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Amendamentul 217
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Articolul 1 se înlocuieşte cu 
următorul text:

„Prezenta directivă instituie un sistem 
de comercializare a cotelor de emisie de 
gaze cu efect de seră în cadrul 
comunităţii (denumit în continuare 
„sistemul comunitar”) pentru a 
promova reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră într-un mod rentabil şi 
eficient din punct de vedere economic, 
promovând în acelaşi timp inovarea şi 
menţinând şi consolidând 
competitivitatea.”

Or. en

Justificare

ETS ar trebui să conducă la inovații cu emisii reduse de carbon, care să ofere societăților din 
UE un avantaj pe termen lung asupra concurenților din afara UE. Atunci când ETS conduce 
la riscul de relocare a emisiilor de carbon, competitivitatea societăților din UE ar trebui 
menținută.

Amendamentul 218
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/87/CE
Articolul 1 – paragraf nou
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Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, prevede creşterea nivelului 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, astfel încât să contribuie la obţinerea 
nivelurilor considerate necesare din punct 
de vedere ştiinţific pentru a evita schimbări 
climatice periculoase.

În vederea reducerii gazelor cu efect de 
seră la nivelul Comunităţii cu cel puţin 
30% până în 2020 şi cu 80% până în 
2050, prezenta directivă stabileşte cadrul 
pentru activităţile acoperite de sistemul 
comunitar destinate sprijinirii realizării 
acestor reduceri.  De asemenea, prevede 
creşterea nivelului de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, astfel încât să 
contribuie la obţinerea nivelurilor asumate 
de Comunitate în temeiul unui viitor 
acord internaţional global şi considerate 
necesare din punct de vedere ştiinţific 
pentru a evita schimbări climatice 
periculoase.

Or. en

Amendamentul 219
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/87/CE
Articolul 1 – paragraf nou

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, prevede creşterea nivelului 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, astfel încât să contribuie la obţinerea 
nivelurilor considerate necesare din punct 
de vedere ştiinţific pentru a evita schimbări 
climatice periculoase.

De asemenea, prevede contribuţia 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
la obţinerea nivelurilor considerate 
necesare din punct de vedere ştiinţific 
pentru a evita schimbări climatice 
periculoase, fără a se crea poveri 
administrative disproporţionate pentru 
sectoarele vizate.

Or. en

Justificare

Împărțirea sarcinii între sectorul ETS și sectorul non-ETS ar trebuie evaluată ținând seama 
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de potențialele disponibile și de rentabilitate. Acest amendament oferă o formulare care evită, 
în principiu, atribuirea principalei sarcini sectorului ETS.

Amendamentul 220
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/87/CE
Articolul 1 – paragraf nou

Textul propus de Comisie Amendamentul

„De asemenea, prevede creşterea nivelului 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, astfel încât să contribuie la obţinerea 
nivelurilor considerate necesare din punct 
de vedere ştiinţific pentru a evita schimbări 
climatice periculoase.”

„De asemenea, prevede creşterea nivelului 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, ceea ce poate să contribuie la 
obţinerea nivelurilor considerate necesare 
din punct de vedere ştiinţific pentru a evita 
schimbări climatice periculoase.”

Or. pl

Justificare

Numeroși oameni de știință pun sub semnul întrebării legitimitatea și veridicitatea teoriei 
gazelor cu efect de seră și a măsurilor potențiale legate de aceasta. Dacă știința este 
considerată a fi întreaga gamă de opinii asupra anumitor fenomene, atunci formularea 
articolului 1 nu corespunde adevărului și este tendențioasă, deoarece insistă asupra unui 
singur punct de vedere. Amendamentul reformulează paragraful astfel încât acesta să reflecte 
polarizarea opiniilor existente asupra acestui subiect.

Amendamentul 221
Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/87/CE
Articolul 1 – paragraf nou

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

De asemenea, prevede creşterea nivelului 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, astfel încât să contribuie la obţinerea 
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nivelurilor considerate necesare din punct 
de vedere ştiinţific pentru a evita schimbări 
climatice periculoase.

nivelurilor considerate necesare din punct 
de vedere ştiinţific pentru a evita schimbări 
climatice periculoase, luând în 
considerare realizările statelor membre în 
temeiul Protocolului de la Kyoto.

