David

Propunere de decizie
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea creditelor din activitățile de 
proiecte.

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

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\732191RO.doc 49/75 PE409.501v01-00

RO

Amendamentul 80
Miloslav Ransdorf

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – literele a - c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

(b) (CER) eliberate pentru reduceri de 
emisii realizate începând cu 1 ianuarie 
2013 în cadrul unor tipuri de proiecte 
acceptate de către orice stat membru în 
conformitate cu Directiva 2003/87/CE în 
perioada 2008-2012;

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

Or. en

Justificare

În ceea ce privește schimbările climatice, nu este important dacă măsurile luate împotriva lor 
sunt adoptate în interiorul UE sau în alte regiuni. Pachetul de măsuri privind lupta împotriva 
schimbărilor climatice este o provocare și o responsabilitate mondială. În consecință, toate 
țările, sectoarele și gazele cu efect de seră ar trebuie integrate într-un sistem unic de măsuri 
de luptă împotriva schimbărilor climatice – în măsura în care este posibil – chiar dacă nu 
poate fi găsită o soluție ideală. Aceasta va contribui la reducerea CO2/prețurilor energiei și 
la competitivitatea industriei.
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Amendamentul 81
Dragoș Florin David

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) reduceri certificate de emisii (CER) și 
unități de reducere a emisiilor (ERU) 
eliberate pentru reduceri de emisii până la 
31 decembrie 2012.

Or. en

Amendamentul 82
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ar fi inconsecvent să se permită compensații în sectoarele industriale care au tendința de a 
reloca emisiile de dioxid de carbon. Recunoașterea creditelor provenite din investiții realizate 
în cadrul CDM în aceste sectoare ar putea reprezenta de fapt stimulente financiare care 
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promovează relocarea emisiilor de carbon. Energia regenerabilă și proiectele privind 
eficiența cererii de energie garantează nereprezentarea activităților industriale de export ale 
UE.

Amendamentul 83
Dragoș Florin David

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate începând cu 1 ianuarie 2013 în 
cadrul unor proiecte înregistrate în 
perioada 2008-2012.

Or. en

Amendamentul 84
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate începând cu 1 ianuarie 2013 în 
cadrul unor proiecte de energie 
regenerabilă și de gestionare eficientă a 
cererii de energie, înregistrate în perioada 
2008-2012 al căror tip a fost acceptat de 
către toate statele membre în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE în perioada 2008-
2012, cu excepția CER realizate în cadrul 
unor mari proiecte hidroelectrice.

Or. en
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Justificare

Ar fi inconsecvent să se permită compensații în sectoarele industriale care au tendința de a 
reloca emisiile de dioxid de carbon. Recunoașterea creditelor provenite din investiții realizate 
în cadrul CDM în aceste sectoare ar putea reprezenta de fapt stimulente financiare care 
promovează relocarea emisiilor de carbon. Energia regenerabilă și proiectele privind 
eficiența cererii de energie garantează nereprezentarea activităților industriale de export ale 
UE.

Amendamentul 85
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ar fi inconsecvent să se permită compensații în sectoarele industriale care au tendința de a 
reloca emisiile de dioxid de carbon. Recunoașterea creditelor provenite din investiții realizate 
în cadrul CDM în aceste sectoare ar putea reprezenta de fapt stimulente financiare care 
promovează relocarea emisiilor de carbon. Energia regenerabilă și proiectele privind 
eficiența cererii de energie garantează nereprezentarea activităților industriale de export ale 
UE.
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Amendamentul 86
Dragoș Florin David

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate în cadrul unor proiecte întreprinse 
în țările cele mai puțin dezvoltate în 
perioada 2008-2012, până când 
respectivele țări ratifică un acord cu 
Comunitatea sau până în 2020, dacă 
această dată intervine mai devreme.

Or. en

Amendamentul 87
Nikolaos Vakalis

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că politicile 
naționale de achiziționare a acestor credite 
facilitează o distribuire geografică 
echitabilă a proiectelor și încheierea unui 
acord internațional privind schimbările 
climatice.

