
AM\732961RO.doc PE409.565v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 
2004 










 2009

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

2008/0013(COD)

8.7.2008

AMENDAMENTELE
39 - 131

Proiect de raport
Avril Doyle
(PE407.778v01-00)

privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii 
sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de 
seră

Propunere de directivă – act de modificare
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 2/90 AM\732961RO.doc

RO

AM_Com_LegReport

Adlib Express Watermark



AM\732961RO.doc 3/90 PE409.565v01-00

RO

Amendamentul 39
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Comunității și de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului16 a stabilit un sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Comunității 
pentru a promova o metodă rentabilă și 
eficientă din punct de vedere economic de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

(1) Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Comunității și de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului16 a stabilit un sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Comunității 
pentru a promova o metodă rentabilă și 
eficientă din punct de vedere economic de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră fără a provoca daune sănătății 
publice sau mediului.

16 JO L 275, 25.10.2003, p. 32. Directivă 
modificată prin Directiva 2004/101/CE (JO L 
338, 13.11.2004, p. 18).

16 JO L 275, 25.10.2003, p. 32. Directivă 
modificată prin Directiva 2004/101/CE (JO L 
338, 13.11.2004, p. 18).

Or. pl

Justificare

Un nivel ridicat al protecției sănătății și mediului constituie o prioritate a UE.

Amendamentul 40
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivul final al Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice, aprobată în numele 
Comunității Europene prin Decizia 
94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 

(2) Obiectivul final al Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice, aprobată în numele 
Comunității Europene prin Decizia 
94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 
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1993 privind încheierea Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice (UNFCCC)17, este 
stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect 
de seră din atmosferă la un nivel care 
previne interferențele antropice 
periculoase cu sistemul climatic. Pentru a 
atinge acest obiectiv, creșterea globală a 
temperaturii medii anuale la suprafață nu 
ar trebui să depășească nivelurile 
preindustriale cu mai mult de 2°C. Cel 
mai recent raport al Comitetului 
interguvernamental pentru schimbări 
climatice (IPCC)18 sugerează că acest 
obiectiv poate fi realizat numai dacă 
emisiile globale de gaze cu efect de seră 
încetează să crească cel târziu în 2020. 
Aceasta presupune intensificarea 
eforturilor depuse de Comunitate, 
implicarea rapidă a țărilor dezvoltate și 
încurajarea participării țărilor în curs de 
dezvoltare la procesul de reducere a 
emisiilor.

1993 privind încheierea Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice (UNFCCC)17, este 
stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect 
de seră din atmosferă. Cel mai recent 
raport al Comitetului interguvernamental 
pentru schimbări climatice (IPCC)18

sugerează că acest obiectiv poate fi realizat 
numai dacă emisiile globale de gaze cu 
efect de seră încetează să crească cel târziu 
în 2020. Aceasta presupune intensificarea 
eforturilor depuse de Comunitate, 
implicarea rapidă a țărilor dezvoltate și 
încurajarea participării țărilor în curs de 
dezvoltare la procesul de reducere a 
emisiilor.

17 JO L 33, 07.02.1994, p. 11.
18 Al patrulea raport de evaluare al Comitetului 

interguvernamental pentru schimbările 
climatice, adoptat la 17 noiembrie 2007, în 
Valencia, Spania; textul este disponibil la 
adresa www.ipcc.ch. 

17 JO L 33, 07.02.1994, p. 11.
18 Al patrulea raport de evaluare al Comitetului 

interguvernamental pentru schimbările 
climatice, adoptat la 17 noiembrie 2007, în 
Valencia, Spania; textul este disponibil la 
adresa www.ipcc.ch. 

Or. pl

Justificare

Potrivit surselor științifice, este posibil, și chiar foarte probabil, să nu existe o legătură 
cauzală între concentrațiile de gaze cu efect de seră din atmosferă și fluctuațiile temperaturii 
medii globale anuale de suprafață. Dacă se va confirma această ipoteză, costurile și 
pierderile legate de măsurile de reglementare pe termen lung impuse asupra economiei 
comunitare ar afecta grav dezvoltarea sa dinamică, fără a aduce beneficii reale și, indirect, 
din cauza lipsei de resurse necesare, ar împiedica eforturile de a plasa economia pe o bază
mai ecologică.
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Amendamentul 41
Anders Wijkman

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Obiectivul final al Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice, aprobată în numele 
Comunității Europene prin Decizia 
94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 
1993 privind încheierea Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice (UNFCCC), este 
stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect 
de seră din atmosferă la un nivel care 
previne interferențele antropice periculoase 
cu sistemul climatic. Pentru a atinge acest 
obiectiv, creșterea globală a temperaturii 
medii anuale la suprafață nu ar trebui să 
depășească nivelurile preindustriale cu mai 
mult de 2°C. Cel mai recent raport al 
Comitetului interguvernamental pentru 
schimbări climatice (IPCC) sugerează că 
acest obiectiv poate fi realizat numai dacă 
emisiile globale de gaze cu efect de seră 
încetează să crească cel târziu în 2020. 
Descoperiri științifice recente 
demonstrează că trebuie să fie redusă 
concentrația atmosferică de dioxid de 
carbon sub 350 de părți pe milion, ceea ce 
implică o reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră de ordinul a 60% până în 
2035. Aceasta presupune intensificarea 
eforturilor depuse de Comunitate, 
implicarea rapidă a țărilor dezvoltate și 
încurajarea participării țărilor în curs de 
dezvoltare la procesul de reducere a 
emisiilor. 

Or. en

Justificare

Întrucât starea mediului este mai gravă decât în trecut, deși forumul care a avut loc recent la 
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Tällberg, Suedia, cu participarea cercetătorilor de la NASA și Institutul pentru mediu din 
Stockholm, sugerează că ar trebui să reducem CO2 din atmosferă până la niveluri mai mici 
de 350 ppm (părți pe milion) pentru a evita efectele catastrofice. Până recent, consensul 
științific stabilea că, pentru evitarea celor mai dăunătoare efecte ale schimbărilor climatice, 
nivelul de siguranță trebuie stabilit la 450 ppm, însă noi descoperiri arată că nivelul critic 
începe de la 350 ppm. Aceasta ar însemna o reducere cu cel puțin 60% a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 și cu 100% până în 2050.

Amendamentul 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Obiectivul final al Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice, aprobată în numele 
Comunității Europene prin Decizia 
94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 
1993 privind încheierea Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice (UNFCCC), este 
stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect 
de seră din atmosferă la un nivel care 
previne interferențele antropice periculoase 
cu sistemul climatic. Pentru a atinge acest 
obiectiv, creșterea globală a temperaturii 
medii anuale la suprafață nu ar trebui să 
depășească nivelurile preindustriale cu mai 
mult de 2°C. Cel mai recent raport al 
Comitetului interguvernamental pentru 
schimbări climatice (IPCC) sugerează că 
acest obiectiv poate fi realizat numai dacă 
emisiile globale de gaze cu efect de seră 
încetează să crească cel târziu în 2020. 
Descoperiri științifice recente 
demonstrează că trebuie să fie redusă 
concentrația atmosferică de dioxid de 
carbon sub 350 de părți pe milion, ceea ce 
înseamnă un obiectiv comunitar de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 60% până în 2030. Aceasta 
presupune intensificarea eforturilor depuse 
de Comunitate, implicarea rapidă a țărilor 
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dezvoltate și încurajarea participării țărilor 
în curs de dezvoltare la procesul de 
reducere a emisiilor.

Or. en

Justificare

Întrucât starea mediului este mai gravă decât în trecut, deși forumul care a avut loc recent la 
Tällberg, Suedia, cu participarea cercetătorilor de la NASA și Institutul pentru mediu din 
Stockholm, sugerează că ar trebui să reducem CO2 din atmosferă până la niveluri mai mici 
de 350 ppm (părți pe milion) pentru a evita efectele catastrofice. Până recent, consensul 
științific stabilea că, pentru evitarea celor mai dăunătoare efecte ale schimbărilor climatice, 
nivelul de siguranță trebuie stabilit la 450 ppm, însă noi descoperiri arată că nivelul critic 
începe de la 350 ppm. Aceasta ar însemna o reducere cu cel puțin 60% a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 și cu 100% până în 2050.

Amendamentul 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivul final al Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice, aprobată în numele 
Comunității Europene prin Decizia 
94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 
1993 privind încheierea Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice (UNFCCC), este 
stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect 
de seră din atmosferă la un nivel care 
previne interferențele antropice periculoase 
cu sistemul climatic. Pentru a atinge acest 
obiectiv, creșterea globală a temperaturii 
medii anuale la suprafață nu ar trebui să 
depășească nivelurile preindustriale cu mai 
mult de 2°C. Cel mai recent raport al 
Comitetului interguvernamental pentru 
schimbări climatice (IPCC) sugerează că 
acest obiectiv poate fi realizat numai dacă 

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

emisiile globale de gaze cu efect de seră 
încetează să crească cel târziu în 2020. 
Aceasta presupune intensificarea 
eforturilor depuse de Comunitate, 
implicarea rapidă a țărilor dezvoltate și a 
țărilor recent industrializate și încurajarea 
participării țărilor în curs de dezvoltare la 
procesul de reducere a emisiilor.

Or. en

Justificare

Având în vedere creșterea continuă a ponderii emisiilor din țările recent industrializate, este 
necesară stabilirea obiectivului participării acestora, nu doar stabilirea obiectivului 
încurajării participării lor.

Amendamentul 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivul final al Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice, aprobată în numele 
Comunității Europene prin Decizia 
94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 
1993 privind încheierea Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice (UNFCCC), este 
stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect 
de seră din atmosferă la un nivel care 
previne interferențele antropice periculoase 
cu sistemul climatic. Pentru a atinge acest 
obiectiv, creșterea globală a temperaturii 
medii anuale la suprafață nu ar trebui să 
depășească nivelurile preindustriale cu mai 
mult de 2°C. Cel mai recent raport al 
Comitetului interguvernamental pentru 
schimbări climatice (IPCC) sugerează că 
acest obiectiv poate fi realizat numai dacă 
emisiile globale de gaze cu efect de seră 
încetează să crească cel târziu în 2020. 

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

Aceasta presupune intensificarea 
eforturilor depuse de Comunitate, 
implicarea rapidă a țărilor dezvoltate și a 
țărilor recent industrializate și încurajarea 
participării țărilor în curs de dezvoltare la 
procesul de reducere a emisiilor.

Or. en

Justificare

Având în vedere creșterea continuă a ponderii emisiilor din țările recent industrializate, este 
necesară stabilirea obiectivului participării acestora, nu doar stabilirea obiectivului 
încurajării participării lor.

Amendamentul 45
Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul European și-a exprimat 
angajamentul ferm de a reduce până în 
2020 emisiile totale de gaze cu efect de 
seră din Comunitate cu cel puțin 20% în 
raport cu nivelurile din 1990 și cu 30% în 
cazul în care și alte țări dezvoltate se 
angajează să obțină reduceri comparabile 
ale emisiilor, iar țările în curs de dezvoltare 
mai avansate din punct de vedere economic 
aduc o contribuție adecvată, în funcție de 
responsabilitățile și capacitățile lor. 
Emisiile globale de gaze cu efect de seră ar 
trebui reduse până în 2050 cu cel puțin 
50% față de nivelurile din 1990. Toate 
sectoarele economice ar trebui să 
contribuie în vederea realizării acestui 
obiectiv de reducere a emisiilor.

(3) Consiliul European și-a exprimat 
angajamentul ferm de a reduce până în 
2020 emisiile totale de gaze cu efect de 
seră din Comunitate cu cel puțin 20% în 
raport cu nivelurile din 1990 și cu 30% în 
cazul în care și alte țări dezvoltate se 
angajează să obțină reduceri comparabile 
ale emisiilor, iar țările în curs de dezvoltare 
mai avansate din punct de vedere economic 
aduc o contribuție adecvată, în funcție de 
responsabilitățile și capacitățile lor. 
Emisiile globale de gaze cu efect de seră ar 
trebui reduse până în 2050 cu cel puțin 
80% față de nivelurile din 1990. Toate 
sectoarele economice ar trebui să 
contribuie în vederea realizării acestui 
obiectiv de reducere a emisiilor și toate 
utilizările combustibililor fosili ar trebui 
să fie supuse aceluiași regim pentru a 
garanta o aplicare deplină a minimizării 
costurilor și eforturilor la nivel întregului 
sistem.

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 10/90 AM\732961RO.doc

RO
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Amendamentul 46
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul European și-a exprimat 
angajamentul ferm de a reduce până în 
2020 emisiile totale de gaze cu efect de 
seră din Comunitate cu cel puțin 20% în 
raport cu nivelurile din 1990 și cu 30% în 
cazul în care și alte țări dezvoltate se 
angajează să obțină reduceri comparabile
ale emisiilor, iar țările în curs de dezvoltare 
mai avansate din punct de vedere economic 
aduc o contribuție adecvată, în funcție de 
responsabilitățile și capacitățile lor. 
Emisiile globale de gaze cu efect de seră ar 
trebui reduse până în 2050 cu cel puțin 
50% față de nivelurile din 1990. Toate 
sectoarele economice ar trebui să 
contribuie în vederea realizării acestui 
obiectiv de reducere a emisiilor.

(3) Consiliul European și-a exprimat 
angajamentul ferm de a reduce până în 
2020 emisiile totale de gaze cu efect de 
seră din Comunitate cu cel puțin 20% în 
raport cu nivelurile din 1990 și cu 30% în 
cazul în care și alte țări dezvoltate se 
angajează să obțină reduceri comparabile 
ale emisiilor, iar țările în curs de dezvoltare 
mai avansate din punct de vedere economic 
aduc o contribuție adecvată, în funcție de 
responsabilitățile și capacitățile lor. De 
asemenea, a recunoscut faptul că emisiile 
globale de gaze cu efect de seră ar trebui 
reduse până în 2050 cu cel puțin 50% față 
de nivelurile din 1990 și faptul că țările 
dezvoltate ar trebui să fie în continuare 
lideri în acest domeniu, angajându-se la 
reduceri colective de 60% până la 80%.
Toate sectoarele economice ar trebui să 
contribuie în vederea realizării acestui 
obiectiv de reducere a emisiilor, inclusiv 
sectorul naval și aviația. Industria 
aviatică contribuie la reducerile de 20% și 
30% prin includerea sa în sistemul 
comunitar. Până la includerea sectorului 
naval în sistemul comunitar, care ar 
trebui să aibă loc până cel târziu în 2015, 
emisiile provenite din acest sector trebuie 
incluse în cadrul deciziei privind efortul 
statelor membre de a respecta 
angajamentele Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2020.

Or. en
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Justificare

Adaugă la amendamentul 3 depus de raportor obiectivele țărilor industrializate din cadrul 
concluziilor Consiliul European din martie 2007.

Amendamentul 47
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul European și-a exprimat 
angajamentul ferm de a reduce până în 
2020 emisiile totale de gaze cu efect de 
seră din Comunitate cu cel puțin 20% în 
raport cu nivelurile din 1990 și cu 30% în 
cazul în care și alte țări dezvoltate se 
angajează să obțină reduceri comparabile 
ale emisiilor, iar țările în curs de dezvoltare 
mai avansate din punct de vedere economic 
aduc o contribuție adecvată, în funcție de 
responsabilitățile și capacitățile lor. 
Emisiile globale de gaze cu efect de seră ar 
trebui reduse până în 2050 cu cel puțin 
50% față de nivelurile din 1990. Toate 
sectoarele economice ar trebui să 
contribuie în vederea realizării acestui 
obiectiv de reducere a emisiilor.