Or. en

Amendamentul 222
Konrad Szymański

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/87/CE
Articolul 1 – paragraf nou

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, prevede creşterea nivelului 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, astfel încât să contribuie la obţinerea 
nivelurilor considerate necesare din punct 
de vedere ştiinţific pentru a evita schimbări 
climatice periculoase.

De asemenea, prevede creşterea nivelului 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, astfel încât să contribuie la obţinerea 
nivelurilor considerate necesare din punct 
de vedere ştiinţific pentru a evita schimbări 
climatice periculoase, luând în 
considerare realizările statelor membre în 
temeiul Protocolului de la Kyoto.

Or. en

Justificare

Obiectivele directivei țin seama în mod corespunzător de realizările statelor membre în 
cadrul Protocolului de la Kyoto, în funcție de anii de referință ai acestora.

Amendamentul 223
Antonio De Blasio

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

(1a) Domeniul de aplicare a Directivei 
2003/87/CE trebuie extins la sectoarele şi 
subsectoarele mari consumatoare de 
energie considerate ca emiţători indirecţi 
datorită consumului lor mare de energie. 
Aceste sectoare şi subsectoare mari 
consumatoare de energie considerate ca 
emiţători indirecţi vor fi definite până la 
31 decembrie 2009.

Or. hu

Amendamentul 224
Patrick Louis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia examinează modalităţile de 
includere a activităţilor LULUCF în 
domeniul de aplicare a Directivei 
2003/87/CE şi a Directivei 2004/101/CE 
de modificare a Directivei 2003/87/CE, în 
lumina propunerilor prezentate în cadrul 
Conferinţei de la Bali şi a progresului 
tehnic. Până la sfârşitul anului 2008, 
aceasta prezintă Parlamentului European 
şi Consiliului o propunere legislativă în 
acest sens. 
Această propunere priveşte în special 
includerea integrală a proiectelor 
LULUCF în mecanismele de proiect (JI şi 
CDM) prevăzute în Protocolul de la 
Kyoto, inclusiv utilizarea reducerilor de 
emisii certificate (CER) şi a unităţilor de 
reducere a emisiilor (ERU) rezultate din 
activităţi de proiect desfăşurate în cadrul 
sistemului comunitar anterior intrării în 
vigoare a unui viitor acord internaţional 
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privind schimbările climatice.

Or. fr

Justificare

Anumite state membre critică eșecul Comisiei Europene în a oferi suficiente motive pentru 
decizia sa de a exclude activitățile LULUCF din domeniul de aplicare al sistemului ETS al 
UE. În concluziile Consiliului European se solicită Comisiei să exploreze posibilitatea 
incorporării acestor activități în ETS al UE, iar Parlamentul a solicitat la rândul său 
Comisiei să studieze această posibilitate. Înființarea de proiecte LULUCF în țările în curs de 
dezvoltare, în cadrul CDM, ar crea o sursă importantă de finanțare, care ar contribui la 
protecția biodiversității și la reabilitarea pădurilor degradate.

Amendamentul 225
Urszula Krupa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 3 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) litera (c) se înlocuieşte cu următorul 
text:
„(c) «gaze cu efect de seră» înseamnă 
gazele enumerate în anexa II şi alte 
componente gazoase ale atmosferei, atât 
naturale, cât şi antropogene, care absorb 
şi reemit radiaţie infraroşie;”
(b) litera (h) se înlocuieşte cu 
următorul text:
"(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă 
orice instalaţie care desfăşoară una sau 
mai multe dintre activităţile enumerate în 
anexa I, care a obţinut un permis de 
emisie de gaze cu efect de seră după ce a 
prezentat Comisiei lista menţionată la 
articolul 11 alineatul (1);”
(c) se adaugă următoarele litere: 
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"[(t)] «instalaţie de ardere» înseamnă 
orice unitate tehnică staţionară în care 
sunt oxidaţi combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, 
sau ambele, şi în care se desfăşoară alte 
activităţi direct asociate, inclusiv spălarea 
gazelor reziduale;
[(u)] «producător de energie electrică» 
înseamnă o instalaţie care, la 1 ianuarie 
2005 sau după această dată, a produs 
energie electrică în vederea vânzării către 
părţi terţe şi care este acoperită numai de 
categoria «Furnizare de energie electrică 
sau de energie termică» din anexa I.”