Statele membre se asigură că politicile 
naționale de achiziționare a acestor credite 
facilitează o distribuire geografică 
echitabilă a proiectelor și încheierea unui 
acord internațional privind schimbările 
climatice și că aceste credite îndeplinesc 
atât criterii sociale și de mediu stricte, cât 
și criterii privind adiționalitatea care 
satisfac cerințele internaționale privind 
calitatea, printre care cele impuse de 
sistemul „Gold Standard”.

Or. el

Justificare

Este necesară garantarea compensațiilor adiționale și „veritabile”, asigurând că utilizarea 
creditelor va contribui, de fapt, la o reducere a emisiilor locale, permițând, în același timp 
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statelor membre să-și păstreze un grad de flexibilitate în eforturile lor de a contribui la 
obiectivele generale ale UE .

Amendamentul 88
Anni Podimata

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că politicile 
naționale de achiziționare a acestor
credite facilitează o distribuire geografică 
echitabilă a proiectelor și încheierea unui 
acord internațional privind schimbările 
climatice.

Statele membre se asigură că cel puțin 
50% din aceste credite sunt achiziționate 
din țările cele mai puțin dezvoltate și din 
statele insulare mici în curs de dezvoltare,
astfel încât să faciliteze o distribuire 
geografică echitabilă a proiectelor și 
încheierea unui acord internațional privind 
schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 89
Dragoș Florin David

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că politicile 
naționale de achiziționare a acestor credite 
facilitează o distribuire geografică 
echitabilă a proiectelor și încheierea unui 
acord internațional privind schimbările 
climatice.

Statele membre ar trebui să se asigure că 
politicile naționale de achiziționare a 
acestor credite facilitează o distribuire 
geografică echitabilă a proiectelor și 
încheierea unui acord internațional privind 
schimbările climatice.

Or. en
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Amendamentul 90
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că politicile 
naționale de achiziționare a acestor credite 
facilitează o distribuire geografică 
echitabilă a proiectelor și încheierea unui 
acord internațional privind schimbările 
climatice.

Statele membre trebuie să se asigure că 
politicile naționale de achiziționare a 
acestor credite facilitează o distribuire 
geografică echitabilă a proiectelor și 
încheierea unui acord internațional privind 
schimbările climatice.

Or. ro

Justificare

Pentru claritate si precizie.

Amendamentul 91
Miloslav Ransdorf

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările 
climatice, statele membre pot utiliza 
numai creditele de reducere a emisiilor 
din țările terțe care au ratificat acordul.

eliminat

Or. en

Justificare

În ceea ce privește schimbările climatice, nu este important dacă măsurile luate împotriva lor 
sunt adoptate în interiorul UE sau în alte regiuni. Pachetul de măsuri privind lupta împotriva 
schimbărilor climatice este o provocare și o responsabilitate mondială. În consecință, toate 
țările, sectoarele și gazele cu efect de seră ar trebuie integrate într-un sistem unic de măsuri 
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de luptă împotriva schimbărilor climatice – în măsura în care este posibil – chiar dacă nu 
poate fi găsită o soluție ideală. Aceasta va contribui la reducerea CO2/prețurilor energiei și 
la competitivitatea industriei.

Amendamentul 92
Dragoș Florin David

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice, 
statele membre pot utiliza numai creditele 
de reducere a emisiilor din țările terțe care 
au ratificat acordul.

(3) După încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice, 
statele membre pot utiliza numai creditele 
de reducere a emisiilor și unitățile de 
reducere a emisiilor din țările terțe care au 
ratificat acordul.

Or. en

Amendamentul 93
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice, 
statele membre pot utiliza numai creditele 
de reducere a emisiilor din țările terțe care 
au ratificat acordul.

(3) După încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice, 
statele membre pot utiliza numai creditele 
de reducere a emisiilor și unitățile de 
reducere a emisiilor (ERU) din țările terțe 
care au ratificat acordul.