(3) Consiliul European și-a exprimat 
angajamentul ferm de a reduce până în 
2020 emisiile totale de gaze cu efect de 
seră din Comunitate cu cel puțin 20% în 
raport cu nivelurile din 1990 și cu 30% în 
cazul în care și alte țări dezvoltate se 
angajează să obțină reduceri comparabile 
ale emisiilor, iar țările în curs de dezvoltare 
mai avansate din punct de vedere economic 
aduc o contribuție adecvată, în funcție de 
responsabilitățile și capacitățile lor. 
Emisiile globale de gaze cu efect de seră ar 
trebui reduse până în 2050 cu cel puțin 
50% față de nivelurile din 1990. Toate 
sectoarele economice ar trebui să 
contribuie în vederea realizării acestui 
obiectiv de reducere a emisiilor, inclusiv 
sectorul naval și aviația. Aviația 
contribuie la reducerile de 20% și 30% 
(cu condiția ca alte țări dezvoltate și alți 
mari emițători de gaze cu efect de seră să 
participe la viitorul acord internațional) 
prin includerea sa în sistemul comunitar. 
Până la includerea sectorului naval în 
sistemul comunitar, care ar trebui să aibă 
loc până cel târziu în 2015, emisiile 
provenite din acest sector trebuie incluse 
în cadrul deciziei privind efortul statelor 
membre de a respecta angajamentele 
Comunității de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră până în 2020.

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 12/90 AM\732961RO.doc

RO

Or. en

Justificare

În vederea clarificării.

Amendamentul 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Pentru a contribui la atingerea 
obiectivelor pe termen lung, este necesară 
definirea unui plan de reducere a emisiilor 
instalațiilor care fac obiectul sistemului 
comunitar. Pentru realizarea în condiții 
rentabile a reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră cu cel puțin 40% în 
comparație cu nivelurile din 1990, cotele 
de emisie alocate instalațiilor respective ar 
trebui să fie ajustate corespunzător, 
sectoarele prevăzute în sistemul 
comunitar asumându-și două treimi din 
efortul de reducere a emisiilor, iar 2005 
fiind anul de referință pentru emisiile 
verificate la care se va raporta efortul.

Or. en

Justificare

Până recent, consensul științific stabilea că, pentru evitarea celor mai dăunătoare efecte ale 
schimbărilor climatice, nivelul de siguranță trebuie stabilit la 450 ppm, însă noi descoperiri 
arată că nivelul critic începe de la 350 ppm. Aceasta ar însemna o reducere cu cel puțin 60% 
a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și cu 100% până în 2050. Pentru a realiza 
aceste reduceri într-un mod previzibil și economic, obiectivul de reducere a emisiilor pentru 
2020 trebuie să fie mai ambițios.
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Amendamentul 49
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Pentru a contribui la atingerea acestor 
obiective pe termen lung, este necesară 
definirea unui plan de reducere a emisiilor 
instalațiilor care fac obiectul sistemului 
comunitar. Pentru îndeplinirea în condiții 
rentabile a angajamentului Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu cel puțin 30% în comparație cu 
nivelurile din 1990, cotele de emisie 
alocate instalațiilor respective ar trebui să 
fie sub un plafon care reprezintă două 
treimi din efortul de reducere al unui 
obiectiv comunitar de reducere a emisiilor 
cu 30% până în 2020. Comisia ar trebui 
să stabilească plafonul total pentru 2020, 
precum și împărțirea cotelor care 
urmează să fie licitate la nivelul statelor 
membre și factorul linear de reducere față 
de nivelurile de emisie verificate din 2005, 
cel târziu până la 30 iunie 2010.

Or. en

Justificare

Scenariul celui de-al patrulea raport de evaluare al IPCC, care acordă șanse de 50% 
menținerii creșterii de temperatură la +2C, pornește de la ideea că, pe plan intern, țările 
industrializate își vor reduce emisiile până în 2020 cu 25-40% în comparație cu 1990 și, în 
plus, că țările care nu figurează în anexa I își vor modifica atitudinea actuală.  Reducerile 
vor fi cu atât mai costisitoare cu cât este mai lungă întârzierea, acesta fiind motivul pentru 
care UE ar trebui să ia obiectivul de reducere de 30% ca punct de plecare pentru măsurile 
interne.

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 14/90 AM\732961RO.doc

RO

Amendamentul 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Pentru a contribui la atingerea acestor 
obiective pe termen lung, este necesară 
definirea unui plan de reducere a emisiilor 
instalațiilor care fac obiectul sistemului 
comunitar. Pentru îndeplinirea în condiții 
rentabile a angajamentului Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu cel puțin 20% în comparație cu 
nivelurile din 1990, cotele de emisie 
alocate instalațiilor respective ar trebui să 
fie până în 2020 cu 21% mai mici față de 
nivelurile emisiilor din 2005, adică o 
reducere de aproximativ 30% în 
comparație cu nivelurile emisiilor din 
1990.

Or. en

Justificare

Anul de referință obișnuit este 1990. În consecință, procentajul aproximativ de reducere a 
CO2, care va fi atins de EU ETS în 2020, ar trebui, de asemenea, indicat în comparație cu 
emisiile din 1990. Aceasta are o importanță deosebită pentru negocierile internaționale în 
cadrul cărora UE trebuie să prezinte progresele făcute începând cu 1990. Obiectivul 
reducerii cu 30% a fost propus de Comisia Europeană la audierea PE din 15 mai 2008.

Amendamentul 51
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a contribui la atingerea acestor 
obiective pe termen lung, este necesară 
definirea unui plan de reducere a emisiilor 
instalațiilor care fac obiectul sistemului 

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

comunitar. Pentru îndeplinirea în condiții 
rentabile a angajamentului Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu cel puțin 20% în comparație cu 
nivelurile din 1990, cotele de emisie 
alocate instalațiilor respective ar trebui să 
fie până în 2020 cu 21% mai mici față de 
nivelurile emisiilor din 2005. Cifra cotelor 
de emisie alocate instalațiilor respective ar 
trebui să fie stabilită până la 30 iunie 
2009, având în vedere o posibilă reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 
30% în comparație cu nivelurile din 1990.

Or. en

Justificare

Negocierea obiectivului reducerii cu 30% este necesară în cazul în care se ajunge la un acord 
global în 2009. La 30 iunie 2009 (2010 în propunerea actuală) Comisia a identificat, de 
asemenea, sectoarele sau subsectoarele care necesită un consum ridicat de energie și care 
pot face obiectul relocării emisiilor de dioxid de carbon.

Amendamentul 52
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. nl

Amendamentul 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Pentru a contribui la atingerea acestor 
obiective pe termen lung, este necesară 
definirea unui plan de reducere a emisiilor 
instalațiilor care fac obiectul sistemului 
comunitar. Pentru îndeplinirea în condiții 
rentabile a angajamentului Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu cel puțin 20% în comparație cu 
nivelurile din 1990, cotele de emisie 
alocate instalațiilor respective ar trebui să 
fie până în 2020 cu 21% mai mici față de 
nivelurile emisiilor din 2005, adică o 
reducere mai mare de 30% în comparație 
cu nivelurile emisiilor din 1990.

Or. en

Justificare

Anul de referință obișnuit este 1990. În consecință, procentajul aproximativ de reducere a 
CO2, care va fi atins de EU ETS în 2020, ar trebui, de asemenea, indicat în comparație cu 
emisiile din 1990. Aceasta are o importanță deosebită pentru negocierile internaționale în 
cadrul cărora UE trebuie să prezinte progresele făcute începând cu 1990. Obiectivul 
reducerii cu 30% a fost propus de Comisia Europeană la audierea PE din 15 mai 2008.
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Amendamentul 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Pentru a consolida gradul de certitudine 
și previzibilitatea sistemului comunitar, ar 
trebui prevăzute dispoziții care vizează 
creșterea nivelului contribuției sistemului 
comunitar la obținerea unei reduceri totale 
mai mari de 40%, în special în vederea 
atingerii obiectivului considerat necesar 
din punct de vedere științific pentru 
evitarea unor schimbări climatice 
periculoase.

Or. en

Justificare

Până recent, consensul științific stabilea că, pentru evitarea celor mai dăunătoare efecte ale 
schimbărilor climatice, nivelul de siguranță trebuie stabilit la 450 ppm, însă noi descoperiri 
arată că nivelul critic începe de la 350 ppm. Aceasta ar însemna o reducere cu cel puțin 60% 
a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și cu 100% până în 2050. Pentru a realiza 
aceste reduceri într-un mod previzibil și economic, obiectivul de reducere a emisiilor pentru 
2020 trebuie să fie mai ambițios.

Amendamentul 55
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a consolida gradul de certitudine 
și previzibilitatea sistemului comunitar, ar 
trebui prevăzute dispoziții care vizează 
creșterea nivelului contribuției sistemului 
comunitar la obținerea unei reduceri totale 
mai mari de 20%, în special în perspectiva
obiectivului unei reduceri cu 30% până în 

(5) Pentru a consolida gradul de certitudine 
și previzibilitatea sistemului comunitar, ar 
trebui prevăzute dispoziții care vizează 
creșterea nivelului contribuției sistemului 
comunitar la obținerea unei reduceri totale 
mai mari de 30%, în special în perspectiva 
obiectivului unei reduceri până în 2020, 
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2020, obiectiv fixat de Consiliul European 
și considerat necesar din punct de vedere 
științific pentru evitarea unor schimbări 
climatice periculoase.

obiectiv fixat de Consiliul European și 
considerat necesar din punct de vedere 
științific pentru evitarea unor schimbări 
climatice periculoase.

Or. en

Justificare

Scenariul celui de-al patrulea raport de evaluare al IPCC, care acordă șanse de 50% 
menținerii creșterii de temperatură la +2C, pornește de la ideea că, pe plan intern, țările 
industrializate își vor reduce emisiile până în 2020 cu 25-40% în comparație cu 1990 și, în 
plus, că țările care nu figurează în anexa I își vor modifica atitudinea actuală. Reducerile vor 
fi cu atât mai costisitoare cu cât este mai lungă întârzierea, acesta fiind motivul pentru care 
UE ar trebui să ia obiectivul de reducere de 30% ca punct de plecare pentru măsurile interne.

Amendamentul 56
Silvia-Adriana Țicău, Dragoș Florin David

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Pentru a consolida gradul de certitudine 
și previzibilitatea sistemului comunitar, 
după încheierea unui acord internațional, 
ar trebui prevăzute dispoziții care vizează 
creșterea nivelului contribuției sistemului 
comunitar la obținerea unei reduceri totale 
mai mari de 20%, în special în perspectiva 
obiectivului unei reduceri cu 30% până în 
2020, obiectiv fixat de Consiliul European 
și considerat necesar din punct de vedere 
științific pentru evitarea unor schimbări 
climatice periculoase, cu condiția ca alte 
țări dezvoltate să se angajeze la reduceri 
comparabile ale emisiilor, iar țările în 
curs de dezvoltare mai avansate din punct 
de vedere economic să contribuie în mod 
corespunzător în funcție de 
responsabilitățile și capacitatea acestora.
Trebuie să se asigure o partajare 
echitabilă a sarcinii între sistemul 
comunitar și alte sectoare economice pe 
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baza dovezilor științifice.

Or. en

Justificare

Orice reducere suplimentară a UE trebuie să respecte măsurile echivalente ale țărilor în care 
există riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon. Aceasta este în conformitate cu 
Concluziile Președinției Consiliului UE din 8 și 9 martie 2008. Necesitățile de reducere a 
emisiilor, bazate pe fapte științifice, se pot schimba odată cu un nivel mai înalt de 
conștientizare. Trebuie asigurată o partajare echitabilă a sarcinii între sectorul ETS și 
sectorul non-ETS, bazată pe fapte științifice.

Amendamentul 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Pentru a consolida gradul de certitudine 
și previzibilitatea sistemului comunitar, ar 
trebui prevăzute dispoziții care vizează 
creșterea nivelului contribuției sistemului 
comunitar la obținerea unei reduceri totale
mai mari de 20%, în special în perspectiva 
obiectivului unei reduceri cu 30% până în 
2020, obiectiv fixat de Consiliul European 
și considerat necesar din punct de vedere 
științific pentru evitarea unor schimbări 
climatice periculoase, cu condiția ca alte 
țări dezvoltate să se angajeze la reduceri 
comparabile ale emisiilor, iar țările în 
curs de dezvoltare mai avansate din punct 
de vedere economic să contribuie în mod 
corespunzător în funcție de 
responsabilitățile și capacitatea acestora.
Trebuie să se asigure o partajare 
echitabilă a sarcinii între sistemul 
comunitar și alte sectoare economice pe 
baza dovezilor științifice.

Or. en
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Justificare

Orice reducere suplimentară a UE trebuie să respecte măsurile echivalente ale țărilor în care 
există riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon. Aceasta este în conformitate cu 
Concluziile Președinției Consiliului UE din 8 și 9 martie 2008. Necesitățile de reducere a 
emisiilor, bazate pe fapte științifice, se pot schimba odată cu un nivel mai înalt de 
conștientizare. Trebuie asigurată o partajare echitabilă a sarcinii între sectorul ETS și 
sectorul non-ETS, bazată pe fapte științifice.

Amendamentul 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Pentru a consolida gradul de certitudine 
și previzibilitatea sistemului comunitar, ar 
trebui prevăzute dispoziții care vizează 
creșterea nivelului contribuției sistemului 
comunitar la obținerea unei reduceri totale 
mai mari de 20%, în special în perspectiva 
obiectivului unei reduceri cu 30% până în 
2020, obiectiv fixat de Consiliul European 
și considerat necesar din punct de vedere 
științific pentru evitarea unor schimbări 
climatice periculoase. După stabilirea 
obiectivului de reducere a emisiilor cu 
30%, ar trebui să fie analizate reducerile 
emisiilor la nivel mondial, luând în 
considerare țările terțe. Ar trebui să se 
depună eforturi pentru a garanta, pe baza 
datelor științifice, o repartizare echitabilă 
a sarcinilor între sistemul comunitar și 
alte sectoare ale economiei.

Or. pl

Justificare

În conformitate cu Concluziile Președinției din 8 și 9 martie 2007, orice reduceri suplimentare 
ale emisiilor în Uniunea Europeană trebuie combinate cu măsuri comparabile luate de țări 
terțe cu niveluri ridicate de emisii de CO2. Descoperiri noi pot pune sub semnul întrebării 
necesitatea stabilită științific de a reduce emisiile. Trebuie luate măsuri pentru a garanta că, pe 
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baza dovezilor științifice, sarcina este împărțită corect între sectoarele care sunt cuprinse și 
cele care nu sunt cuprinse în sistemul de comercializare al cotelor de emisii.

Amendamentul 59
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Pentru a consolida gradul de certitudine 
și previzibilitatea sistemului comunitar, ar 
trebui prevăzute dispoziții care vizează 
creșterea nivelului contribuției sistemului 
comunitar la obținerea unei reduceri totale 
mai mari de 20%, în special în perspectiva 
obiectivului unei reduceri cu 30% până în 
2020, obiectiv fixat de Consiliul European 
și considerat necesar de către unii oameni 
de știință pentru evitarea unor schimbări 
climatice periculoase.

Or. pl

Justificare

Nu toți oamenii de știință susțin teza nedemonstrată a unei legături strânse între emisiile de 
gaze cu efect de seră rezultate din activitățile umane și schimbările climatice măsurate. 
Există motive serioase pentru a considera că schimbările climatice observate sunt urmări ale 
unor cauze naturale sau ale altor factori.

Amendamentul 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Descoperiri științifice recente 
demonstrează că, pentru a preveni 
interferențe antropice periculoase asupra 
sistemului climatic, trebuie să fie redusă 
concentrația de dioxid de carbon sub 350 
de părți pe milion, ceea ce înseamnă un 
obiectiv intern comunitar de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% 
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până în 2020 și 60% până în 2030. Acest 
obiectiv și acest angajament ar trebui 
introduse în negocierile pentru un viitor 
acord internațional.

Or. en

Amendamentul 61
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Deși experiența acumulată în cursul 
primei perioade de comercializare atestă 
potențialul sistemului comunitar, iar 
finalizarea planurilor naționale de alocare 
pentru a doua perioadă de comercializare 
va genera reduceri semnificative ale 
emisiilor până în 2012, reexaminarea a 
confirmat că un sistem mai armonizat de 
comercializare a emisiilor este absolut 
necesar pentru a eficientiza utilizarea 
beneficiilor provenite din comercializarea 
cotelor, pentru a evita perturbarea pieței 
interne și pentru a facilita conectarea cu 
alte sisteme de comercializare a drepturilor 
de emisie. În afară de aceasta, ar trebui 
garantată o mai mare previzibilitate, iar 
domeniul de aplicare al sistemului ar 
trebui extins prin includerea unor noi 
sectoare și tipuri de gaze, atât pentru a 
consolida semnalul referitor la prețul 
carbonului în vederea atragerii 
investițiilor necesare, cât și pentru a crea 
noi posibilități de reducere, de natură să 
conducă la scăderea costurilor totale de 
reducere a emisiilor și la creșterea 
eficienței sistemului.