Or. pl

Justificare

Noile definiții propuse sunt prea generale și acoperă o gamă prea largă de subiecte, care nu 
sunt comparabile în ceea ce privește caracteristicile (gaze cu efect de seră) sau dimensiunea 
(instalații care produc emisii de gaze) și care nu au o influență semnificativă asupra 
schimbărilor climatice.

Amendamentul 226
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) litera (c) se înlocuieşte cu următorul 
text:

eliminat

(c) «gaze cu efect de seră» înseamnă 
gazele enumerate în anexa II şi alte 
componente gazoase ale atmosferei, atât 
naturale, cât şi antropogene, care absorb 
şi reemit radiaţie infraroşie;”

Or. en
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Justificare

Definirea domeniului de aplicare a directivei trebuie să stabilească un cadru stabil atât 
pentru industrie, cât și pentru statele membre. Lista din anexa II acoperă toate „gazele 
Kyoto”. Pentru alte „componente gazoase” nu există date disponibile. Prin urmare, ar trebui 
păstrată definiția existentă.

Amendamentul 227
Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) litera (c) se înlocuieşte cu următorul 
text:

eliminat

(c) «gaze cu efect de seră» înseamnă 
gazele enumerate în anexa II şi alte 
componente gazoase ale atmosferei, atât 
naturale, cât şi antropogene, care absorb 
şi reemit radiaţie infraroşie;

Or. en

Justificare

Definiția din Directiva 2003/87/CE nu ar trebui modificată, deoarece utilizarea unei definiții 
mai largi poate produce dificultăți și confuzie la punerea în aplicare. Prin urmare, definiția 
existentă ar trebui să rămână nemodificată.

Amendamentul 228
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Christofer Fjellner, Jerzy 
Buzek

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

„(c) «gaze cu efect de seră» înseamnă 
gazele enumerate în anexa II şi alte 
componente gazoase ale atmosferei, atât 
naturale, cât şi antropogene, care absorb 
şi reemit radiaţie infraroşie;”

„(c) «gaze cu efect de seră» înseamnă 
gazele enumerate în anexa II şi gazele 
enumerate în viitoarele acorduri 
internaţionale;”

Or. en

Justificare

Definiția gazelor cu efect de seră din propunere este prea largă și deschisă interpretării. Din 
rațiuni de consecvență, amendamentul propune ca definiția să fie aliniată cu Protocolul de la 
Kyoto, asigurând astfel eficiența eforturilor de reducere.

Amendamentul 229
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(c) «gaze cu efect de seră» înseamnă 
gazele enumerate în anexa II şi alte 
componente gazoase ale atmosferei, atât 
naturale, cât şi antropogene, care absorb 
şi reemit radiaţie infraroşie;”

„(c) «gaze cu efect de seră» înseamnă 
gazele enumerate în anexa II şi gazele 
astfel definite în cadrul viitoarelor 
acorduri internaţionale;”

Or. de

Justificare

Directiva ar trebui să se limiteze la gazele cu efect de seră enumerate în Protocolul de la 
Kyoto. Formularea propusă este atât de largă, încât ar include și vaporii de apă, de exemplu. 
Există pericolul ca acest lucru să conducă pe viitor la obiective de reducere care sunt prea 
vagi și, de asemenea, care necesită resurse administrative substanțiale.
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Amendamentul 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) litera (h) se înlocuieşte cu următorul 
text:

eliminat

„(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă 
orice instalaţie care desfăşoară una sau 
mai multe dintre activităţile enumerate în 
anexa I, care a obţinut un permis de 
emisie de gaze cu efect de seră după ce a 
prezentat Comisiei lista menţionată la 
articolul 11 alineatul (1);”

Or. en

Justificare

Creșterile de capacitate ar trebui să fie tratate la fel ca instalațiile noi și, prin urmare, ar 
trebui să primească alocări la fel ca instalațiile nou intrate, după caz. Altfel, ar fi stimulate 
instalațiile noi în defavoarea creșterilor de capacitate, fără justificare din punctul de vedere 
al mediului. Pentru a garanta o interpretare armonizată în întreaga UE a creșterii de 
capacitate, ar trebui adoptată o definiție clară prin intermediul procedurii de comitologie, în 
momentul adoptării unor norme de alocare aplicabile la nivel comunitar în temeiul 
articolului 10a.