Or. ro

Justificare

Trebuie luate în calcul atât ERU cât și CRE. 
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Amendamentul 94
Miloslav Ransdorf

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Orice stat membru poate transfera partea 
neutilizată din acest volum unui alt stat 
membru.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește schimbările climatice, nu este important dacă măsurile luate împotriva lor 
sunt adoptate în interiorul UE sau în alte regiuni. Pachetul de măsuri privind lupta împotriva 
schimbărilor climatice este o provocare și o responsabilitate mondială. În consecință, toate 
țările, sectoarele și gazele cu efect de seră ar trebuie integrate într-un sistem unic de măsuri 
de luptă împotriva schimbărilor climatice – în măsura în care este posibil – chiar dacă nu 
poate fi găsită o soluție ideală. Aceasta va contribui la reducerea CO2/prețurilor energiei și 
la competitivitatea industriei.

Amendamentul 95
Herbert Reul

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Utilizarea anuală a creditelor, de către 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
alineatele (1), (2) și (3), nu depășește un 
volum egal cu 10% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale respectivului stat membru 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE în 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 58/75 AM\732191RO.doc

RO

anul 2005. anul 1990.

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului la considerentul 13.

Amendamentul 96
Robert Goebbels

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

În concordanță cu amendamentul 5 (la considerentul 13).

Amendamentul 97
Adina-Ioana Vălean

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Utilizarea anuală a creditelor, de către 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
alineatele (1), (2) și (3), nu depășește un 
volum egal cu 3% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale respectivului stat membru 

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

nereglementate de Directiva 2003/87/CE în 
anul 1990. Orice stat membru poate 
transfera partea neutilizată din acest volum 
unui alt stat membru.

Or. en

Justificare

Considerarea anului 1990 drept an de referință este esențială pentru asigurarea unei mai 
bune echități între statele membre și pentru recunoașterea eforturilor din trecut ale anumitor 
state membre care și-au redus semnificativ emisiile între 1995 și 2005. Aceasta ar fi de 
asemenea în conformitate cu recomandările din partea Consiliului European, care a solicitat 
un nou regim de repartizare a eforturilor pentru a recunoaște și a avea în vedere realizările 
din trecut ale statelor membre. 1990 este utilizat drept an de referință în cadrul Protocolului 
de la Kyoto, și, de asemenea, de către UE în stabilirea obiectivelor sale de reducere a 
emisiilor.

Amendamentul 98
Robert Goebbels

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice stat membru poate transfera partea 
neutilizată din acest volum unui alt stat 
membru.

Orice stat membru poate transfera partea 
neutilizată din acest volum unui alt stat 
membru sau o poate reporta în anul 
următor. Utilizarea anuală de credite se 
poate dubla în statele membre afectate în 
măsură semnificativă de tranzitul rutier 
internațional. Comisia propune norme 
obiective pentru stabilirea nivelului de 
tranzit rutier internațional care constituie 
baza de la care sunt acordate aceste 
credite suplimentare ce pot fi utilizate de 
statele membre în cauză. Aceste norme 
sunt stabilite în conformitate cu articolul 
9 alineatul (2).

Or. fr
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Justificare

Anumite state membre sunt obligate să suporte un tranzit rutier internațional de mare 
intensitate, care produce emisii de CO2 mai ridicate la nivel național: cu toate acestea, în 
conformitate cu libera circulație, acestea nu au de ales. Statele membre în cauză ar trebui să 
aibă opțiunea de a compensa emisiile provenite de la camioane și de la vehiculele aflate în 
tranzit prin achiziționarea unor credite suplimentare.

Amendamentul 99
Adina-Ioana Vălean

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre utilizează doar 
credite din proiecte de energie 
regenerabilă și de eficiență energetică la 
utilizatorii finali, care îndeplinesc 
criteriile de înaltă calitate ce garantează 
adiționalitatea proiectelor, precum și 
contribuția lor la dezvoltarea durabilă. 
Criteriile de calitate ar trebui să se 
conformeze cel puțin sistemului „Gold 
Standard” sau altui sistem echivalent. Ar 
trebui acceptate doar creditele din 
proiecte hidroelectrice mai mici de 10 
MW, și doar dacă respectă criteriile 
Comisiei mondiale privind barajele.