(7) Deși experiența acumulată în cursul 
primei perioade de comercializare atestă 
potențialul sistemului comunitar, iar 
finalizarea planurilor naționale de alocare 
pentru a doua perioadă de comercializare 
va genera reduceri semnificative ale 
emisiilor până în 2012, reexaminarea a 
confirmat că un sistem mai armonizat de 
comercializare a emisiilor este absolut 
necesar pentru a eficientiza utilizarea 
beneficiilor provenite din comercializarea 
cotelor, pentru a evita perturbarea pieței 
interne și pentru a facilita conectarea cu 
alte sisteme de comercializare a drepturilor 
de emisie.

Or. pl
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Justificare

Oamenii de știință nu au stabilit încă definitiv cauzele schimbării climatice, astfel încât nu 
există o justificare pentru extinderea sferei obligatorii a sistemului la noi sectoare și gaze.

Amendamentul 62
Patrick Louis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Nu doar arborii în picioare, ci și 
lemnul și derivații acestuia constituie o 
sursă foarte importantă de captare și 
stocare a dioxidului de carbon. Mai mult, 
lemnul contribuie, prin înlocuirea 
energiilor din surse fosile, la combaterea 
efectului de seră. În concluzie, pădurile 
constituie veritabile rezervoare naturale 
de dioxid de carbon, dar acest dioxid de 
carbon este eliberat în atmosferă atunci 
când pădurile sunt smulse și arse, de unde 
și importanța introducerii unor 
mecanisme de protecție a pădurilor în 
scopul atenuării schimbărilor climatice.

Or. fr

Justificare

Modificarea destinației terenurilor (cum ar fi defrișările în mediul tropical) s-ar face 
responsabilă pentru 20% din emisiile mondiale de gaze cu efect de seră. În ceea ce privește 
numai defrișarea, emisiile mondiale anuale de gaze cu efect de seră, care îi sunt asociate, se 
ridică la 6 miliarde de tone de echivalent CO2. Numai în Franța stocarea reprezintă 15,6 
milioane de tone de carbon, captând 10% din emisiile de gaze cu efect de seră. Substituirea 
se evaluează la 14 milioane de tone de carbon. Fără pădure și lemn, Franța ar emite cu 108 
milioane de tone de carbon mai mult, adică cu circa 20% mai mult.
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Amendamentul 63
Patrick Louis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Dat fiind faptul că sectorul forestier 
reprezintă un potențial important de 
atenuare a încălzirii climatice, este 
necesară luarea unor măsuri de 
valorificare și dezvoltare a acestui sector, 
fără a afecta alte funcții îndeplinite de 
păduri.

Or. fr

Justificare

Luând în considerare raportul IPCC 2007, care prevede că pe termen lung strategiile de 
dezvoltare durabilă a pădurilor, al căror scop este menținerea sau creșterea rezervei de 
carbon din păduri, permițând în același timp producerea lemnului de lucru, a lemnului 
pentru celuloză, a lemnului pentru energie, va genera cele mai importante beneficii în sensul 
atenuării. Reamintește rezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 prin care 
Comisia Europeană este invitată să includă anumite activități legate de silvicultură în ETS. 

Amendamentul 64
Patrick Louis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Este necesar ca Directiva 2003/87/CE 
să fie aliniată la dispozițiile prevăzute în 
Protocolul de la Kyoto referitoare la 
activitățile legate de utilizarea terenurilor 
(LULUCF - Land Use, Land Use Change, 
and Forestry), schimbarea destinației 
terenurilor și la silvicultură.

Or. fr
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Justificare

Protocolul de la Kyoto repartizează obiective numerice de reducere a emisiilor de GHG 
țărilor industrializate enumerate în anexa B. Câteva articole menționează activitățile 
„LULUCF”, care se referă la utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și 
silvicultura, adică împădurirea, reîmpădurirea, despădurirea, gestionarea pădurii, 
gestionarea terenurilor agricole și a pășunilor și revegetarea.

Amendamentul 65
Patrick Louis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Ar trebui ca sistemul comunitar de 
comercializare a cotelor de emisie (EU 
ETS) și mecanismele de proiect din 
Protocolul de la Kyoto să fie complet 
conectate, incluzându-se activitățile 
provenind din LULUCF în domeniul de 
aplicare al Directivei 2003/87/CE.

Or. fr

Justificare

Directiva 2004/101/CE din 27/10/2004 de modificare a directivei 2003/87/CE exclude din 
domeniul său de aplicare activitățile legate de păduri și agricultură.
Industria forestieră și mai multe organizații de mediu susțin includerea activităților LULUCF 
în cadrul EU ETS. Acestea pun în evidență efectul determinant al acestor activități asupra 
schimbărilor climatice: despădurirea este, de fapt, responsabilă de 20% dintre emisiile 
mondiale de gaze cu efect de seră. Includerea acestor activități ar fi de asemenea un mijloc 
de promovare a dezvoltării durabile în țările neindustrializate.

Amendamentul 66
Patrick Louis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) Comisia ar trebui să examineze 
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modalitățile de includere a activităților 
LULUCF în domeniul de aplicare al 
Directivei 2003/87/CE ținând cont de 
propunerile formulate cu ocazia 
Conferinței de la Bali și de progresul 
tehnic. Aceasta ar trebui, de asemenea, să 
prezinte o propunere legislativă în acest 
sens Parlamentului European și 
Consiliului până cel târziu la sfârșitul 
anului 2008.

Or. fr

Justificare

Anumite state membre reproșează Comisiei Europene faptul că nu și-a justificat îndeajuns 
decizia de a exclude activitățile LULUCF din sfera EU ETS și regretă alegerea făcută de 
aceasta. Anumite state membre reproșează Comisiei Europene că a justificat în mod 
insuficient alegerea sa de a exclude activitățile LULUCF din cadrul EU ETS și regretă 
alegerea acesteia din urmă, deoarece concluziile Consiliului European din 9 martie 2007 și 
rezoluția Parlamentului European din 15.11.2007 cu privire la Conferința de la Bali privind 
schimbările climatice cereau Comisiei să studieze includerea activităților LULUCF în EU 
ETS. Includerea unor astfel de activități în țările în curs de dezvoltare ar constitui o sursă de 
finanțare deloc neglijabilă, ar asigura chiar protecția biodiversității și reabilitarea pădurilor 
degradate.

Amendamentul 67
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Sistemul comunitar ar trebui să fie 
extins pentru a include instalații ale căror 
emisii pot fi monitorizate, raportate și 
verificate cu aceeași acuratețe ca în cazul 
cerințelor de monitorizare, raportare și 
verificare aplicabile în prezent.

(9) Sistemul comunitar ar trebui să fie 
extins pentru a include instalații ale căror 
emisii pot fi monitorizate, raportate și 
verificate la costuri administrative 
rezonabile cu aceeași acuratețe ca în cazul 
cerințelor de monitorizare, raportare și 
verificare aplicabile în prezent.

Or. en
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Justificare

Considerentul are un caracter prea general în ceea ce privește sintagma „ar trebui extins”. 
Extinderea trebuie să aibă loc doar atunci când costurile de administrare rămân limitate.

Amendamentul 68
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Deși emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din transportul rutier și din cel 
maritim și fluvial continuă să crească, 
este necesar un studiu mai detaliat, 
incluzând o analiză cost-beneficiu, pentru 
a permite Comisiei să decidă dacă 
sistemul de comercializare a cotelor de 
emisie este instrumentul cel mai adecvat 
pentru a reduce emisiile de gaze cu efect 
de seră în aceste sectoare. În plus, 
Comisia trebuie să decidă ce sistem de 
comercializare a cotelor de emisie este cel 
mai eficient pentru sectoarele menționate 
anterior: EU ETS sau un sistem separat 
(care poate să aibă legătură cu EU ETS 
sau nu). Prin urmare, emisiile provenite 
din transportul rutier și naval nu fac 
obiectul prezentei propuneri. În 2010 
Comisia va prezenta o propunere în care 
va indica dacă aceste sectoare trebuie să 
fie incluse în EU ETS sau nu.

Or. nl

Justificare

Comisia trebuie să decidă dacă includerea transportului naval și rutier în EU ETS ar fi 
eficientă sau dacă instituirea unui sistem separat de comercializare a cotelor de emisii ar 
aduce beneficii mai mari.
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Amendamentul 69
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ideea de a autoriza excluderea instalațiilor mici este bună, însă pragul valoric propus, de 10 
000 de tone de CO2 pe an, poate fi folosit pentru excluderea domeniilor aviatic și naval din 
EU ETS. Emisiile majorității avioanelor particulare vor fi mai mici. În consecință, cea mai 
bună opțiune este cea de referire la instalațiile staționare. În domeniul aviației, operatorul 
aeronavei devine entitatea responsabilă în locul aeronavei. În domeniul naval, au existat 
unele voci care au susținut că nava ar trebui să fie considerată entitatea responsabilă, însă 
este probabil ca o navă să emită mai puțin de 10 000 de tone de CO2 pe an.
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Amendamentul 70
Amalia Sartori

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Pentru cazurile în care instalațiilor 
mici ale căror emisii nu depășesc pragul de 
50 000 de tone de CO2 pe an li se aplică 
măsuri echivalente de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, în special măsuri 
fiscale, statele membre ar trebui să dispună 
de o procedură de a exclude aceste 
instalații mici din sistemul de 
comercializare a cotelor pe durata aplicării 
măsurilor echivalente. Din motive de 
simplitate administrativă, acest prag oferă 
relativ cel mai mare avantaj în ceea ce 
privește reducerea costurilor administrative 
pentru fiecare tonă exclusă din sistem. Ca 
urmare a abandonării perioadelor de 
alocare de cinci ani, și pentru a consolida 
gradul de certitudine și previzibilitate, ar 
trebui prevăzute dispoziții cu privire la 
frecvența revizuirii permiselor de emisii de 
gaze cu efect de seră.

Or. en

Justificare

Participarea operatorilor cu niveluri de emisii mai mici de sub 50 000 de tone nu este 
rentabilă deoarece sarcina monitorizării și raportării conform standardelor EU ETS și a 
costurilor administrative ale autorizațiilor, verificarea părților terțe și comerțul/participarea 
la licitație depășesc valoarea monetară a beneficiilor ecologice rezultate din participarea 
acestora. În timp ce 95% din emisiile sectoarelor ETS vor fi acoperite, acest prag de 50 de 
tone va scuti aproximativ 75% din instalații de apăsătoarea sarcină ETS (raportul EEA 
2007).
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Amendamentul 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este important ca sarcina administrativă pentru operatorii cu niveluri scăzute de emisii să fie 
redusă. În cazul în care există măsuri echivalente de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, operatorilor cu niveluri scăzute de emisii ar trebui să li se acorde dreptul de a alege 
dacă doresc sau nu să participe la ETS. Operatorii cu niveluri scăzute de emisii reprezintă o 
parte semnificativă din numărul de instalații care sunt sub incidența ETS, cu toate că aceștia 
răspund doar pentru 2,5% din emisii.
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Amendamentul 72
Anne Ferreira

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Pentru cazurile în care instalațiilor 
mici ale căror emisii nu depășesc pragul de 
25 000 de tone de CO2 pe an li se aplică 
măsuri echivalente de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, în special măsuri 
fiscale, statele membre ar trebui să dispună 
de o procedură de a exclude aceste 
instalații mici din sistemul de 
comercializare a cotelor pe durata aplicării 
măsurilor echivalente. Acest prag este o 
opțiune, cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic, care oferă cel mai mare 
beneficiu în ceea ce privește reducerea 
costurilor administrative pentru fiecare 
tonă exclusă din sistem. Ca urmare a 
abandonării perioadelor de alocare de cinci 
ani, și pentru a consolida gradul de 
certitudine și previzibilitate, ar trebui 
prevăzute dispoziții cu privire la frecvența 
revizuirii permiselor de emisii de gaze cu 
efect de seră.

Or. fr

Justificare

L'évaluation d'impact de la Commission a montré que les coûts administratifs de la directive 
ETS pourraient être 300 fois plus importants pour les petits émetteurs comme les hôpitaux et 
les universités si on les compare aux émissions des émetteurs importants comme les 
industriels. Dans le cadre d'exigences par rapport à des mesures nationales de réduction 
équivalentes de CO2, le fait de permettre à ces installations d'être exclu de la directive ETS 
tient compte de leurs particularités et de leurs besoins spécifiques en tant que petits émetteurs 
de trouver des options économiques plus avantageuses et des choix efficaces, sans 
compromettre les objectifs environnementaux de la directive ETS.
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Amendamentul 73
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Pentru cazurile în care instalațiilor 
mici ale căror emisii nu depășesc pragul de 
25 000 de tone de CO2 pe an li se aplică 
măsuri echivalente de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, în special măsuri 
fiscale, statele membre ar trebui să dispună 
de o procedură de a exclude aceste 
instalații mici din sistemul de 
comercializare a cotelor pe durata aplicării 
măsurilor echivalente. Din motive de 
simplitate administrativă, acest prag oferă 
relativ cel mai mare avantaj în ceea ce 
privește reducerea costurilor administrative 
pentru fiecare tonă exclusă din sistem. Ca 
urmare a abandonării perioadelor de 
alocare de cinci ani, și pentru a consolida 
gradul de certitudine și previzibilitate, ar 
trebui prevăzute dispoziții cu privire la 
frecvența revizuirii permiselor de emisii de 
gaze cu efect de seră. În ceea ce privește 
instalațiile excluse din sistemul 
comunitar, începând cu 1 ianuarie 2013, 
cantitatea cotelor emise se ajustează prin 
reducerea cu o sumă corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Creșterea pragului de emisii la 25 000 va exclude 6 300 (în loc de 4 200) dintre instalațiile 
mici din sarcina administrativă a sistemului, dar va exclude doar 2,4% din totalul de emisii. 
Cu toate acestea, o ajustare printr-o reducere corespunzătoare a plafonului general este, de 
asemenea, necesară.
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Amendamentul 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Trecerea la un nivel limită de 25 000 tone de CO2 anual va reduce numărul total al 
participanților cu 55%, în timp ce emisiile acoperite se vor reduce cu numai 2,4%.

Amendamentul 75
John Bowis, John Purvis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Evaluarea EIA realizată de către Comisie recunoaște faptul autorizarea instalațiilor cu emisii 
mai mici de 25 000 tCO2e de a abandona sistemul EU-ETS încă este rentabilă. Cu toate 
acestea, operatorii cu niveluri scăzute de emisii ar trebui să respecte în continuare 
angajamentul de a face reduceri, dar acest lucru poate fi obținut într-un mod mai puțin 
împovărător. 

Amendamentul 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru cazurile în care instalațiilor 
mici ale căror emisii nu depășesc pragul de 
10 000 de tone de CO2 pe an li se aplică 
măsuri echivalente de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, în special măsuri 
fiscale, statele membre ar trebui să dispună 
de o procedură de a exclude aceste 

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

instalații mici din sistemul de 
comercializare a cotelor pe durata aplicării 
măsurilor echivalente. Din motive de 
simplitate administrativă, acest prag oferă 
relativ cel mai mare avantaj în ceea ce 
privește reducerea costurilor administrative 
pentru fiecare tonă exclusă din sistem. Ca 
urmare a abandonării perioadelor de 
alocare de cinci ani, și pentru a consolida 
gradul de certitudine și previzibilitate, ar 
trebui prevăzute dispoziții cu privire la 
frecvența revizuirii permiselor de emisii de 
gaze cu efect de seră.

Or. en

Justificare

Trecerea la un nivel limită de 25 000 tone de CO2 anual va reduce numărul total al 
participanților cu 55%, în timp ce emisiile acoperite se vor reduce cu numai 2,4%.