Amendamentul 231
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) litera (h) se înlocuieşte cu următorul 
text:

eliminat
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„(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă 
orice instalaţie care desfăşoară una sau 
mai multe dintre activităţile enumerate în 
anexa I, care a obţinut un permis de 
emisie de gaze cu efect de seră după ce a 
prezentat Comisiei lista menţionată la 
articolul 11 alineatul (1);”

Or. en

Justificare

Modificarea termenului „instalație nou intrată” nu poate fi înțeleasă. În forma actuală a 
directivei, extinderile instalațiilor existente au aceeași relevanță ca şi instalațiile noi. În 
anumite state membre, autorizarea unei instalații ca „extindere” sau ca „instalație nouă” 
depinde numai de practicile oficiale de autorizare sau de decizia individuală a unei autorități 
de autorizare. Ambele cazuri trebuie tratate la fel în ceea ce privește comercializarea 
drepturilor de emisie, cel puțin în privința cotelor gratuite. Prin urmare, ar trebui păstrată 
terminologia în vigoare.

Amendamentul 232
Amalia Sartori

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă orice 
instalaţie care desfăşoară una sau mai 
multe dintre activităţile enumerate în anexa 
I, care a obţinut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră după ce a prezentat 
Comisiei lista menţionată la articolul 11 
alineatul (1);

(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă orice 
instalaţie care desfăşoară una sau mai 
multe dintre activităţile enumerate în anexa 
I, care a obţinut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră sau o actualizare a 
permisului său de emisie de gaze cu efect 
de seră din cauza unei schimbări a 
naturii sau a funcţionării instalaţiei sau 
a extinderii semnificative a instalaţiei sau 
a unei modificări fizice care a dus la 
creşterea semnificativă a capacităţii 
instalaţiei existente, după ce a prezentat 
Comisiei lista menţionată la articolul 11 
alineatul (1);
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Or. en

Justificare

În ceea ce privește principiul nediscriminării, pentru a asigura condiții echitabile, toți 
producătorii ar trebui îndreptățiți să beneficieze de un nivel comparabil de cote gratuite,în 
funcţie de un obiectiv de eficiență (respectiv, o valoare de referință) pe măsură ce deschid 
instalații noi sau sporesc capacitatea celei existente, în vreme ce propunerea Comisiei 
restrânge alocările cu titlu gratuit la primul caz.  Acest amendament promovează închiderea 
instalațiilor învechite și ineficiente și transferul producției către o unitate modernă 
centralizată, utilizând economiile de scară pentru a face față investițiilor substanțiale 
necesare.

Amendamentul 233
Linda McAvan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă orice 
instalaţie care desfăşoară una sau mai 
multe dintre activităţile enumerate în anexa 
I, care a obţinut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră după ce a prezentat 
Comisiei lista menţionată la articolul 11 
alineatul (1);

(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă orice 
instalație care desfășoară una sau mai 
multe dintre activitățile enumerate în anexa 
I, care a obținut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră sau o actualizare a 
permisului său de emisie de gaze cu efect 
de seră datorită unei schimbări
semnificative a naturii sau a funcționării 
instalației sau a extinderii capacităţii 
acesteia cu cel puţin [] %, după ce a 
prezentat Comisiei lista menționată la 
articolul 11 alineatul (1);

Or. en

Justificare

Rezerva instalațiilor nou intrate (NER) ar trebui să fie disponibilă pentru extinderile 
instalațiilor existente, astfel cum se întâmplă  în cazul etapei actuale a sistemului. Stabilirea 
unui prag de capacitate va asigura că sunt eligibile doar extinderile semnificative.



AM\733272RO.doc 15/56 PE409.585v01-00

RO

Amendamentul 234
Silvia-Adriana Ţicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă orice 
instalaţie care desfăşoară una sau mai 
multe dintre activităţile enumerate în anexa 
I, care a obţinut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră după ce a prezentat 
Comisiei lista menţionată la articolul 11 
alineatul (1);

(h) (h) «instalaţie nou intrată» înseamnă 
orice instalaţie care desfăşoară una sau mai 
multe dintre activităţile enumerate în anexa 
I, care a obţinut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră sau o actualizare a 
permisului său de emisie de gaze cu efect 
de seră din cauza unei creşteri a 
capacităţii de producţie a instalaţiei cu cel
puţin 20%, după ce a prezentat Comisiei 
lista menţionată la articolul 11 alineatul 
(1);

Or. en

Justificare

Definiția instalației nou intrate furnizată de această directivă ar trebui să ofere industriei un 
nivel ridicat de certitudine și previzibilitate, sprijinind investițiile pe termen lung, precum și 
instalațiile noi.