Or. en

Justificare

Gold Standard este o organizație independentă, transparentă, recunoscută internațional, care 
indică proiecte de „calitate înaltă” și de aceea poate fi considerată ca organizație de 
referință în privința standardelor de calitate impuse CDM. Standardul este limitat la 
proiectele privind energia regenerabilă și privind eficiența energetică la utilizatorii finali și 
impune ca proiectele să urmeze o interpretare conservatoare a testului de adiționalitate 
UNFCCC.

Întrucât proiectele hidroelectrice mari implică adesea efecte devastatorare asupra societății 
și mediului, criteriile propuse de Comisia mondială privind barajele ar trebui utilizate pentru 
a preveni astfel de efecte.
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Amendamentul 100
Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre utilizează doar 
credite din proiecte de energie 
regenerabilă și de eficiență energetică la 
utilizatorii finali, care îndeplinesc 
criteriile de înaltă calitate ce garantează 
adiționalitatea proiectelor precum și 
contribuția lor la dezvoltarea durabilă. 
Criteriile de calitate ar trebui să se 
conformeze cel puțin sistemelor de tip 
„Gold Standard” sau altui sistem 
echivalent. Ar trebui acceptate doar 
creditele din proiecte hidroelectrice mai 
mici de 10 MW, și doar dacă respectă 
criteriile Comisiei mondiale privind 
barajele.

Or. en

Justificare

Gold Standard este o organizațieindependentă, transparentă, recunoscută internațional, care 
indică proiecte de „calitate înaltă”. Standardul este limitat la proiectele privind energia 
regenerabilă și privind eficiența energetică la utilizatorii finali și solicită ca proiectele să 
urmeze o interpretare conservatoare a testului de adiționalitate UNFCCC. Sunt de asemenea 
solicitate dovezi ale unei părți terțe independente acreditate de UNFCCC potrivit cărora 
proiectul contribuie în mod real la dezvoltarea durabilă, inclusiv la furnizarea de beneficii 
sociale.

Amendamentul 101
Adina-Ioana Vălean

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre declară, în cadrul (1) Până la data de 31 martie a anului 
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comunicărilor anuale pe care le prezintă 
în conformitate cu articolul 3 din 
Decizia 280/2004/CE, emisiile anuale
naționale care rezultă în urma punerii în 
aplicare a articolului 3 și utilizarea 
creditelor în conformitate cu articolul 4.

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

Comisiei i se acordă competența de a 
modifica cerințele de monitorizare și 
raportare stabilite în Decizia 
280/2004/CE, ca urmare a experienței 
dobândite în cursul punerii în aplicare a 
prezentei decizii. Comisia verifică 
rapoartele înainte de sfârșitul lunii aprilie 
ce urmează lunii în care trebuiau 
prezentate rapoartele.

Or. en

Justificare

Monitorizarea, raportarea și verificarea solidă și independentă anuală sau periodică trebuie 
aplicată în statele membre. Acest aspect important nu este specificat în mod clar în 
propunerea Comisiei și prin urmare ar trebuie să fie explicitat. Asigurarea reducerilor 
anuale de emisii necesită raportări anuale și periodice. Decizia ar trebui să permită Comisiei 
să evalueze în mod periodic dacă un stat membru a respectat decizia. În consecință, este 
necesar ca raportarea precisă și periodică să fie obligatorie.

Amendamentul 102
Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La fiecare doi ani, începând cu emisiile 
declarate pentru anul 2013, evaluarea 
cuprinde, de asemenea, progresele estimate 
ale Comunității și ale statelor membre în 
vederea îndeplinirii angajamentelor 
asumate în temeiul prezentei decizii. 
Statele membre prezintă un raport 
actualizat al progreselor estimate înainte de 

În fiecare an, începând cu emisiile 
declarate pentru anul 2013, evaluarea 
cuprinde, de asemenea, progresele estimate 
ale Comunității și ale statelor membre în 
vederea îndeplinirii angajamentelor
asumate în temeiul prezentei decizii. 
Statele membre prezintă un raport 
actualizat al progreselor estimate înainte 

Adlib Express Watermark



AM\732191RO.doc 63/75 PE409.501v01-00

RO

1 iulie 2016. de 1 iulie 2014 și ulterior în fiecare an .