Amendamentul 77
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Cantitatea cotelor alocate la nivel 
comunitar, calculată de la mijlocul 
perioadei 2008-2012, ar trebui să scadă în 
mod linear, garantând că sistemul de 
comercializare a cotelor asigură în timp 
reduceri treptate și previzibile ale emisiilor. 
Scăderea anuală a cantității cotelor ar 
trebui să fie egală cu 2% din volumul 
cotelor emise de statele membre în temeiul 
deciziilor Comisiei privind planurile 
naționale de alocare ale statelor membre 
pentru perioada 2008-2012, astfel încât 
sistemul comunitar să contribuie în mod 
rentabil la atingerea obiectivului 
Comunității de a-și reduce emisiile totale 
cu cel puțin 25% până în 2020. 
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Or. nl

Amendamentul 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Cantitatea cotelor alocate la nivel 
comunitar, calculată de la mijlocul 
perioadei 2008-2012, ar trebui să scadă în 
mod linear, garantând că sistemul de 
comercializare a cotelor asigură în timp 
reduceri treptate și previzibile ale emisiilor. 
Cantitatea ar trebui să fie redusă cu un 
factor linear în raport cu cantitatea medie 
anuală totală a cotelor emise de statele 
membre în temeiul deciziilor Comisiei 
privind planurile naționale de alocare ale 
statelor membre pentru perioada 2008-
2012, astfel încât sistemul comunitar să 
contribuie în mod rentabil la obținerea 
reducerii emisiilor totale cu cel puțin 40%
până în 2020. 

Or. en

Justificare

Până recent, consensul științific stabilea că, pentru evitarea celor mai dăunătoare efecte ale 
schimbărilor climatice, nivelul de siguranță trebuie stabilit la 450 ppm, însă noi descoperiri 
arată că nivelul critic începe de la 350 ppm. Aceasta ar însemna o reducere cu cel puțin 60% 
a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și cu 100% până în 2050. Pentru a realiza 
aceste reduceri într-un mod previzibil și economic, obiectivul de reducere a emisiilor pentru 
2020 trebuie să fie mai ambițios. 
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Amendamentul 79
Anders Wijkman

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Cantitatea cotelor alocate la nivel 
comunitar, calculată de la mijlocul 
perioadei 2008-2012, ar trebui să scadă în 
mod linear, garantând că sistemul de 
comercializare a cotelor asigură în timp 
reduceri treptate și previzibile ale emisiilor. 
Sistemul comunitar ar trebui să contribuie 
în mod rentabil la atingerea obiectivului 
Comunității de a-și reduce emisiile totale 
cu cel puțin 30% până în 2020. Factorul 
linear corespunzător pentru obținerea 
acestei reduceri ar trebui să fie prezentat 
de către Comisie în 2010.

Or. en

Amendamentul 80
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cantitatea cotelor alocate la nivel 
comunitar, calculată de la mijlocul 
perioadei 2008-2012, ar trebui să scadă în 
mod linear, garantând că sistemul de 
comercializare a cotelor asigură în timp 
reduceri treptate și previzibile ale emisiilor. 
Scăderea anuală a cantității cotelor ar 
trebui să fie egală cu 1,74% din volumul 
cotelor emise de statele membre în temeiul 
deciziilor Comisiei privind planurile 
naționale de alocare ale statelor membre 

(11) Cantitatea cotelor alocate la nivel 
comunitar, calculată de la mijlocul 
perioadei 2008-2012, ar trebui să scadă în 
mod linear, garantând că sistemul de 
comercializare a cotelor asigură în timp 
reduceri treptate și previzibile ale emisiilor. 
Scăderea anuală a cantității cotelor ar 
trebui să fie stabilită în funcție de emisiile 
verificate și să corespundă unui nivel 
suficient, astfel încât sistemul comunitar să 
contribuie în mod rentabil la atingerea 
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pentru perioada 2008-2012, astfel încât 
sistemul comunitar să contribuie în mod 
rentabil la atingerea obiectivului 
Comunității de a-și reduce emisiile totale 
cu cel puțin 20% până în 2020.

obiectivului Comunității de a-și reduce 
emisiile totale cu cel puțin 30% până în 
2020.

Or. en

Justificare

Scenariul celui de-al patrulea raport de evaluare al IPCC, care acordă șanse de 50% 
menținerii creșterii de temperatură la +2C, pornește de la ideea că, pe plan intern, țările 
industrializate își vor reduce emisiile până în 2020 cu 25-40% în comparație cu 1990 și, în 
plus, că țările care nu figurează în anexa I își vor modifica atitudinea actuală. Reducerile vor 
fi cu atât mai costisitoare cu cât este mai lungă întârzierea, acesta fiind motivul pentru care 
UE ar trebui să ia obiectivul de reducere de 30% ca punct de plecare pentru măsurile interne.

Amendamentul 81
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl
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Justificare

Pe baza principiului eficienței economice, astfel cum se ilustrează în grafice, o reducere 
lineară a emisiilor de gaze cu efect de seră este imposibilă. Doar tendința globală poate fi 
ilustrată într-un mod linear.

Amendamentul 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Această contribuție este echivalentă cu 
o reducere a emisiilor în 2020 în cadrul 
sistemului comunitar de 21% în comparație 
cu nivelurile raportate în 2005, incluzând 
efectul extinderii sferei de aplicare din
2005-2007 până în 2008-2012 și valorile 
emisiilor înregistrate în 2005 pentru 
sectorul de comercializare, care au fost 
utilizate la evaluarea planurilor naționale 
de alocare ale Bulgariei și României pentru 
perioada 2008-2012; cantitatea totală a 
cotelor de alocat pentru 2020 ar fi așadar 
de maximum 1 720 milioane. Cantitatea 
exactă a emisiilor va fi calculată de îndată 
ce statele membre emit cote în temeiul 
deciziilor Comisiei privind planurile lor 
naționale de alocare pentru perioada 2008-
2012, dat fiind că aprobarea cotelor pentru 
anumite instalații depindea de justificarea 
și verificarea emisiilor provenite de la 
acestea. După emiterea cotelor pentru 
perioada 2008-2012, Comisia va publica 
volumul cotelor alocat la nivel comunitar. 
Cantitatea cotelor alocate în Comunitate ar 
trebui adaptată pentru a se ține seama de 
instalațiile incluse în sistemul comunitar în 
perioada 2008-2012 sau începând din 
2013.

(12) Această contribuție este echivalentă cu 
o reducere a emisiilor în 2020 în cadrul 
sistemului comunitar de 40% în comparație 
cu nivelurile din 1990 până în 2020, 
sectoarele prevăzute în sistemul 
comunitar asumându-și două treimi din 
efortul de reducere a emisiilor, iar 2005 
fiind anul de referință pentru emisiile 
verificate la care se va raporta efortul, 
incluzând efectul extinderii sferei de 
aplicare din 2005-2007 până în 2008-2012 
și valorile emisiilor înregistrate în 2005 
pentru sectorul de comercializare, care au 
fost utilizate la evaluarea planurilor 
naționale de alocare ale Bulgariei și 
României pentru perioada 2008-2012. 
Cantitatea exactă a emisiilor va fi calculată 
de îndată ce statele membre emit cote în 
temeiul deciziilor Comisiei privind 
planurile lor naționale de alocare pentru 
perioada 2008-2012, dat fiind că aprobarea 
cotelor pentru anumite instalații depindea 
de justificarea și verificarea emisiilor 
provenite de la acestea. După emiterea 
cotelor pentru perioada 2008-2012, 
Comisia va publica volumul cotelor alocat 
la nivel comunitar. Cantitatea cotelor 
alocate în Comunitate ar trebui adaptată 
pentru a se ține seama de instalațiile 
incluse în sistemul comunitar în perioada 
2008-2012 sau începând din 2013.
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Or. en

Justificare

Până recent, consensul științific stabilea că, pentru evitarea celor mai dăunătoare efecte ale 
schimbărilor climatice, nivelul de siguranță trebuie stabilit la 450 ppm, însă noi descoperiri 
arată că nivelul critic începe de la 350 ppm. Aceasta ar însemna o reducere cu cel puțin 60% 
a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și cu 100% până în 2050. Pentru a realiza 
aceste reduceri într-un mod previzibil și economic, obiectivul de reducere a emisiilor pentru 
2020 trebuie să fie mai ambițios.

Amendamentul 83
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Această contribuție este echivalentă 
cu o reducere a emisiilor în 2020 în 
cadrul sistemului comunitar de 21% în 
comparație cu nivelurile raportate în 
2005, incluzând efectul extinderii sferei de 
aplicare din 2005-2007 până în 2008-2012 
și valorile emisiilor înregistrate în 2005 
pentru sectorul de comercializare, care au 
fost utilizate la evaluarea planurilor 
naționale de alocare ale Bulgariei și 
României pentru perioada 2008-2012; 
cantitatea totală a cotelor de alocat pentru 
2020 ar fi așadar de maximum 1 720 
milioane. Cantitatea exactă a emisiilor va 
fi calculată de îndată ce statele membre 
emit cote în temeiul deciziilor Comisiei 
privind planurile lor naționale de alocare 
pentru perioada 2008-2012, dat fiind că 
aprobarea cotelor pentru anumite instalații 
depindea de justificarea și verificarea 
emisiilor provenite de la acestea. După 
emiterea cotelor pentru perioada 2008-
2012, Comisia va publica volumul cotelor 
alocat la nivel comunitar. Cantitatea 
cotelor alocate în Comunitate ar trebui 
adaptată pentru a se ține seama de 
instalațiile incluse în sistemul comunitar în 

(12) Această contribuție include efectul 
extinderii sferei de aplicare din 2005-2007 
până în 2008-2012 și valorile emisiilor 
înregistrate în 2005 pentru sectorul de 
comercializare, care au fost utilizate la 
evaluarea planurilor naționale de alocare 
ale Bulgariei și României pentru perioada 
2008-2012. Cantitatea exactă a emisiilor va 
fi calculată de îndată ce statele membre 
emit cote în temeiul deciziilor Comisiei 
privind planurile lor naționale de alocare 
pentru perioada 2008-2012, dat fiind că 
aprobarea cotelor pentru anumite instalații 
depindea de justificarea și verificarea 
emisiilor provenite de la acestea. După 
emiterea cotelor pentru perioada 2008-
2012, Comisia va publica volumul cotelor 
alocat la nivel comunitar. Cantitatea 
cotelor alocate în Comunitate ar trebui 
adaptată pentru a se ține seama de 
instalațiile incluse în sistemul comunitar în 
perioada 2008-2012 sau începând din 
2013.
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perioada 2008-2012 sau începând din 
2013.

Or. en

Justificare

Scenariul celui de-al patrulea raport de evaluare al IPCC, care acordă șanse de 50% 
menținerii creșterii de temperatură la +2C, pornește de la ideea că, pe plan intern, țările 
industrializate își vor reduce emisiile până în 2020 cu 25-40% în comparație cu 1990 și, în 
plus, că țările care nu figurează în anexa I își vor modifica atitudinea actuală. Reducerile vor 
fi cu atât mai costisitoare cu cât este mai lungă întârzierea, acesta fiind motivul pentru care 
UE ar trebui să ia obiectivul de reducere de 30% ca punct de plecare pentru măsurile interne.

Amendamentul 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Această contribuție este echivalentă cu 
o reducere a emisiilor în 2020 în cadrul 
sistemului comunitar de 21% în comparație 
cu nivelurile raportate în 2005, incluzând 
efectul extinderii sferei de aplicare din 
2005-2007 până în 2008-2012 și valorile 
emisiilor înregistrate în 2005 pentru 
sectorul de comercializare, care au fost 
utilizate la evaluarea planurilor naționale 
de alocare ale Bulgariei și României pentru 
perioada 2008-2012; cantitatea totală a 
cotelor de alocat pentru 2020 ar fi așadar 
de maximum 1 720 milioane. Cantitatea 
exactă a emisiilor va fi calculată de îndată 
ce statele membre emit cote în temeiul 
deciziilor Comisiei privind planurile lor 
naționale de alocare pentru perioada 2008-
2012, dat fiind că aprobarea cotelor pentru 
anumite instalații depindea de justificarea 
și verificarea emisiilor provenite de la 
acestea. După emiterea cotelor pentru 
perioada 2008-2012, Comisia va publica 

(12) Această contribuție este echivalentă cu 
o reducere a emisiilor în 2020 în cadrul 
sistemului comunitar de 21% în comparație 
cu nivelurile raportate în 2005, ceea ce 
reprezintă o reducerea mai mare de 30% 
față de nivelurile acestora din 1990,
incluzând efectul extinderii sferei de 
aplicare din 2005-2007 până în 2008-2012 
și valorile emisiilor înregistrate în 2005 
pentru sectorul de comercializare, care au 
fost utilizate la evaluarea planurilor 
naționale de alocare ale Bulgariei și 
României pentru perioada 2008-2012; 
cantitatea totală a cotelor de alocat pentru 
2020 ar fi așadar de maximum 1 720 
milioane. Cantitatea exactă a emisiilor va fi 
calculată de îndată ce statele membre emit 
cote în temeiul deciziilor Comisiei privind 
planurile lor naționale de alocare pentru 
perioada 2008-2012, dat fiind că aprobarea 
cotelor pentru anumite instalații depindea 
de justificarea și verificarea emisiilor 
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volumul cotelor alocat la nivel comunitar. 
Cantitatea cotelor alocate în Comunitate ar 
trebui adaptată pentru a se ține seama de 
instalațiile incluse în sistemul comunitar în 
perioada 2008-2012 sau începând din 
2013.

provenite de la acestea. După emiterea 
cotelor pentru perioada 2008-2012, 
Comisia va publica volumul cotelor alocat 
la nivel comunitar. Cantitatea cotelor 
alocate în Comunitate ar trebui adaptată 
pentru a se ține seama de instalațiile 
incluse în sistemul comunitar în perioada 
2008-2012 sau începând din 2013.

Or. en

Justificare

Anul de referință obișnuit este 1990. În consecință, procentajul aproximativ de reducere a 
CO2, care va fi atins de EU ETS în 2020, ar trebui, de asemenea, indicat în comparație cu 
emisiile din 1990. Aceasta are o importanță deosebită pentru negocierile internaționale în 
cadrul cărora UE trebuie să prezinte progresele făcute începând cu 1990. Obiectivul 
reducerii cu 30% a fost propus de Comisia Europeană la audierea PE din 15 mai 2008.

Amendamentul 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Această contribuție este echivalentă cu 
o reducere a emisiilor în 2020 în cadrul 
sistemului comunitar de 21% în comparație 
cu nivelurile raportate în 2005, incluzând 
efectul extinderii sferei de aplicare din 
2005-2007 până în 2008-2012 și valorile 
emisiilor înregistrate în 2005 pentru 
sectorul de comercializare, care au fost 
utilizate la evaluarea planurilor naționale 
de alocare ale Bulgariei și României pentru 
perioada 2008-2012; cantitatea totală a 
cotelor de alocat pentru 2020 ar fi așadar 
de maximum 1 720 milioane. Cantitatea 
exactă a emisiilor va fi calculată de îndată 
ce statele membre emit cote în temeiul 
deciziilor Comisiei privind planurile lor 
naționale de alocare pentru perioada 2008-
2012, dat fiind că aprobarea cotelor pentru 

(12) Această contribuție este echivalentă cu 
o reducere a emisiilor în 2020 în cadrul 
sistemului comunitar de 21% în comparație 
cu nivelurile raportate în 2005, ceea ce 
reprezintă o reducere de aproximativ 30% 
față de nivelurile acestora din 1990,
incluzând efectul extinderii sferei de 
aplicare din 2005-2007 până în 2008-2012 
și valorile emisiilor înregistrate în 2005 
pentru sectorul de comercializare, care au 
fost utilizate la evaluarea planurilor 
naționale de alocare ale Bulgariei și 
României pentru perioada 2008-2012; 
cantitatea totală a cotelor de alocat pentru 
2020 ar fi așadar de maximum 1 720 
milioane. Cantitatea exactă a emisiilor va fi 
calculată de îndată ce statele membre emit 
cote în temeiul deciziilor Comisiei privind 
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anumite instalații depindea de justificarea 
și verificarea emisiilor provenite de la 
acestea. După emiterea cotelor pentru 
perioada 2008-2012, Comisia va publica 
volumul cotelor alocat la nivel comunitar. 
Cantitatea cotelor alocate în Comunitate ar 
trebui adaptată pentru a se ține seama de 
instalațiile incluse în sistemul comunitar în 
perioada 2008-2012 sau începând din 
2013.

planurile lor naționale de alocare pentru 
perioada 2008-2012, dat fiind că aprobarea 
cotelor pentru anumite instalații depindea 
de justificarea și verificarea emisiilor 
provenite de la acestea. După emiterea 
cotelor pentru perioada 2008-2012, 
Comisia va publica volumul cotelor alocat 
la nivel comunitar. Cantitatea cotelor 
alocate în Comunitate ar trebui adaptată 
pentru a se ține seama de instalațiile 
incluse în sistemul comunitar în perioada 
2008-2012 sau începând din 2013.