Amendamentul 235
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) litera (h) se înlocuieşte cu următorul 
text:

eliminat

(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă 
orice instalaţie care desfăşoară una sau 
mai multe dintre activităţile enumerate în 
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anexa I, care a obţinut un permis de 
emisie de gaze cu efect de seră după ce a 
prezentat Comisiei lista menţionată la 
articolul 11 alineatul (1);

Or. en

Justificare

Definiția instalației nou intrate trebuie să includă și actualizările permiselor. Cele mai multe 
cereri privind rezerva pentru instalațiile nou intrate privesc actualizarea instalațiilor. 
Definiția propusă de Comisie ar produce o importantă discriminare a instalațiilor existente 
care urmează a fi extinse, faţă de „instalațiile noi”. Amendamentul urmărește să păstreze 
definiția actuală.

Amendamentul 236
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) litera (h) se înlocuieşte cu următorul 
text:

eliminat

(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă 
orice instalaţie care desfăşoară una sau 
mai multe dintre activităţile enumerate în 
anexa I, care a obţinut un permis de 
emisie de gaze cu efect de seră după ce a 
prezentat Comisiei lista menţionată la 
articolul 11 alineatul (1);

Or. en

Justificare

Definiția „instalației nou intrate” include cazul extinderii capacității. Menținerea definiției 
aplicabile în prezent va aduce cea mai eficientă abordare și va spori inovația în procesele 
existente.
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Amendamentul 237
Konrad Szymański

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) litera (h) se înlocuieşte cu următorul 
text:

eliminat

(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă 
orice instalaţie care desfăşoară una sau 
mai multe dintre activităţile enumerate în 
anexa I, care a obţinut un permis de 
emisie de gaze cu efect de seră după ce a 
prezentat Comisiei lista menţionată la 
articolul 11 alineatul (1);

Or. en

Justificare

Definiția „instalației nou intrate” include cazul extinderii capacității. Menținerea definiției 
aplicabile în prezent va aduce cea mai eficientă abordare și va spori inovația în procesele 
existente.

Amendamentul 238
Anne Laperrouze

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă orice 
instalaţie care desfăşoară una sau mai 
multe dintre activităţile enumerate în anexa 
I, care a obţinut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră după ce a prezentat 
Comisiei lista menţionată la articolul 11 
alineatul (1);

(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă orice 
instalație care desfășoară una sau mai 
multe dintre activitățile enumerate în anexa 
I, care a obținut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră sau o actualizare a 
permisului său de emisie de gaze cu efect 
de seră din cauza unei schimbări a 
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naturii sau a funcționării instalației sau 
a extinderii semnificative a acesteia sau a 
utilizării capacităţii acesteia, după ce a 
prezentat Comisiei lista menționată la 
articolul 11 alineatul (1);

Or. fr

Justificare

Este esențial ca instalațiile nou intrate care au obținut un permis de emisie de gaze cu efect 
de seră pentru prima dată și cele care necesită un permis actualizat în urma extinderii sau a 
unei schimbări semnificative a activităților acestora să fie tratate în mod egal. Această 
definiție, care a fost utilizată în primele două perioade acoperite de Directiva privind cotele 
(2005-2007 și 2008-2012), trebuie păstrată, pentru a nu crea distorsiuni în tratamentul 
instalațiilor noi.