Or. en

Justificare

Decizia ar trebui să introducă un calendar mai strict de evaluare a progreselor înregistrate 
de statele membre în cadrul punerii în aplicare a deciziei, care să înceapă mai devreme decât 
s-a propus și care să aibă loc anual.

Amendamentul 103
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Raport referitor la măsurile comunitare 

de susținere a respectării angajamentelor
(1) Comisia elaborează un raport în care 
specifică următorii pași care ar trebui 
urmați la nivel comunitar pentru a 
asigura îndeplinirea angajamentelor de 
reducere a emisiilor menționate în 
prezenta decizie și a obiectivului privind 
eficiența energetică stabilit de Consiliul 
European din martie 2007. În special, 
raportul include:
(a) o evaluare a progreselor înregistrate 
de statele membre în ceea ce privește 
îmbunătățirea eficienței energetice;
(b) rezultatele evaluării nivelului de 
adecvare a unei directive privind 
certificatele „albe”, menționate la 
articolul 4 alineatul (5) din Directiva 
2006/32/CE; în special, acest raport 
prezintă potențialul introducerii unui 
sistem comunitar obligatoriu de 
comercializare a certificatelor „albe”;
(c) propuneri detaliate de reducere a 
emisiilor în gospodării și sedii comerciale 
prin standarde îmbunătățite ale 
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produselor și clădirilor, cu scopul de a se 
asigura că toate gospodăriile noi și sediile 
comerciale devin fără emisii de carbon 
până în 2020;
(d) evaluarea impactului politicilor 
sectoriale ale UE asupra emisiilor 
comunitare de gaze cu efect de seră, 
precum și a potențialului de reducere a 
emisiilor asociat acestor politici;
(2) Până la 1 septembrie 2009, Comisia 
prezintă raportul Parlamentului 
European și Consiliului. Până la 30 iunie 
2010, Comisia prezintă propuneri 
legislative adecvate pentru a garanta că 
obiectivul pentru 2020 privind eficiența 
energetică, stabilit de Consiliul European 
din martie 2007, este realizat și că alte 
politici comunitare contribuie în mod 
adecvat la realizarea obiectivelor politicii 
energetice.

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 17 al raportorului pentru aviz, adăugând dispoziții pentru a se 
asigura că obiectivul stabilit de Consiliul European în martie 2007, de îmbunătățire a 
eficienței energetice comunitare cu 20% până în 2020, este prevăzut în legislația UE 
obligatorie și îndeplinit.

Amendamentul 104
Adina-Ioana Vălean

Propunere de decizie
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Impactul măsurilor comunitare asupra 

angajamentelor asumate de statele 
membre pentru realizarea obiectivelor 

comunitare
(1) În cazul în care politicile și măsurile 
comunitare propuse ar putea avea un 
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impact semnificativ asupra îndeplinirii 
angajamentelor Comunității și ale statelor 
sale membre de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, studiul de impact 
privind reglementările efectuat de 
Comisie pentru fiecare propunere 
cuprinde o evaluare cantitativă a 
impactului, dacă acesta există, asupra 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
cadrul Comunității, precum și din cadrul 
fiecărui stat membru.
(2) Până la 31 decembrie 2010 și ulterior 
o dată la trei ani, Comisia elaborează un 
raport cu privire la impactul politicilor și 
măsurilor comunitare care vizează 
limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră 
asupra efortului comunitar si al statelor 
membre de limitare a emisiilor de gaze cu 
efect de seră în conformitate cu 
dispozițiile prezentei decizii.

Or. en

Justificare

Integrarea procupărilor privind schimbările climatice în politicile UE actuale și viitoare este 
esențială pentru asigurarea coerenței și eficienței la nivelul măsurilor luate de UE. 
Schimbările climatice au devenit o chestiune orizontală și ar trebui să fie tratate ca atare. În 
consecință, este necesar să se evalueze în mod periodic impactul politicilor comunitare 
asupra eforturilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră asumate de către întreaga 
Comunitate și de fiecare stat membru.