Or. en

Justificare

Anul de referință obișnuit este 1990. În consecință, procentajul aproximativ de reducere a 
CO2, care va fi atins de EU ETS în 2020, ar trebui, de asemenea, indicat în comparație cu 
emisiile din 1990. Aceasta are o importanță deosebită pentru negocierile internaționale în 
cadrul cărora UE trebuie să prezinte progresele făcute începând cu 1990. Obiectivul 
reducerii cu 30% a fost propus de Comisia Europeană la audierea PE din 15 mai 2008.

Amendamentul 86
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Această contribuție este echivalentă cu 
o reducere a emisiilor în 2020 în cadrul 
sistemului comunitar de 21% în comparație 
cu nivelurile raportate în 2005, incluzând 
efectul extinderii sferei de aplicare din 
2005-2007 până în 2008-2012 și valorile 
emisiilor înregistrate în 2005 pentru 
sectorul de comercializare, care au fost 
utilizate la evaluarea planurilor naționale 
de alocare ale Bulgariei și României pentru 
perioada 2008-2012; cantitatea totală a 
cotelor de alocat pentru 2020 ar fi așadar 
de maximum 1 720 milioane. Cantitatea 
exactă a emisiilor va fi calculată de îndată 

(12) Această contribuție este echivalentă cu 
o reducere a emisiilor în 2020 în cadrul 
sistemului comunitar de 21% în comparație 
cu nivelurile raportate în 2005, incluzând 
efectul extinderii sferei de aplicare din 
2005-2007 până în 2008-2012 și valorile 
emisiilor înregistrate în 2005 pentru 
sectorul de comercializare, care au fost 
utilizate la evaluarea planurilor naționale 
de alocare ale Bulgariei și României pentru 
perioada 2008-2012; cantitatea totală a 
cotelor de alocat pentru 2020 ar fi așadar 
de maximum 1 720 milioane. Cantitatea 
exactă a emisiilor va fi calculată de îndată 
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ce statele membre emit cote în temeiul 
deciziilor Comisiei privind planurile lor 
naționale de alocare pentru perioada 2008-
2012, dat fiind că aprobarea cotelor pentru 
anumite instalații depindea de justificarea 
și verificarea emisiilor provenite de la 
acestea. După emiterea cotelor pentru 
perioada 2008-2012, Comisia va publica 
volumul cotelor alocat la nivel comunitar. 
Cantitatea cotelor alocate în Comunitate ar 
trebui adaptată pentru a se ține seama de 
instalațiile incluse în sistemul comunitar în 
perioada 2008-2012 sau începând din
2013.

ce statele membre emit cote în temeiul 
deciziilor Comisiei privind planurile lor 
naționale de alocare pentru perioada 2008-
2012, dat fiind că aprobarea cotelor pentru 
anumite instalații depindea de justificarea 
și verificarea emisiilor provenite de la 
acestea. După emiterea cotelor pentru 
perioada 2008-2012, Comisia va publica 
volumul cotelor alocat la nivel comunitar. 
Cantitatea cotelor alocate în Comunitate ar 
trebui adaptată pentru a se ține seama de 
instalațiile incluse în sistemul comunitar 
sau de cele excluse din cadrul acestuia în 
perioada 2008-2012 sau începând din 
2013.

Or. en

Justificare

Nu trebuie realizate doar ajustări prin majorări. Este important să se reducă cantitatea totală 
de cote atunci când instalațiile sunt excluse din EU ETS pentru a se evita existența un plafon 
mai indulgent pentru restul instalațiilor.

Amendamentul 87
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Efortul suplimentar pe care economia 
europeană va trebui să îl depună cere, inter 
alia, ca sistemul comunitar revizuit să 
funcționeze cu o eficiență economică 
maximă, pe baza unor condiții pe deplin 
armonizate de alocare în cadrul 
Comunității. Prin urmare, principiul de 
bază al alocării ar trebui să fie licitarea, 
deoarece este cea mai simplă soluție și este 
considerată în general ca fiind cea mai
eficientă din punct de vedere economic. De 
asemenea, licitarea ar trebui să elimine 
profiturile excepționale și să plaseze 
instalațiile nou intrate și economiile cu o 

(13) Efortul suplimentar pe care economia 
europeană va trebui să îl depună cere, inter 
alia, ca sistemul comunitar revizuit să 
funcționeze cu o eficiență economică 
maximă, pe baza unor condiții pe deplin 
armonizate de alocare în cadrul 
Comunității. Alocarea cu titlu gratuit 
bazată pe valori de referință și pe 
producția reală este soluția cea mai 
eficientă din punct de vedere economic, 
care poate oferi stimulente pentru 
tehnologiile cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și pentru atingerea obiectivului de 
reducere a emisiilor. De asemenea, 
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creștere superioară mediei în condiții de 
concurență comparabile cu cele de care 
beneficiază instalațiile existente.

licitarea ar trebui să elimine profiturile 
excepționale și să plaseze instalațiile nou 
intrate și economiile cu o creștere 
superioară mediei în condiții de concurență 
comparabile cu cele de care beneficiază 
instalațiile existente.

Or. en

Justificare

Pentru a stabili un sistem de comercializare a cotelor de emisie eficient și rentabil din punct 
de vedere al costurilor, care să ajute într-adevăr la îndeplinirea obiectivelor de reducere la 
costuri minime, licitarea nu este cea mai bună opțiune. Alocarea bazată pe valori de referință 
și producția reală reprezintă cel mai bun sistem care asigură eficiența ecologică la costuri 
minime, așa cum a dovedit studiul ECOFYS pentru Federația Internațională a 
Consumatorilor Industriali de Energie Electrică (IFIEC).

Amendamentul 88
Amalia Sartori

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Efortul suplimentar pe care economia 
europeană va trebui să îl depună cere, inter 
alia, ca sistemul comunitar revizuit să
funcționeze cu o eficiență economică 
maximă, pe baza unor condiții pe deplin 
armonizate de alocare în cadrul 
Comunității. Prin urmare, principiul de 
bază al alocării ar trebui să fie licitarea, 
deoarece este cea mai simplă soluție și este 
considerată în general ca fiind cea mai
eficientă din punct de vedere economic. De 
asemenea, licitarea ar trebui să elimine 
profiturile excepționale și să plaseze 
instalațiile nou intrate și economiile cu o 
creștere superioară mediei în condiții de 
concurență comparabile cu cele de care 
beneficiază instalațiile existente.

(13) Efortul suplimentar pe care economia 
europeană va trebui să îl depună cere, inter 
alia, ca sistemul comunitar revizuit să 
funcționeze cu o eficiență economică 
maximă, pe baza unor condiții pe deplin 
armonizate de alocare în cadrul 
Comunității. Întrucât reducerea emisiilor 
este garantată prin volumul total al 
cotelor din cadrul sistemului, costul 
pentru economie prin alocarea cu titlu 
gratuit a cotelor este echivalent costului 
reducerii emisiilor, în timp ce costul 
pentru economie al licitării cotelor este 
echivalent costului reducerii emisiilor 
plus costul restului de emisii. Licitarea 
cotelor sau alocarea acestora cu titlu 
gratuit este la fel de eficientă în privința 
reducerii emisiilor, dar licitarea cotelor 
duce la un cost total mai ridicat și astfel 
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este mai puțin eficientă decât alocarea cu 
titlu gratuit. Totuși licitarea cotelor este 
mai eficientă în privința reducerii 
emisiilor din sectorul energiei electrice, 
deoarece producția de energie fără emisii 
de CO2, care nu este inclusă în domeniul 
de aplicare a directivei, este semnificativ 
mai rentabilă decât cea a instalațiilor de 
ardere. Prin urmare, alocarea cu titlu 
gratuit ar trebui să fie principiul de bază al 
alocării pentru industrie, deoarece este la 
fel de eficientă și mai puțin costisitoare și 
astfel cea mai eficientă din punct de vedere 
economic. Totuși licitarea ar trebui să fie 
principiul de bază al alocării pentru 
producția de energie electrică care este 
mai eficientă în acest sector. Varianta 
licitării pentru sectorul producției de 
energie electrică ar trebui să elimine 
profiturile excepționale și să plaseze 
instalațiile nou intrate și economiile cu o 
creștere superioară mediei în condiții de 
concurență comparabile cu cele de care 
beneficiază instalațiile existente.

Or. en

Justificare

Eficiența unui sistem de comercializare în ceea ce privește reducerea emisiilor depinde 
exclusiv de numărul de cote de emisii din sistem.  Modul în care sunt alocate în cele din urmă 
aceste cote – prin licitații sau pe baza valorilor de referință – nu influențează volumul total 
de cote și, prin urmare, nu afectează rezultatul ecologic vizat de sistem. Diferența principală 
dintre aceste două sisteme de alocare constă în costul total pentru industrie al alocării cu 
titlu gratuit a cotelor, costul pentru economie fiind egal cu cel al reducerii emisiilor. În cazul 
licitării, costul pentru economie este echivalent costului reducerii emisiilor plus costul 
restului emisiilor.
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Amendamentul 89
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Efortul suplimentar pe care economia 
europeană va trebui să îl depună cere, inter 
alia, ca sistemul comunitar revizuit să 
funcționeze cu o eficiență economică 
maximă, pe baza unor condiții pe deplin 
armonizate de alocare în cadrul 
Comunității. Prin urmare, principiul de 
bază al alocării ar trebui să fie licitarea, 
deoarece este cea mai simplă soluție și este 
considerată în general ca fiind cea mai 
eficientă din punct de vedere economic. De 
asemenea, licitarea ar trebui să elimine 
profiturile excepționale și să plaseze 
instalațiile nou intrate și economiile cu o 
creștere superioară mediei în condiții de 
concurență comparabile cu cele de care 
beneficiază instalațiile existente.

(13) Efortul suplimentar pe care economia 
europeană va trebui să îl depună cere, inter 
alia, ca sistemul comunitar revizuit să 
funcționeze cu o eficiență economică 
maximă, pe baza unor condiții pe deplin 
armonizate de alocare în cadrul 
Comunității. Prin urmare, principiul de 
bază al alocării ar trebui să fie licitarea, 
deoarece este cea mai simplă soluție și este 
considerată în general ca fiind cea mai 
eficientă din punct de vedere economic 
pentru majoritatea sectoarelor cuprinse în 
sistemul comunitar. De asemenea, licitarea 
ar trebui să elimine profiturile excepționale 
și să plaseze instalațiile nou intrate și 
economiile cu o creștere superioară mediei 
în condiții de concurență comparabile cu 
cele de care beneficiază instalațiile 
existente. Atâta timp cât nu se încheie un 
acord internațional care să stabilească 
condiții de concurență egale pentru 
sectoarele cuprinse în sistemul comunitar, 
Comisia ar trebui să evalueze sectoarele 
care se confruntă cu dezavantaje 
disproporționate ca urmare a lictării și 
acestea pot fi excluse din cadrul 
sistemului.

Or. en

Justificare

Unele sectoare vor avea dezavantaje disproporționate în cazul licitării (de exemplu 
sectoarele mari consumatoare de energie). Se poate face o excepție pentru acele sectoare.
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Amendamentul 90
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesar ca toate statele membre 
să facă investiții importante pentru a 
reduce până în 2020 emisiile de carbon 
generate de economiile lor, iar acele state 
membre al căror venit pe cap de locuitor 
este semnificativ mai mic decât media 
comunitară și ale căror economii se află 
în curs de recuperare a decalajului față de 
statele membre mai prospere trebuie să 
depună eforturi considerabile pentru a-și 
îmbunătăți eficiența energetică. Ținând 
seama de obiectivul de eliminare a 
denaturării concurenței intracomunitare 
și de obiectivul asigurării unui maxim de 
eficiență economică în procesul de 
transformare a economiei UE într-o 
economie cu emisii scăzute de carbon, nu 
ar fi adecvat ca sectoarele economice să 
beneficieze de tratamente diferite în 
statele membre, în cadrul sistemului 
comunitar. Prin urmare, este necesar să 
fie create alte mecanisme de sprijinire a 
eforturilor statelor membre cu un nivel 
relativ mai mic al venitului pe cap de 
locuitor și cu bune perspective de creștere. 
90% din cantitatea totală a cotelor de licitat 
ar trebui distribuită între statele membre în 
funcție de nivelul aferent de emisii 
înregistrat în 2005 în cadrul sistemului 
comunitar. Din motive de solidaritate și de 
dezvoltare în cadrul Comunității, 10% din 
această cantitate ar trebui distribuită în 
beneficiul statelor membre în cauză, pentru 
a fi utilizată în vederea reducerii emisiilor 
și adaptării la efectele schimbărilor 
climatice. În distribuirea acestei cantități de 
10% ar trebui să se țină seama de nivelul 
venitului pe cap de locuitor înregistrat în 
2005 și de perspectivele de creștere ale 
statelor membre, iar statele membre cu 

(14) Este necesar să fie create alte 
mecanisme de sprijinire a eforturilor 
statelor membre cu un nivel relativ mai mic 
al venitului pe cap de locuitor și cu bune 
perspective de creștere. 70% din cantitatea 
totală a cotelor de licitat ar trebui 
distribuită între statele membre în funcție 
de nivelul aferent de emisii înregistrat în 
2005 în cadrul sistemului comunitar. Din 
motive de solidaritate și de dezvoltare în 
cadrul Comunității, 30% din această 
cantitate ar trebui distribuită în beneficiul 
statelor membre în cauză, pentru a fi 
utilizată în vederea reducerii emisiilor și 
adaptării la efectele schimbărilor climatice. 
În distribuirea acestei cantități de 30% ar 
trebui să se țină seama de nivelul venitului 
pe cap de locuitor înregistrat în 2005 și de 
perspectivele de creștere ale statelor 
membre, iar statele membre cu venituri mai 
mici pe cap de locuitor și perspective bune 
de creștere ar trebui să beneficieze de 
cantități mai importante. Statele membre 
cu un venit mediu pe cap de locuitor care 
depășește cu 20% media comunitară ar 
trebui să contribuie la această distribuție, 
cu excepția cazului în care costurile directe 
ale pachetului global estimate în 
SEC(2008) 85 depășesc 0,7% din PIB. 
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venituri mai mici pe cap de locuitor și 
perspective bune de creștere ar trebui să 
beneficieze de cantități mai importante. 
Statele membre cu un venit mediu pe cap 
de locuitor care depășește cu 20% media 
comunitară ar trebui să contribuie la 
această distribuție, cu excepția cazului în 
care costurile directe ale pachetului global 
estimate în SEC(2008) 85 depășesc 0,7% 
din PIB. 

Or. pl

Justificare

Prin comparație cu statele membre UE mai prospere, țările cu un venit mai scăzut pe cap de 
locuitor necesită un sprijin mai mare decât procentul suplimentar de 10% de cote de emisii 
care să fie distribuite între ele. Cel mai bun mod de a ajuta aceste țări ar fi să li se dea 
posibilitatea de a se dezvolta într-un mod în similar cu cel al țărilor mai prospere atunci când 
nu existau restricții privind emisiile.