Amendamentul 239
Johannes Blokland

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă orice 
instalaţie care desfăşoară una sau mai 
multe dintre activităţile enumerate în anexa 
I, care a obţinut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră după ce a prezentat 
Comisiei lista menţionată la articolul 11 
alineatul (1); 

(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă orice 
instalaţie care desfăşoară una sau mai 
multe dintre activităţile enumerate în anexa 
I, care a obţinut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră după ce a prezentat 
Comisiei lista menţionată la articolul 11 
alineatul (1), sau care a obţinut o
actualizare a permisului său de emisie de 
gaze cu efect de seră din cauza unei
creşteri a capacităţii de producţie a 
instalaţiei cu cel puţin 10%;

Or. en

Justificare

Conceptul de instalații nou intrate ar trebui să includă de asemenea instalațiile care au 
obținut un permis de emisie de gaze cu efect de seră în urma unei extinderi a instalației.
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Amendamentul 240
Antonio De Blasio

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă orice 
instalaţie care desfăşoară una sau mai 
multe dintre activităţile enumerate în anexa 
I, care a obţinut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră după ce a prezentat 
Comisiei lista menţionată la articolul 11 
alineatul (1);”

„(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă orice 
instalaţie care desfăşoară una sau mai 
multe dintre activităţile enumerate în anexa 
I, care, ca urmare a unei schimbări 
intervenite la nivelul naturii sau 
funcţionării sale sau a unei creşteri 
semnificative a capacităţii sale, a obţinut 
un permis de emisie de gaze cu efect de 
seră după ce a prezentat Comisiei lista 
menţionată la articolul 11 alineatul (1);”

Or. hu

Amendamentul 241
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă orice 
instalaţie care desfăşoară una sau mai 
multe dintre activităţile enumerate în anexa 
I, care a obţinut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră după ce a prezentat 
Comisiei lista menţionată la articolul 11 
alineatul (1);”

„(h) «instalaţie nou intrată» înseamnă orice 
instalaţie care desfăşoară una sau mai 
multe dintre activităţile enumerate în anexa 
I, care a obţinut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră după ce a prezentat 
Comisiei lista menţionată la articolul 11 
alineatul (1), precum şi extinderea 
capacităţii instalaţiilor existente;”

Or. de
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Justificare

Propunerea de directivă nu specifică felul în care urmează a fi tratate din punct de vedere 
juridic creșterile de capacitate la instalațiile existente. Această lacună de reglementare 
trebuie remediată.

Amendamentul 242
Antonio De Blasio

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„[(t)] «instalaţie de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staţionară în care sunt 
oxidaţi combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, şi în care se desfăşoară alte 
activităţi direct asociate, inclusiv spălarea 
gazelor reziduale;

„[(t)] «instalaţie de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staţionară în care sunt 
oxidaţi combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele;”

Or. hu

Amendamentul 243
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„[(t)] «instalaţie de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staţionară în care sunt 
oxidaţi combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, şi în care se desfăşoară alte 
activităţi direct asociate, inclusiv spălarea 
gazelor reziduale;

„[(t)] «instalaţie de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staţionară în care sunt 
oxidaţi combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, pentru a fi livrate consumatorilor 
finali în afara instalaţiilor de ardere în 
cauză;
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Or. de

Justificare

Definiția „instalației de ardere” trebuie restrânsă în mod expres și exclusiv la centralele 
electrice și nu ar trebui să includă unităţile interne de combustie din instalațiile industriale. 
În caz contrar, categoriile de industrii ar deveni caduce, ceea ce ar contrazice diferențierea 
utilă între sectorul energetic și industrie în ceea ce priveşte normele de alocare.

Amendamentul 244
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„[(t)] «instalaţie de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staţionară în care sunt 
oxidaţi combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, şi în care se desfăşoară alte 
activităţi direct asociate, inclusiv spălarea 
gazelor reziduale;

„[(t)] «instalaţie de ardere» înseamnă orice
unitate tehnică staţionară în care sunt 
oxidaţi combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, pentru a fi livrate consumatorilor 
finali în afara instalaţiilor de ardere în 
cauză;

Or. de

Justificare

Definiția „instalației de ardere” trebuie limitată în mod specific și exclusiv la centralele 
electrice, în conformitate cu titlul anexei I la directivă (furnizare de energie electrică și 
energie termică) și, de asemenea, nu ar trebui să includă incinerarea internă în instalațiile 
industriale. Altfel, aceasta ar conduce nu numai la o lacună în sistem, ci, de asemenea, ar 
face caduce unele categorii de industrii, ceea ce ar contrazice diferențierea utilă între 
sectorul energetic și industrie în privința normelor de alocare.
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Amendamentul 245
Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(t)] «instalaţie de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staţionară în care sunt 
oxidaţi combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, şi în care se desfăşoară alte 
activităţi direct asociate, inclusiv spălarea 
gazelor reziduale;

[(t)] «instalaţie de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staţionară sau mobilă în 
care sunt oxidaţi combustibili pentru a 
produce energie termică sau energie 
mecanică, sau ambele, şi în care se 
desfăşoară alte activităţi direct asociate, 
inclusiv spălarea gazelor reziduale;

Or. en

Justificare

În scopuri de clarificare tehnică.