Amendamentul 105
András Gyürk

Propunere de decizie
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Noi finanțări comunitare pentru 

tehnologii cu emisii de carbon scăzute și 
eficiente din punct de vedere energetic 
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(1) O parte din veniturile generate prin 
licitarea cotelor de emisii pe baza 
sistemului comunitar menționat la 
articolul 10 din Directiva 2008/87/CEE 
sunt investite într-un fond comunitar 
pentru:
a) promovarea și punerea în aplicare a 
măsurilor de reducere a emisiilor de 
carbon și de creștere a eficienței
energetice în gospodării și în clădiri 
publice;
b) promovarea și punerea în aplicare a 
tehnologiilor și modalităților de transport 
bazate pe emisii scăzute de carbon.
(2) Scopul fondului este impulsionarea 
finanțării din sectorul privat, în măsura în 
care este posibil.
(3) Până la 30 iunie 2010, Comisia 
prezintă propuneri specifice cu privire la 
dimensiunile, funcționarea și obiectivul 
acestui fond.

Or. hu

Justificare

Investirea unei părți din veniturile ETS într-un fond reprezintă un obiectiv care trebuie 
sprijinit. Fondul trebuie utilizat pentru sprijinirea investițiilor în eficiența energetică mai 
curând în clădirile publice decât în cele comerciale.

Amendamentul 106
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5b
Mecanismul de garantare a respectării 

obligațiilor
(1) În cazul în care emisiile de gaze cu 
efect de seră ale unui stat membru 
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provenind din surse nereglementate de 
Directiva 2003/87/CE depășesc limita 
anulă a emisiilor de gaze cu efect de seră 
menționată la articolul 3 din prezenta 
decizie, acel stat membru plătește o 
penalizare pentru emisiile în exces, 
echivalentă cu valoarea stabilită la 
articolul 16 din Directiva 2003/87/CE. 
Penalizarea pentru emisiile în exces se 
varsă într-un fond comunitar destinat 
finanțării măsurilor de atenuare a 
efectelor schimbărilor climatice.
(2) Comisia adoptă măsurile de instituire 
a fondului comunitar menționat la 
alineatul (1). Respectivele măsuri, fiind 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei decizii prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 9 alineatul (2).
(3) În plus față de alineatul (1), volumul 
total care depășește limita în tone de 
echivalent CO2 se deduce din cantitatea 
ulterioară de cote licitate de un stat 
membru în conformitate cu articolul 10 
alineatul (2) din Directiva 2003/87/EC.

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 17 al raportorului pentru aviz, adăugând dispoziții pentru a se 
asigura că obiectivul stabilit de Consiliul European în martie 2007 de îmbunătățire a 
eficienței energetice comunitare cu 20% până în 2020, este prevăzut în legislația UE 
obligatorie și îndeplinit.

Amendamentul 107
Nikolaos Vakalis

Propunere de decizie
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

a unui acord internațional privind 
schimbările climatice care să conducă la 
reduceri obligatorii mai mari decât cele 
prevăzute la articolul 3, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere de modificare a prezentei 
decizii.

(2) Începând cu anul următor celui în 
care s-a încheiat acordul menționat la 
alineatul (1), emisiile comunitare de gaze 
cu efect de seră din surse nereglementate, 
în 2020, de Directiva 2003/87/CE în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (1) se 
reduc cu un volum egal cu reducerea 
suplimentară totală, de către Comunitate, 
a emisiilor de gaze cu efect de seră din 
toate sursele pe care Comunitatea se 
angajează să o realizeze în temeiul 
acordului internațional, înmulțită cu 
partea de reduceri totale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră a Comunității, 
pentru anul 2002, la care statele membre 
trebuie să contribuie prin reduceri ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
surse nereglementate de Directiva 
2003/87/CE în conformitate cu 
articolul 3.
(3) Fiecare stat membru contribuie la 
efortul suplimentar de reducere al 
Comunității proporțional cu partea sa din 
emisiile totale ale Comunității din surse 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE 
pentru anul 2020 în conformitate cu 
articolul 3.
Comisia modifică anexa pentru a ajusta 
limitele de emisii în conformitate cu 
primul paragraf. Această măsură, 
destinată să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei decizii, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 9 alineatul (2).
(4) Statele membre pot crește, în 
conformitate cu alineatul (5), nivelul de 
utilizare a creditelor de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
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prevăzute la articolul 4 alineatul (4) din 
țările terțe care au ratificat acordul 
menționat la alineatul (1) cu până la 
jumătate din reducerea suplimentară 
realizată în conformitate cu alineatul (2).
Orice stat membru poate transfera partea 
neutilizată din acest volum unui alt stat 
membru.
(5) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru a le asigura statelor membre 
posibilitatea utilizării unor tipuri 
suplimentare de credite din proiecte sau a 
unor alte mecanisme create în temeiul 
acordului internațional, dacă este cazul. 
Respectivele măsuri, fiind destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei decizii prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 9 alineatul (2).
Or. el