Amendamentul 91
Riitta Myller

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesar ca toate statele membre 
să facă investiții importante pentru a 
reduce până în 2020 emisiile de carbon 
generate de economiile lor, iar acele state 
membre al căror venit pe cap de locuitor 
este semnificativ mai mic decât media 
comunitară și ale căror economii se află în 
curs de recuperare a decalajului față de 
statele membre mai prospere trebuie să 
depună eforturi considerabile pentru a-și 
îmbunătăți eficiența energetică. Ținând 
seama de obiectivul de eliminare a 
denaturării concurenței intracomunitare și 
de obiectivul asigurării unui maxim de 
eficiență economică în procesul de 

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

transformare a economiei UE într-o 
economie cu emisii scăzute de carbon, nu 
ar fi adecvat ca sectoarele economice să 
beneficieze de tratamente diferite în statele 
membre, în cadrul sistemului comunitar. 
Prin urmare, este necesar să fie create alte 
mecanisme de sprijinire a eforturilor 
statelor membre cu un nivel relativ mai mic 
al venitului pe cap de locuitor și cu bune 
perspective de creștere. 90% din cantitatea 
totală a cotelor de licitat ar trebui 
distribuită între statele membre în funcție 
de nivelul aferent de emisii înregistrat între 
2005 și 2007. Din motive de solidaritate și 
de dezvoltare în cadrul Comunității, 10% 
din această cantitate ar trebui distribuită în 
beneficiul statelor membre în cauză, pentru 
a fi utilizată în vederea reducerii emisiilor 
și adaptării la efectele schimbărilor 
climatice. În distribuirea acestei cantități de 
10% ar trebui să se țină seama de nivelul 
venitului pe cap de locuitor înregistrat în 
2005 și de perspectivele de creștere ale 
statelor membre, iar statele membre cu 
venituri mai mici pe cap de locuitor și 
perspective bune de creștere ar trebui să 
beneficieze de cantități mai importante. 
Statele membre cu un venit mediu pe cap 
de locuitor care depășește cu 20% media 
comunitară ar trebui să contribuie la 
această distribuție, cu excepția cazului în 
care costurile directe ale pachetului global 
estimate în SEC(2008) 85 depășesc 0,7% 
din PIB.

Or. fi

Justificare

În loc de a folosi date dintr-un an, distribuția cotelor de emisie ar trebui calculată pe baza 
valorilor medii din ultimii doi ani. Cantitatea de emisii de la un an la celălalt poate varia de 
asemenea din motive naturale: acest lucru implică că, în loc de un an, ar trebui luată ca 
valoare de referință o perioadă. Totodată, Comisia prevede în propunerea sa ca este dispusă 
să compare cifrele privind emisiile din 2006 după ce sunt disponibile. Trebuie remarcat că, o 
bază de calculare pe câțiva ani nu va altera cotele de emisii ale Comunității în ansamblu. 
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Amendamentul 92
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Prezenta directivă nu ar trebui să 
împiedice statele membre să mențină sau 
să instituie alte politici sau măsuri, 
complementare sau paralele care 
atenuează impactul total al sectoarelor 
cuprinse în sistemul comunitar.

Or. en

Justificare

Având în vedere incertitudinile privind cele mai eficiente mijloace de a controla emisiile de 
gaze cu efect de seră, este rezonabilă autorizarea statelor membre să completeze sistemul 
comunitar pentru ca Uniunea în ansamblu să tragă concluzii din abordările care se dovedesc 
a reprezenta cele mai bune practici.

Amendamentul 93
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Pentru a reduce la maxim impactul 
economic global al sistemului comunitar, 
este important ca 80% din veniturile 
obținute din licitarea cotelor să reintre în 
fluxul economiilor europene. Ar trebui să 
li se permită statelor membre să utilizeze 
veniturile pentru a compensa prețurile 
majorate la nivelul consumatorilor și 
costurile majorate la nivelul societăților, 
de exemplu, prin reducerea taxelor care 
produc distorsiuni. De asemenea, 
aspectele sociale ar putea fi abordate în 
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UE de a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității 
de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru 
Energii Regenerabile și Eficiență 
Energetică, pentru măsurile de evitare a 
defrișărilor și pentru facilitatea adaptării 
în țările în curs de dezvoltare, precum și 
pentru soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila 
creștere a prețului energiei electrice. 
Acest procent este cu mult inferior 
veniturilor nete pe care autoritățile publice 
estimează că le vor obține în urma 
licitațiilor, ținând seama de reducerea 
potențială a veniturilor provenite din 
impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 
anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

vederea soluționării. Date fiind eforturile 
considerabile de combatere a schimbărilor 
climatice și de adaptare la efectele 
inevitabile ale acestora, este necesar ca 
20% din veniturile obținute în urma licitării 
cotelor să fie utilizate pentru măsuri 
privind evitarea defrișărilor și 
promovarea împăduririlor și a 
reîmpăduririlor, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice în UE, 
pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, precum și pentru 
facilitarea adaptării în țările în curs de 
dezvoltare. Acest procent este cu mult 
inferior veniturilor nete pe care autoritățile 
publice estimează că le vor obține în urma 
licitațiilor, ținând seama de reducerea 
potențială a veniturilor provenite din 
impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 
anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

Or. en

Justificare

Modul de alocare a veniturilor ridică costurile asistenței sociale în atingerea obiectivelor 
referitoare la schimbările climatice, deoarece se limitează posibilitățile statelor membre de a 
contrabalansa creșterea prețului emisiilor de dioxid de carbon, compensând consumatorii 
prin reducerea impozitelor pe venit sau a impozitelor pe profit. În consecință, ar trebui 
alocate doar 20% din veniturile provenite din licitații, iar reducerea defrișărilor etc. și 
măsurile de adaptare sunt considerate a fi cele mai importante.
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Amendamentul 94
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 20% din
veniturile obținute în urma licitării cotelor 
să fie utilizate pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, pentru adaptarea 
la efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și adaptării, 
pentru dezvoltarea energiilor regenerabile 
în vederea îndeplinirii angajamentului UE 
de a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le 
vor obține în urma licitațiilor, ținând 
seama de reducerea potențială a 
veniturilor provenite din impozitele pe 
profit. În plus, veniturile obținute din 
licitarea cotelor ar trebui utilizate pentru a 
acoperi cheltuielile administrative legate de 
gestionarea sistemului comunitar. Ar trebui 
prevăzute dispoziții privind monitorizarea 
utilizării în aceste scopuri a fondurilor 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca 100% din veniturile 
obținute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și adaptării, 
pentru dezvoltarea energiilor regenerabile 
în vederea îndeplinirii angajamentului UE 
de a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. În plus, 
veniturile obținute din licitarea cotelor ar 
trebui utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. 
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provenite din licitații. O astfel de 
notificare nu scutește statele membre de 
obligația de a notifica anumite măsuri 
naționale, obligație prevăzută la articolul 
88 alineatul (3) din tratat. Directiva nu 
aduce atingere rezultatului oricăror 
proceduri viitoare de ajutor de stat care ar 
putea fi întreprinse în temeiul articolelor 
87 și 88 din tratat.

Or. fr

Justificare

UE trebuie să se afle în poziția de a investi mai mult în tehnologiile energetice și de reducere 
a emisiilor de CO2 necesare pentru pregătirea eforturilor de reducere a emisiilor făcute până 
în 2050. Dacă suma totală a veniturilor ar fi utilizată la nivel comunitar, cercetarea 
europeană ar putea fi organizată eficient și ar fi comparabilă, de exemplu, cu cea din Statele 
Unite și Japonia.

Amendamentul 95
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 20% din veniturile 
obținute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și adaptării, 
pentru dezvoltarea energiilor regenerabile 
în vederea îndeplinirii angajamentului UE 
de a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca veniturile obținute în urma 
licitării cotelor să fie utilizate pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, pentru adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice, pentru finanțarea 
cercetării și dezvoltării în domeniul 
reducerii emisiilor și adaptării, pentru 
dezvoltarea energiilor regenerabile în 
vederea îndeplinirii angajamentului UE de 
a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, în special construirea unei rețele 
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geologică a gazelor cu efect de seră,
pentru contribuția la Fondul Global pentru 
Energii Regenerabile și Eficiență 
Energetică, pentru măsurile de evitare a 
defrișărilor și pentru facilitatea adaptării în 
țările în curs de dezvoltare, precum și 
pentru soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le 
vor obține în urma licitațiilor, ținând 
seama de reducerea potențială a 
veniturilor provenite din impozitele pe 
profit. În plus, veniturile obținute din 
licitarea cotelor ar trebui utilizate pentru a 
acoperi cheltuielile administrative legate de 
gestionarea sistemului comunitar. Ar trebui 
prevăzute dispoziții privind monitorizarea 
utilizării în aceste scopuri a fondurilor 
provenite din licitații. O astfel de notificare 
nu scutește statele membre de obligația de 
a notifica anumite măsuri naționale, 
obligație prevăzută la articolul 88 alineatul 
(3) din tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

energetice inteligente pentru contribuția la 
Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru măsurile de 
evitare a defrișărilor și pentru facilitatea 
adaptării în țările în curs de dezvoltare, 
precum și pentru soluționarea problemelor 
sociale determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Cel puțin 50% 
din venituri ar trebui folosite pentru a 
contribui la eforturile necesare privind 
clima din țările în curs de dezvoltare. În 
plus, veniturile obținute din licitarea 
cotelor ar trebui utilizate pentru a acoperi 
cheltuielile administrative legate de 
gestionarea sistemului comunitar. Ar trebui 
prevăzute dispoziții privind monitorizarea 
utilizării în aceste scopuri a fondurilor 
provenite din licitații. O astfel de notificare 
nu scutește statele membre de obligația de 
a notifica anumite măsuri naționale, 
obligație prevăzută la articolul 88 alineatul 
(3) din tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

Or. en

Amendamentul 96
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 20% din veniturile 
obținute în urma licitării cotelor să fie 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 20% din veniturile 
obținute în urma licitării cotelor să fie 
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utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și adaptării, 
pentru dezvoltarea energiilor regenerabile 
în vederea îndeplinirii angajamentului UE 
de a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității 
de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră,
pentru contribuția la Fondul Global pentru 
Energii Regenerabile și Eficiență 
Energetică1 , pentru măsurile de evitare a 
defrișărilor și pentru facilitatea adaptării în 
țările în curs de dezvoltare, precum și 
pentru soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le vor 
obține în urma licitațiilor, ținând seama de 
reducerea potențială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 
anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat. 

utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și adaptării, 
pentru dezvoltarea energiilor regenerabile 
în vederea îndeplinirii angajamentului UE 
de a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru contribuția la Fondul 
Global pentru Energii Regenerabile și 
Eficiență Energetică2, pentru măsurile de 
evitare a defrișărilor și pentru facilitatea 
adaptării în țările în curs de dezvoltare, 
precum și pentru soluționarea problemelor 
sociale determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le vor 
obține în urma licitațiilor, ținând seama de 
reducerea potențială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. În vederea 
încurajării inovării, statele membre 
trebuie să ramburseze societăților 
participante cel puțin 50% din veniturile 
provenite din licitații în scopul investirii 
acestor fonduri în tehnologii ecologice, 
inclusiv tehnologii pentru captarea și 
stocarea geologică a gazelor cu efect de 
seră. Ar trebui prevăzute dispoziții privind 
monitorizarea utilizării în aceste scopuri a 
fondurilor provenite din licitații. O astfel 
de notificare nu scutește statele membre de 
obligația de a notifica anumite măsuri 
naționale, obligație prevăzută la articolul 
88 alineatul (3) din tratat. Directiva nu 
aduce atingere rezultatului oricăror 
proceduri viitoare de ajutor de stat care ar 

                                               
1 COM(2006) 583, 6.10.2006.
2 COM(2006) 583, 6.10.2006.
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putea fi întreprinse în temeiul articolelor 87 
și 88 din tratat. 

Or. nl

Justificare

Cel puțin jumătate din veniturile obținute din licitații trebuie restituite întreprinderilor 
participante, cu condiția ca acești bani să fie investiți în tehnologii ecologice sau legate de 
CCS.  

Amendamentul 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 20% din
veniturile obținute în urma licitării cotelor 
să fie utilizate pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, pentru adaptarea 
la efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și adaptării, 
pentru dezvoltarea energiilor regenerabile 
în vederea îndeplinirii angajamentului UE 
de a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca veniturile obținute în urma 
licitării cotelor să fie utilizate pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, pentru adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice, pentru finanțarea 
cercetării și dezvoltării în domeniul 
reducerii emisiilor și adaptării, pentru 
dezvoltarea energiilor regenerabile în 
vederea îndeplinirii angajamentului UE de 
a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
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venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le 
vor obține în urma licitațiilor, ținând 
seama de reducerea potențială a 
veniturilor provenite din impozitele pe 
profit. În plus, veniturile obținute din
licitarea cotelor ar trebui utilizate pentru a 
acoperi cheltuielile administrative legate de 
gestionarea sistemului comunitar. Ar trebui 
prevăzute dispoziții privind monitorizarea 
utilizării în aceste scopuri a fondurilor 
provenite din licitații. O astfel de notificare 
nu scutește statele membre de obligația de 
a notifica anumite măsuri naționale, 
obligație prevăzută la articolul 88 alineatul 
(3) din tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. În plus, 
veniturile obținute din licitarea cotelor ar 
trebui utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 
anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

Or. en

Justificare

Orice venit provenit din licitații trebuie cheltuit în vederea combaterii schimbărilor climatice.

Amendamentul 98
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 20% din
veniturile obținute în urma licitării cotelor 
să fie utilizate pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, pentru adaptarea 
la efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca veniturile obținute în urma 
licitării cotelor să fie utilizate pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, pentru adaptarea la efectele
schimbărilor climatice, pentru finanțarea 
cercetării și dezvoltării în domeniul 
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domeniul reducerii emisiilor și adaptării, 
pentru dezvoltarea energiilor regenerabile 
în vederea îndeplinirii angajamentului UE 
de a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le 
vor obține în urma licitațiilor, ținând 
seama de reducerea potențială a 
veniturilor provenite din impozitele pe 
profit. În plus, veniturile obținute din 
licitarea cotelor ar trebui utilizate pentru a 
acoperi cheltuielile administrative legate de 
gestionarea sistemului comunitar. Ar trebui 
prevăzute dispoziții privind monitorizarea 
utilizării în aceste scopuri a fondurilor 
provenite din licitații. O astfel de notificare 
nu scutește statele membre de obligația de 
a notifica anumite măsuri naționale, 
obligație prevăzută la articolul 88 alineatul 
(3) din tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat. 

reducerii emisiilor și adaptării, pentru 
dezvoltarea energiilor regenerabile în 
vederea îndeplinirii angajamentului UE de 
a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. În plus, 
veniturile obținute din licitarea cotelor ar 
trebui utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 
anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat. 

Or. en

Justificare

Având în vedere gravitatea și caracterul urgent al problemei, toate veniturile provenite din 
licitarea cotelor ar trebui destinate măsurilor menite să reducă emisiile de gaze cu efect de 
seră, dezvoltării energiei regenerabile, combaterii defrișărilor, asistenței pentru țările aflate 
în curs de dezvoltare în vederea adaptării la schimbările climatice și ajutorului oferit 
gospodăriilor cu un venit mai mic pentru a putea îmbunătăți eficiența cu care utilizează 
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energia.

Amendamentul 99
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 20% din veniturile 
obținute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și adaptării, 
pentru dezvoltarea energiilor regenerabile 
în vederea îndeplinirii angajamentului UE 
de a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le 
vor obține în urma licitațiilor, ținând 
seama de reducerea potențială a 
veniturilor provenite din impozitele pe 
profit. În plus, veniturile obținute din 
licitarea cotelor ar trebui utilizate pentru a 
acoperi cheltuielile administrative legate de 
gestionarea sistemului comunitar. Ar trebui 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 50% din veniturile 
obținute în urma licitării cotelor în 
perioada 2013-2020 să fie utilizate pentru
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, pentru adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice, pentru finanțarea 
cercetării și dezvoltării în domeniul 
reducerii emisiilor și adaptării, pentru 
dezvoltarea energiilor regenerabile în 
vederea îndeplinirii angajamentului UE de 
a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. În plus, 
veniturile obținute din licitarea cotelor ar 
trebui utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 
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prevăzute dispoziții privind monitorizarea 
utilizării în aceste scopuri a fondurilor 
provenite din licitații. O astfel de notificare 
nu scutește statele membre de obligația de 
a notifica anumite măsuri naționale, 
obligație prevăzută la articolul 88 alineatul 
(3) din tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat. 
Utilizarea veniturilor provenite din 
licitarea cotelor pentru a sprijini evitarea 
defrișărilor și alte proiecte și activități 
forestiere durabile trebuie să fie o 
completare a instrumentelor de piață 
eficiente, precum posibilitatea 
operatorilor de instalații de folosi credite 
de carbon forestier în sistemul comunitar.

Or. en

Justificare

Procentul de 20% trebuie mărit la 50% în vederea promovării inovării pentru adaptarea la 
schimbările climatice. În plus, instrumentele bază de piață, cum ar fi creditele de carbon 
forestier, reprezintă cele mai eficiente mijloace de furnizare a stimulentelor și investițiilor 
necesare țărilor în curs de dezvoltare pentru stoparea defrișărilor și angajarea acestora în 
proiectele de împădurire și reîmpădurire durabilă.

Amendamentul 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 20% din veniturile 
obținute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și adaptării, 
pentru dezvoltarea energiilor regenerabile 
în vederea îndeplinirii angajamentului UE 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 50% din veniturile 
obținute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate la nivel comunitar pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, pentru adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice, pentru finanțarea 
cercetării și dezvoltării în domeniul 
reducerii emisiilor și adaptării, pentru 
dezvoltarea energiilor regenerabile în 
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de a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le vor 
obține în urma licitațiilor, ținând seama de 
reducerea potențială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 
anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

vederea îndeplinirii angajamentului UE de 
a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le vor 
obține în urma licitațiilor, ținând seama de 
reducerea potențială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. Veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 
anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

Or. fr

Justificare

UE trebuie să se afle în poziția de a investi mai mult în tehnologiile energetice și de reducere 
a emisiilor de CO2 necesare pentru pregătirea eforturilor de reducere a emisiilor făcute până 
în 2050. Dacă un procent 50% din venituri ar fi utilizat la nivel comunitar, cercetarea 
europeană ar putea fi organizată eficient și ar fi comparabilă, de exemplu, cu cea din Statele 
Unite și Japonia.
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Amendamentul 101
Anders Wijkman

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 20% din veniturile 
obținute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și adaptării, 
pentru dezvoltarea energiilor regenerabile 
în vederea îndeplinirii angajamentului UE 
de a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le vor 
obține în urma licitațiilor, ținând seama de 
reducerea potențială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 50% din veniturile 
obținute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și adaptării, 
pentru dezvoltarea energiilor regenerabile 
în vederea îndeplinirii angajamentului UE 
de a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le vor 
obține în urma licitațiilor, ținând seama de 
reducerea potențială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 
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anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

Or. en

Amendamentul 102
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 20% din veniturile 
obținute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și adaptării, 
pentru dezvoltarea energiilor regenerabile 
în vederea îndeplinirii angajamentului UE 
de a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică20, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le vor 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 20% din veniturile 
obținute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice, pentru finanțarea 
cercetării și dezvoltării, pentru dezvoltarea 
energiilor regenerabile în vederea 
îndeplinirii angajamentului UE de a genera 
20% din energie din surse regenerabile 
până în 2020, pentru îndeplinirea 
angajamentului Comunității de a crește 
eficiența energetică cu 20% până în 2020, 
pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, pentru contribuția 
la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică20, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le vor 
obține în urma licitațiilor, ținând seama de 
reducerea potențială a veniturilor provenite 
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obține în urma licitațiilor, ținând seama de 
reducerea potențială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 
anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 
anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

20  COM(2006) 583, 6.10.2006. 20  COM(2006) 583, 6.10.2006.

Or. pl

Justificare

Ar fi mai logic să se utilizeze veniturile din licitarea cotelor pentru a diminua impactul 
schimbărilor climatice, decât pentru a combate cauzele ipotetice, care nu sunt încă pe deplin 
dovedite științific. Cauzele schimbărilor climatice nu au fost încă pe deplin cercetate și sunt 
probabil de natură ciclică.

Amendamentul 103
Antonio De Blasio

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 20% din veniturile 
obținute în urma licitării cotelor să fie 
utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, pentru 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca 20% din veniturile obținute 
în urma licitării cotelor să fie utilizate 
pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră, pentru adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice, pentru finanțarea 
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finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și adaptării, 
pentru dezvoltarea energiilor regenerabile 
în vederea îndeplinirii angajamentului UE 
de a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică1, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le vor 
obține în urma licitațiilor, ținând seama de 
reducerea potențială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 
anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

cercetării și dezvoltării în domeniul 
reducerii emisiilor și adaptării, pentru 
dezvoltarea energiilor regenerabile în 
vederea îndeplinirii angajamentului UE de 
a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20% până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică1, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le vor 
obține în urma licitațiilor, ținând seama de 
reducerea potențială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate în primul rând pentru finanțarea 
și promovarea investițiilor în vederea 
reducerii emisiilor și pentru a acoperi 
cheltuielile administrative legate de 
gestionarea sistemului comunitar. Ar trebui 
prevăzute dispoziții privind monitorizarea 
utilizării în aceste scopuri a fondurilor 
provenite din licitații. O astfel de notificare 
nu scutește statele membre de obligația de 
a notifica anumite măsuri naționale, 
obligație prevăzută la articolul 88 alineatul 
(3) din tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

Or. hu

                                               
1 COM(2006) 583, 6.10.2006.
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Amendamentul 104
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În vederea asigurării unui echilibru 
adecvat între acțiunile din cadrul UE de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele acestora și cele 
întreprinse în țările terțe, 50% din 
veniturile obținute din licitarea cotelor ar 
trebui investite în interiorul UE, iar restul 
în țări în curs de dezvoltare, pentru a ține 
cont de vulnerabilitatea mai mare a 
acestora la schimbările climatice, de 
posibilitățile lor mai limitate de a 
reacționa la acestea, precum și de 
responsabilitatea istorică a țărilor 
industrializate față de această problemă.

Or. en

Justificare

Este probabil ca țările în curs de dezvoltare să sufere în mod disproporționat de pe urma 
impactului schimbărilor climatice, cu toate că au avut o contribuție redusă la această 
problemă. Adeseori, acestea nu dispun de resursele necesare finanțării măsurilor de atenuare 
a impactului. Din aceste considerente, este de dorit ca veniturile provenite de licitații să fie 
împărțite între țările în curs de dezvoltare și proiectele din cadrul Uniunii.

Amendamentul 105
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) În vederea promovării unei 
distribuții echitabile și rentabile a 
proiectelor în țările terțe și în vederea 
difuzării celor mai bune practici privind 
toate activitățile prevăzute în 
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considerentul (15), ar trebui instituite 
mecanisme care să asigure schimbul 
eficient de informații în privința 
proiectelor întreprinse în diferite state 
membre.

Or. en

Justificare

Este important ca proiectele statelor membre menite să respecte obligațiile prevăzute la 
articolul 10 alineatul (3) să fie bine coordonate pentru a garanta că fondurile sunt destinate 
celor mai necesare și eficiente proiecte și pentru a evita suprapunerea proiectelor.

Amendamentul 106
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Având în vedere amploarea și 
rapiditatea defrișărilor la nivel mondial, 
este esențial să li se permită operatorilor 
de instalații să utilizeze creditele din 
defrișările evitate, din proiectele de 
împădurire și reîmpădurire și din 
activitățile în țări în curs de dezvoltare și 
să se garanteze că veniturile provenite din 
licitarea cotelor în sistemul comunitar 
sunt folosite în vederea susținerii 
capacității țărilor în curs de dezvoltare 
pentru ca proiectele și activitățile 
forestiere ale acestora să aibă credibilitate 
pe piețele internaționale de carbon. De 
asemenea, UE ar trebui să depună 
eforturi pentru a institui un sistem de 
piață recunoscut pe plan internațional de 
reducere a defrișărilor și creștere a 
împăduririlor și reîmpăduririlor. Statele 
membre ar trebui să contribuie, pe baza 
unei „coaliții a voluntarilor”, la un fond 
UE sau internațional pentru a sprijini 
consolidarea acestei capacității.
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Justificare

Instrumentele de piață reprezintă cele mai eficiente mijloace de furnizare a stimulentelor și 
investițiilor necesare țărilor în curs de dezvoltare pentru stoparea defrișărilor și angajarea 
acestora în proiecte și activități durabile de împădurire și reîmpădurire.  Fondurile provenite 
din licitarea cotelor de emisii ar trebui utilizate în vederea dezvoltării capacității, care va 
oferi baza pentru proiecte și activități credibile, pe bază comercială, destinate evitării 
defrișărilor, precum și împăduririlor și reîmpăduririlor din țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul 107
Anders Wijkman

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Având în vedere amploarea și 
rapiditatea defrișărilor la nivel mondial, 
este fundamental ca veniturile provenite 
din licitații în cadrul sistemului comunitar 
să fie folosite pentru a reduce defrișările 
și a spori procesele durabile de 
împădurire și reîmpădurire. De asemenea, 
UE ar trebui să depună eforturi pentru a 
institui un sistem de piață recunoscut pe 
plan internațional de reducere a 
defrișărilor și creștere a împăduririlor și 
reîmpăduririlor. Statele membre ar trebui 
să contribuie la un fond UE sau 
internațional care să fie alocat efectiv în 
acest scop și pentru atingerea altor 
obiective la nivel internațional.

Or. en
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Amendamentul 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Energia este o necesitate umană de 
bază, dar din ce în ce mai mulți cetățeni ai 
UE nu își pot permite achitarea facturilor 
pentru energie și devin ceea ce se 
cunoaște sub termenul de săraci din punct 
de vedere energetic. Consumatorii 
vulnerabili, inclusiv cei în vârstă, 
persoanele cu handicap și familiile cu 
venituri mici, sunt cei mai afectați.  
Statele membre ar trebui, prin urmare, să 
elaboreze planuri naționale de acțiune 
pentru a aborda chestiunea sărăciei 
energetice și pentru a asigura 
consumatorilor vulnerabili 
aprovizionarea cu energia necesară. O 
parte a veniturilor provenite din licitarea 
cotelor ar trebui să fie alocate măsurilor 
pentru atenuarea sărăciei energetice.

Or. en

Justificare

Venituri provenite din licitații ar trebui folosite pentru combaterea sărăciei energetice.

Amendamentul 109
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Având în vedere că veniturile din 
licitarea cotelor alocate defrișărilor, 
împăduririlor și reîmpăduririlor nu sunt 
suficiente pentru stoparea defrișărilor la 
nivel mondial, poate sunt necesare măsuri 

Adlib Express Watermark



AM\732961RO.doc 71/90 PE409.565v01-00

RO

suplimentare.

Or. en

Justificare

Trebuie să fim realiști și să nu pretindem că putem rezolva problemele menționate mai sus cu 
20% din veniturile provenite din licitații.

Amendamentul 110
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Comercializarea cotelor de emisii este 
un instrument creat pentru a contribui la 
realizarea obiectivelor de reducere a CO2
cu costuri minime. Alocarea cu titlu 
gratuit bazată pe valori de referință și pe 
producția reală asigură stimulentele 
necesare pentru îmbunătățirea eficienței. 
Costurile generate de sistemul comunitar, 
atât pentru instalațiile care participă, cât 
și, în mod indirect, pentru consumatori, 
pot fi limitate la necesitățile financiare 
pentru reducerea emisiilor de CO2 în 
conformitate cu obiectivul fixat. Emisiile 
de CO2 care sunt încă permise conform 
plafonului nu generează, prin urmare, 
costuri pentru Comunitate. Acest lucru se 
va întâmpla doar când vor face parte 
dintr-un viitor obiectiv de reducere 
consolidat. O astfel de limitare nu pune în 
pericol în niciun fel scopurile politicii în 
materie de schimbări climatice. Atingerea 
obiectivului de reducere a CO2 poate fi 
garantată prin fixarea corectă a valorilor 
de referință. Opțiunea unei adaptări prin 
reducerea valorilor de referință în anii 
următori oferă siguranța îndeplinirii, într-
adevăr, a obiectivului global de reducere. 
În consecință, este necesar ca, începând cu 
2013, alocarea cu titlu gratuit a cotelor pe 
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baza valorilor de referință și a producției 
reale să devină obligatorie pentru toate 
sectoarele și pe toată perioada.

Or. en

Justificare

Pentru a stabili un sistem de comercializare a cotelor de emisie eficient și rentabil din punct 
de vedere al costurilor, care să ajute într-adevăr la îndeplinirea obiectivelor de reducere la 
costuri minime, licitarea nu este cea mai bună opțiune. Alocarea bazată pe valori de referință 
și producția reală reprezintă cel mai bun sistem care asigură eficiența ecologică la costuri 
minime, așa cum a dovedit studiul ECOFYS pentru Federația Internațională a 
Consumatorilor Industriali de Energie Electrică (IFIEC).

Amendamentul 111
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) În consecință, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ținând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2. Producătorii 
de energie electrică ar trebui să 
beneficieze de cote gratuite pentru energia 
termică sau de răcire produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
dacă energia termică sau de răcire este 
furnizată unor instalații din sectoare care 
prezintă un risc de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Producătorilor de 
energie termică sau de răcire le sunt 
alocate cote în același mod ca alocarea 
cotelor în sectoarele care utilizează 
energie termică sau de răcire.

Or. en
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Justificare

Tratament egal pentru toate instalațiile de termoficare sau de răcire. CCS necesită stimulare 
temporară, deci nu e necesară excluderea de la alocarea cu titlu gratuit a cotelor.

Amendamentul 112
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) În consecință, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru toate 
sectoarele, combinată cu o cerință privind 
cotele de emisii la import (AIR), ținând 
seama inter alia de posibilitatea acestui 
sector de a transfera costurile mărite 
aferente CO2 în cazul în care încheierea 
unui viitor acord internațional global este 
amânată.

Or. en

Justificare

Prețul dioxidului de carbon ar trebui inclus integral în produse pentru a orienta piața către 
un consum mai ecologic. Alocarea gratuită denaturează funcționarea mecanismului de piață, 
în timp ce licitarea integrală ar evita birocrația și ar recompensa cele mai bune performanțe 
în mod foarte eficient.  Relocarea emisiilor de dioxid de carbon și concurența neloială față de 
producția europeană din țări care nu s-au implicat în acorduri internaționale cuprinzătoare 
privind schimbările climatice ar trebui neutralizate printr-o cerință privind cotele de emisii la 
import.
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Amendamentul 113
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) În consecință, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie; nu trebuie 
alocate cote gratuite pentru captarea și 
stocarea carbonului, această practică fiind 
deja încurajată de absența obligației de a 
restitui cotele aferente emisiilor stocate.

Or. en

Justificare

Este necesar ca licitarea integrală a cotelor să devină obligatorie. Acest lucru este necesar 
dacă se dorește ca întreprinderile să dispună de sprijinul adecvat necesar limitării costurilor 
ecologice impuse de activitățile desfășurate de acestea. Iar în situația în care nu există o 
alocare cu titlu gratuit și pentru alte sectoare, nu sunt necesare norme speciale privind 
cogenerarea cu randament ridicat care ar crea condiții inegale de concurență în comparație 
cu termoficarea urbană și energia autogenerată.
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Amendamentul 114
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Producerea de energie termică nu trebuie tratată în mod „accesoriu” în cadrul acelorași 
prevederi care vizează generarea de electricitate. Acest lucru duce la contradicții și 
denaturări ale concurenței.

Amendamentul 115
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În consecință, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 

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

cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ținând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2; nu trebuie 
alocate cote gratuite pentru captarea și 
stocarea carbonului, această practică fiind 
deja încurajată de absența obligației de a 
restitui cotele aferente emisiilor stocate. 
Producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere de energie termică 
justificată din punct de vedere economic 
și pentru energia termică furnizată 
instalațiilor de termoficare urbană 
eficiente în conformitate cu Orientările 
privind ajutoarele de stat pentru protecția 
mediului, ar trebui să beneficieze de cote 
gratuite pentru a se asigura un tratament 
egal cu cel aplicat altor producători de 
energie termică care nu intră sub 
incidența sistemului comunitar.

Or. en

Justificare

Piața termică este competitivă, iar cea mai mare parte a sa, constituită din boilere 
individuale pe bază de combustibili fosili, nu este cuprinsă în sistemul de comercializare a 
cotelor de emisii. Instalațiile de termoficare urbane nu pot transfera costul la consumatori, 
deși acestea reprezintă opțiunea cu cele mai reduse emisii de carbon.  În vederea evitării
creșterii emisiilor în sectorul necomercial al pieței termice, instalațiile trebuie tratate în 
același mod ca și industria pe piețele cu risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

Amendamentul 116
Adam Gierek

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În consecință, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 

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

sectorul energiei, ținând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2.Pentru a 
evita denaturarea concurenței ca urmare a 
creșterii costurilor determinate de 
reducerea emisiilor de CO2, producătorii 
de energie electrică ar putea beneficia de 
cote gratuite pentru energia termică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat, astfel cum este definită de Directiva 
2004/8/CE.