Justificare

Odată cu încheierea de către Comunitate a unui acord internațional privind schimbările 
climatice, prezenta decizie va trebui modificată pentru a lua în considerare noua situație.

Amendamentul 108
Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 70/75 AM\732191RO.doc

RO

Orice stat membru poate transfera partea 
neutilizată din acest volum unui alt stat 
membru.

Or. en

Justificare

Utilizarea creditelor din proiecte ar trebui alocată de sus și nu în locul eforturilor de 
reducere de pe plan intern conform definiției de la articolul 3. Pentru a asigura inovațiile 
tehnologice necesare pentru reducerea mult mai mare a gazelor cu efect de seră necesară 
după 2020 și stimularea adecvată pentru țările emergente pentru a se dezvolta din punct de 
vedere ecologic, UE trebuie să fie un model. A permite statelor membre să transfere credite 
ar demotiva inovarea.

Amendamentul 109
András Gyürk

Propunere de decizie
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Extinderea sferei de aplicare a Directivei 

2003/87/CE
Volumul maxim de emisii în temeiul 
articolului 3 din prezenta decizie se 
ajustează în conformitate cu cantitatea de 
cote de emisii alocate în conformitate cu 
articolul 11 din Directiva 2003/87/CE 
care rezultă dintr-o modificare a sferei de 
aplicare a respectivei directive în ceea ce 
privește sursele, după aprobarea finală, de 
către Comisie, a planurilor naționale de 
alocare pentru perioada 2008-2012 în 
conformitate cu Directiva 2003/87/CE. 
Comisia publică cifrele care rezultă din 
această ajustare.

Or. en

Justificare

Dat fiind faptul că domeniul de aplicare a prezentei decizii va include ETS, mai degrabă 
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decât complementar ca în prezent, nu va mai fi necesar un mecanism de adaptare pentru a 
ține cont de orice creștere în cadrul ETS, întrucât aceasta nu va influența în niciun mod 
cantitățile totale aferente obiectivului național.

Amendamentul 110
Fiona Hall

Propunere de decizie
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia elaborează un raport de evaluare a 
punerii în aplicare a prezentei decizii. Până 
la 31 octombrie 2016, Comisia prezintă 
acest raport Parlamentului European și 
Consiliului, însoțit, dacă este necesar, de 
propuneri.

Comisia elaborează un raport anual de 
evaluare a punerii în aplicare a prezentei 
decizii. În fiecare an, până la 
31 octombrie, Comisia prezintă acest 
raport Parlamentului European și 
Consiliului, însoțit, dacă este necesar, de 
propuneri.

Or. en

Justificare

Decizia ar trebui să introducă un calendar mai strict de evaluare a progreselor înregistrate 
de statele membre în cadrul punerii în aplicare a deciziei, care să înceapă mai devreme decât 
s-a propus și care să aibă loc anual.