Or. pl

Justificare

Cerințele impuse asupra producerii de energie termică în cadrul EU ETS trebuie să 
corespundă celor impuse asupra producerii de energie termică în afara EU ETS. Energie 
termică produsă în instalații de cogenerare evaluate la peste 20 MW trebuie să concureze cu 
energia termică produsă în instalații evaluate sub 20 MW care nu sunt acoperite de EU ETS. 
Pentru a preveni denaturări ale concurenței, aceleași condiții trebuie să se aplice energiei 
termice produse de instalații de cogenerare cu randament ridicat ca și energiei termice 
produse din alte surse de energie pentru care sunt alocate cote cu titlu gratuit sau care sunt 
subvenționate în alt moduri în afara EU ETS. Pentru a evita denaturări ale concurenței, 
trebuie acordate cote cu titlu gratuit pentru energia termică produsă în instalații de 
cogenerare cu randament ridicat.

Amendamentul 117
Dan Jørgensen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În consecință, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ținând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 

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

costurile mărite aferente CO2; nu trebuie 
alocate cote gratuite pentru captarea și 
stocarea carbonului din emisii provenite de 
la combustibili fosili, această practică fiind 
deja încurajată de absența obligației de a 
restitui cotele aferente emisiilor stocate. 
Măsurile care stabilesc detaliile privind 
creditele pentru captarea și stocarea 
emisiilor provenite de la combustibili 
neutri din punct de vedere al emisiilor de 
CO2 trebuie să fie aplicate într-un mod 
armonizat. Pentru a evita denaturarea 
concurenței, producătorii de energie 
electrică ar putea beneficia de cote gratuite 
pentru energia termică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
în cazul în care energia termică produsă de 
instalații din alte sectoare ar beneficia, de 
asemenea, de cote gratuite.

Or. en

Justificare

Co-combustia cu biomasă sau deșeuri în cazul centralelor termoelectrice pe bază de cărbune 
este o opțiune rentabilă pentru creșterea procentului de energie regenerabilă din Europa. 
Este esențial ca co-combustia să rămână o opțiune atrăgătoare alături de CCS. În vederea 
asigurării investițiilor în CCS se sugerează, prin urmare, că ar trebui să fie posibilă o 
creditare a emisiilor de gaze cu efect de seră stocate din combustibili neutri din punct de 
vedere al CO2 și care în fapt extrag emisii de gaze cu efect de seră din atmosferă.

Amendamentul 118
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În consecință, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ținând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 

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

costurile mărite aferente reducerii
emisiilor de CO2. Pentru a evita 
denaturarea concurenței ca urmare a 
costurilor mărite aferente reducerii 
emisiilor de CO2, producătorii de energie 
electrică, în cazul în care produc energie 
termică sau de răcire prin cogenerare cu 
randament ridicat, astfel cum este definită
în Directiva 2004/8/CE, ar trebui să 
beneficieze de cote gratuite pentru aceste 
procese termice sau răcire.

Or. en

Justificare

În vederea clarificării.

Amendamentul 119
Anders Wijkman

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) În consecință, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei și pentru alte sectoare, 
care pot transfera costurile mărite aferente 
CO2, cum ar fi aviația și rafinăriile de 
petrol; nu trebuie alocate cote gratuite 
pentru captarea și stocarea carbonului, 
această practică fiind deja încurajată de 
absența obligației de a restitui cotele 
aferente emisiilor stocate. Pentru a evita 
denaturarea concurenței, producătorii de 
energie electrică ar putea beneficia de cote 
gratuite pentru energia termică produsă 
prin cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
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energia termică produsă de instalații din 
alte sectoare ar beneficia, de asemenea, de 
cote gratuite.

în cazul în care energia termică produsă de 
instalații din alte sectoare ar beneficia, de 
asemenea, de cote gratuite.

Or. en

Amendamentul 120
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) În consecință, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ținând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2; nu trebuie 
alocate cote gratuite pentru captarea și 
stocarea carbonului, această practică fiind 
deja încurajată de absența obligației de a 
restitui cotele aferente emisiilor stocate. 
Pentru a evita denaturarea concurenței, se 
acordă cote gratuite pentru energia termică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat, astfel cum este definită de Directiva 
2004/8/CE, în cazul în care energia termică 
produsă de instalații din alte sectoare ar 
beneficia, de asemenea, de cote gratuite.

Or. pl

Justificare

Trebuie să se acorde certificate gratuite pentru generarea de energie termică tuturor 
producătorilor de energie care operează instalații de cogenerare de înaltă eficiență, nu doar 
producătorilor de electricitate în sensul articolului 1.
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Amendamentul 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) În consecință, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ținând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2. Nu trebuie 
alocate cote gratuite instalațiilor pentru
captarea carbonului, conductelor pentru 
transport și siturilor pentru stocarea CO2 
emis ca urmare a proprie activități,
captarea și stocarea CO2 fiind deja 
încurajată de absența obligației de a restitui 
cotele aferente emisiilor stocate și care 
altfel ar fi fost emise. Pentru a evita 
denaturarea concurenței, producătorii de 
energie electrică ar putea beneficia de cote 
gratuite pentru energia termică produsă 
prin cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
în cazul în care energia termică produsă de 
instalații din alte sectoare ar beneficia, de 
asemenea, de cote gratuite.

Or. en

Justificare

Clarificarea potrivit căreia nu trebuie să existe alocări cu titlu gratuit a cotelor pentru 
activitățile de captare, transport și stocare, dar că dioxidul de carbon stocat va fi figura în 
monitorizare și nu va genera necesitatea de cedare a unei cantități corespunzătoare de cote. 
Aceste clarificări sunt necesare drept stimulente pentru capturare și stocare.
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Amendamentul 122
Péter Olajos

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) În consecință, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ținând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2; nu trebuie 
alocate cote gratuite pentru captarea și 
stocarea carbonului, această practică fiind 
deja încurajată de absența obligației de a 
restitui cotele aferente emisiilor stocate.
Producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE,
și energia termică furnizată instalațiilor de 
termoficare urbană eficiente în 
conformitate cu Orientările privind 
ajutoarele de stat pentru protecția 
mediului, ar trebui să beneficieze de cote 
gratuite pentru a se asigura un tratament 
egal cu cel aplicat altor producători de 
energie termică care nu intră sub 
incidența sistemului comunitar.

Or. en

Justificare

Piața termoficării este competitivă, iar cea mai mare parte a sa, constituită din boilere 
individuale pe bază de combustibili fosili, nu este acoperită de ETS. În vederea evitării 
creșterii emisiilor în sectorul necomercial al pieței termice, instalațiile trebuie tratate în 
același mod ca și industria pe piețele cu risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.
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Amendamentul 123
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) În consecință, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ținând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2; cu excepția 
a cel puțin 12 centrale demonstrative, nu 
trebuie alocate cote gratuite pentru captarea 
și stocarea carbonului, această practică 
fiind deja încurajată de absența obligației 
de a restitui cotele aferente emisiilor 
stocate. Pentru a evita denaturarea 
concurenței, producătorii de energie 
electrică ar putea beneficia de cote gratuite 
pentru energia termică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
în cazul în care energia termică produsă de 
instalații din alte sectoare ar beneficia, de 
asemenea, de cote gratuite.

Or. de

Justificare

Stimulentele propuse de Comisie nu sunt suficiente pentru a garanta construcția promptă a 
cel puțin 12 stații demonstrative.

Amendamentul 124
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În consecință, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 

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

cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ținând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2; cu excepția 
a cel puțin 12 centrale demonstrative, nu 
trebuie alocate cote gratuite pentru captarea 
și stocarea carbonului, această practică 
fiind deja încurajată de absența obligației 
de a restitui cotele aferente emisiilor 
stocate. Pentru a evita denaturarea 
concurenței, producătorii de energie 
electrică ar putea beneficia de cote gratuite 
pentru energia termică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
în cazul în care energia termică produsă de 
instalații din alte sectoare ar beneficia, de 
asemenea, de cote gratuite.

Or. de

Justificare

Este important ca toate abordările tehnologice privind captarea dioxidului de carbon și toate 
formele diverse de depozitare să fie testate. Din acest motiv sunt necesare cel puțin 12 stații 
demonstrative.

Amendamentul 125
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Pentru a evita denaturarea concurenței, 
producătorii de energie electrică ar putea 
beneficia de cote gratuite pentru energia 
termică produsă prin cogenerare cu 
randament ridicat, astfel cum este definită 
de Directiva 2004/8/CE, în cazul în care 
energia termică produsă de instalații din 
alte sectoare ar beneficia, de asemenea, de 
cote gratuite. În cazul în care orice 
producție de energie electrică este 
realizată prin cogenerare cu randament 
ridicat de către orice instalație, cu 
excepția producătorilor de energie 
electrică, metodologia detaliată pentru 
calcularea cotelor gratuite pentru energia 
termică asociată acestei furnizări de 
energie electrică trebuie să ia în 
considerare pe deplin reducerea emisiilor 
de carbon rezultată din cogenerarea cu 
randament ridicat.

Or. en

Justificare

Normele privind valorile de referință trebuie să garanteze că beneficiile totale ale 
cogenerării referitoare la carbon sunt luate în considerare și că cogenerarea cu randament 
ridicat nu este înlocuită de boilerele cu randament scăzut.

Amendamentul 126
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În consecință, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ținând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2; nu trebuie 
alocate cote gratuite pentru captarea și 
stocarea carbonului, această practică fiind 

(16) Nu trebuie alocate cote gratuite pentru 
captarea și stocarea carbonului, această 
practică fiind deja încurajată de absența 
obligației de a restitui cotele aferente 
emisiilor stocate. Pentru a evita 
denaturarea concurenței, producătorii de 
energie electrică ar putea beneficia de cote 
gratuite pentru energia termică produsă 
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deja încurajată de absența obligației de a 
restitui cotele aferente emisiilor stocate. 
Pentru a evita denaturarea concurenței, 
producătorii de energie electrică ar putea 
beneficia de cote gratuite pentru energia 
termică produsă prin cogenerare cu 
randament ridicat, astfel cum este definită 
de Directiva 2004/8/CE, în cazul în care 
energia termică produsă de instalații din 
alte sectoare ar beneficia, de asemenea, de 
cote gratuite.

prin cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
în cazul în care energia termică produsă de 
instalații din alte sectoare ar beneficia, de 
asemenea, de cote gratuite.

Or. pl

Justificare

Dacă licitarea cotelor de emisii se extinde asupra întregul sector energetic, prețul energie 
electrice produse prin utilizarea combustibililor fosili va crește în mod clar. În țări ale căror 
sectoare energetice se bazează pe combustibili fosili (de exemplu Polonia), publicul și 
economia ar putea să nu fi capabile să facă față impactului unei astfel de creșteri a prețului.

Amendamentul 127
Caroline Lucas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Absența obligației de a restitui 
cotele aferente emisiilor de C02 provenite 
din producția de energie stocate definitiv 
sau evitate reprezintă principalul 
stimulent pe termen lung pentru captarea 
și stocarea carbonului și pentru noile 
tehnologii legate de energiile 
regenerabile. De asemenea, pentru a 
accelera punerea în funcțiune a primelor 
instalații comerciale, ar trebui utilizate 
veniturile provenite din licitații și ar 
trebui alocate cote din rezerva instalațiilor 
recent intrate pe piață pentru a finanța o 
recompensă garantată pentru tonele de 
CO2 stocate sau evitate, acordată 
primelor instalații de acest tip din UE sau 
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din orice țară terță care a ratificat viitorul 
acord internațional privind schimbările 
climatice, cu condiția existenței unui 
acord privind partajarea drepturilor de 
proprietate intelectuală asupra 
tehnologiei.

Or. en

Justificare

Pornind de la amendamentul 4 depus de raportor, noile tehnologii regenerabile care nu au 
fost testate din punct de vedere comercial sunt introduse în mecanismul de finanțare 
suplimentară. O capacitate de 180 GW pentru energia eoliană până la sfârșitul lui 2020 ar 
evita o cantitate de emisii echivalentă cu 70% din obiectivul ETS de reducere cu 21%. 
Sprijinirea inovațiilor la scară largă în domeniul energiei regenerabile prezintă adevărate 
oportunități pentru tehnologiile lansate care vor aduce o contribuție semnificativă la 
îndeplinirea obiectivelor la nivel european și global. (Modificările la amendamentul 4 depus 
de raportor au fost subliniate).

Amendamentul 128
Adam Gierek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Cel mai important stimulent pe 
termen lung pentru captarea și stocarea 
carbonului este lipsa cotelor de emisii, 
astfel încât carbonul să fie stocat 
permanent. În plus, veniturile provenite 
din licitații ar trebui să fie utilizate pentru 
dezvoltarea celor 12 noi centrale 
demonstrative. Instalațiile nou intrate în 
sistem ar trebui să beneficieze de cote 
suplimentare din rezerve. Aceste centrale 
demonstrative ar trebui să fie alese prin 
intermediul unei proceduri de licitare 
publică organizată de Comisie la nivelul 
UE. Țările terțe semnatare ale viitorului 
acord internațional privind schimbările 
climatice ar trebui, de asemenea, să aibă 
acces la mecanismul comunitar de sprijin.
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Or. pl

Justificare

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
UE.

Amendamentul 129
Anne Laperrouze

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Chiar dacă este sau nu produsă în 
combinație cu energia electrică, energia 
termică furnizată industriei, instalațiilor 
de termoficare urbane sau altor 
consumatori ar trebui să beneficieze de 
cote gratuite în conformitate cu ponderea 
de cote gratuite alocate sectoarelor 
industriale. Chiar dacă este sau nu 
produsă în combinație cu energia 
electrică, energia termică furnizată pentru 
încălzirea urbană, care îndeplinește 
condiții echivalente celor prevăzute în 
Orientările privind ajutorul de stat pentru 
protecția mediului ar trebui să beneficieze 
de 100% din cotele gratuite pentru a se 
asigura un tratament egal cu cel aplicat 
altor producători de energie termică care 
nu intră sub incidența sistemului 
comunitar de comercializare a cotelor de 
emisie.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\732961RO.doc 89/90 PE409.565v01-00

RO

Justificare

Producerea de energie termică nu trebuie tratată în mod „accesoriu” în cadrul acelorași 
prevederi care vizează generarea de electricitate. Acest lucru duce la contradicții și 
denaturări ale concurenței.

Amendamentul 130
Chris Davies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Absența obligației de a restitui 
cotele aferente emisiilor de C02 stocate 
definitiv reprezintă principalul stimulent 
pe termen lung pentru captarea și 
stocarea carbonului. De asemenea, pentru 
a accelera punerea în funcțiune a 
centralelor demonstrative, ar trebui 
utilizate veniturile provenite din licitații și 
ar trebui acordate cote suplimentare, din 
rezerva instalațiilor recent intrate pe 
piață, celor 12 instalații din UE calificate 
în cadrul unei licitații la nivelul UE 
organizate de către Comisie. Orice țară 
terță care ratifică viitorul acord 
internațional privind schimbările 
climatice ar putea avea acces la 
mecanismele de sprijin ale UE.

Or. en

Justificare

Un sistem de sprijin bazat pe ETS poate furniza finanțarea de care are nevoie această 
tehnologie în curs de dezvoltare. Finanțarea are o limită în ceea ce privește durata, volumul 
și numărul absolut de proiecte. Trebuie de asemenea menționat faptul că finanțarea trebuie 
alocată printr-un proces de licitație publică/licitare și alcătuită astfel încât să includă toate 
cele trei tehnologii CCS. Pentru a asigura sprijinul politic și public, părțile și/sau țările terțe 
nu ar trebui incluse în mod automat în cele 12 centrale demonstrative, ci să facă obiectul unei 
finanțări UE suplimentare.
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Amendamentul 131
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Ar trebui alocate certificate cu titlu 
gratuit egale cu 125% din volumul 
producției preconizate pentru cel puțin 12 
centrale demonstrative dotate cu 
tehnologii de captare și stocare a 
carbonului. Alocarea ar trebui să fie 
realizată cu doi ani înainte de începerea 
planificată a producției și cel mai devreme 
începând cu 2013.

Or. de

Justificare

Alocarea timpurie de cote cu titlu gratuit va crea un stimulent de investiție timpurie.
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