Amendamentul 111
Adam Gierek

Propunere de decizie
Anexă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată

Or. pl

Justificare

În vederea propunerii făcute cu privire la articolul 3, este de dorit să se elimine anexa privind 
limitele de emisii de CO2 stabilite de statele membre.
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Amendamentul 112
Herbert Reul

Propunere de decizie
Anexă – coloana 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limitele emisiilor de gaze cu efect de seră 
ale statelor membre stabilite pentru 2020 în 
raport cu nivelurile emisiilor de gaze cu 
efect de seră din 2005 din surse 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE

Limitele emisiilor de gaze cu efect de seră 
ale statelor membre stabilite pentru 2020 în 
raport cu nivelurile emisiilor de gaze cu 
efect de seră din 1990 din surse 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE

(Va fi nevoie de recalcularea cifrelor)

Or. de

Justificare

Anul de referință ar trebui să fie 1990. Se solicită Comisiei să recalculeze cifrele în mod 
corespunzător.

Amendamentul 113
András Gyürk

Propunere de regulament
Anexă

Textul propus de Comisie

Limitele emisiilor de gaze 
cu efect de seră ale 

statelor membre stabilite 
pentru 2020 în raport cu 
nivelurile emisiilor de 

gaze cu efect de seră din 
2005 din surse 

nereglementate de 
Directiva 2003/87/CE

Emisiile de gaze cu efect 
de seră ale statelor 

membre în 2020 rezultate 
în urma punerii în aplicare 

a articolului 3

(în tone de echivalent 
CO2)

Belgia -15% 70954356
Bulgaria 20% 35161279
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Republica Cehă 9% 68739717
Danemarca -20% 29868050
Germania -14% 438917769
Estonia 11% 8886125
Irlanda -20% 37916451
Grecia -4% 64052250
Spania -10% 219018864
Franța -14% 354448112
Italia -13% 305319498
Cipru -5% 4633210

Letonia 17% 9386920
Lituania 15% 18429024

Luxemburg -20% 8522041
Ungaria 10% 58024562
Malta 5% 1532621

Țările de Jos -16% 107302767
Austria -16% 49842602
Polonia 14% 216592037

Portugalia 1% 48417146
România 19% 98477458
Slovenia 4% 12135860
Slovacia 13% 23553300
Finlanda -16% 29742510
Suedia -17% 37266379

Regatul Unit -16% 310387829
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Amendamentul

Emisiile de gaze cu efect 
de seră ale statelor 

membre în 2020 rezultate 
în urma punerii în aplicare 

a articolului 3

(în tone de echivalent 
CO2)

(ETS + sectoare care nu 
fac parte din ETS )

Limitele emisiilor de gaze 
cu efect de seră ale 

statelor membre stabilite 
pentru 2020 în raport cu 

obiectivele privind 
emisiile de gaze cu efect 

de seră prevăzute de 
Protocolul de la Kyoto

(ETS + sectoare care nu 
fac parte din ETS )

Belgia 110.535 -18%
Bulgaria 100.043 -18%

Republica Cehă 146.541 -18%
Danemarca 45.402 -18%
Germania 798.368 -18%
Estonia 32.155 -18%
Irlanda 51.526 -18%
Grecia 109.662 -18%
Spania 273.256 -18%
Franța 462.419 -18%
Italia 396.270 -18%
Cipru -18%

Letonia 19.546 -18%
Lituania 32.278 -18%

Luxemburg 7.774 -18%
Ungaria 88.948 -18%
Malta -18%
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Țările de Jos 164.207 -18%
Austria 56.394 -18%
Polonia 434.302 -18%

Portugalia 62.638 -18%
România 213.093 -18%
Slovenia 15.355 -18%
Slovacia 54.355 -18%
Finlanda 58.223 -18%
Suedia 61.531 -18%

Regatul Unit 559.581 -18%

Or. en

Justificare

În conformitate cu prezenta propunere, pentru a atinge obiectivul stabilit pentru 2020 prin 
propunerea Comisiei, ar fi necesară o reducere comună de 18% pentru fiecare stat membru 
cu privire la obiectivul său din Protocolul de la Kyoto. Sistemul ETS ar rămâne același ca în 
propunerea Comisiei COM(2008)0016 final - COD 2008/0013. Cipru și Malta nu sunt țări 
cuprinse în anexa I și nu au obiective în Protocolul de la Kyoto. În consecință, valorile pentru 
acestea ar trebui negociate.
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