Amendamentul 246
Frieda Brepoels

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(t)] «instalaţie de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staţionară în care sunt 
oxidaţi combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, şi în care se desfăşoară alte 
activităţi direct asociate, inclusiv spălarea 
gazelor reziduale;

[(t)] «instalaţie de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staţionară în care sunt 
oxidaţi combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, şi în care se desfăşoară alte 
activităţi direct asociate, inclusiv spălarea 
gazelor reziduale; operaţiunile de 
reciclare, astfel cum sunt definite în 
anexa IIB R3 la Directiva 91/156/CEE, 
nu fac obiectul definiţiei „instalaţiei de 
ardere”;
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Or. en

Justificare

Promovarea reciclării este un obiectiv important al UE. Includerea operațiunilor de reciclare 
a metalelor în sistemul ETS ar putea face mai costisitoare reciclarea metalelor. Aceasta 
poate conduce la mai multe exporturi de deșeuri metalice valoroase și poate produce pierderi 
pentru mediu.

Amendamentul 247
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(t)] «instalaţie de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staţionară în care sunt 
oxidaţi combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, şi în care se desfăşoară alte 
activităţi direct asociate, inclusiv spălarea 
gazelor reziduale;

[(t)] «instalaţie de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staţionară în care sunt 
oxidaţi combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, şi în care se desfăşoară alte 
activităţi direct asociate, inclusiv spălarea 
gazelor reziduale; operaţiunile de 
reciclare, astfel cum sunt definite în 
anexa IIB R3 la Directiva 91/156/CEE, 
nu fac obiectul definiţiei „instalaţiei de 
ardere”;

Or. en

Justificare

Unul din obiectivele politicii UE este de a promova reciclarea și de a transforma UE într-o 
societate mai eficientă din punct de vedere al resurselor. Prin urmare, nu are sens includerea 
operațiunilor de reciclare a metalelor într-un sistem care le va penaliza și le va face mai 
costisitoare.
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Amendamentul 248
Johannes Blokland

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(u)] «producător de energie electrică» 
înseamnă o instalaţie care, la 1 ianuarie 
2005 sau după această dată, a produs 
energie electrică în vederea vânzării către 
părţi terţe şi care este acoperită numai de 
categoria «Furnizare de energie electrică 
sau de energie termică» din anexa I.

[(u)] «producător de energie electrică» 
înseamnă o instalaţie care produce energie 
electrică.

Or. en

Justificare

Limitarea definiției la „producerea de energie electrică în vederea vânzării către părți terțe” 
creează o denaturare a concurenței între producătorii care vând pe piață și producătorii 
pentru consum propriu din industrie. Acum se evită să se sugereze că producția pentru 
autoconsum este tratată în mod diferit. 

Amendamentul 249
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(u)] «producător de energie electrică» 
înseamnă o instalaţie care, la 1 ianuarie 
2005 sau după această dată, a produs 
energie electrică în vederea vânzării către 
părţi terţe şi care este acoperită numai de 
categoria «Furnizare de energie electrică 
sau de energie termică» din anexa I.

[(u)] «producător de energie electrică» 
înseamnă o instalaţie care, la 1 ianuarie 
2005 sau după această dată, a produs
energie electrică în vederea vânzării către 
părţi terţe şi/sau energie pentru consum 
propriu şi care este acoperită numai de 
categoria «Furnizare de energie electrică 
sau de energie termică» din anexa I.
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Or. en

Justificare

Electricitatea se produce și în instalații industriale, fiind consumată, în întregime sau parțial, 
pentru necesități proprii. Definiția cuprinsă în proiect diferențiază în mod nejustificat 
operatorii și creează posibilitatea denaturării concurenței pe piața producției de electricitate, 
precum și inegalităţi în ceea ce priveşte soluțiile detaliate propuse generatorilor individuali, 
referitoare, de exemplu, la monitorizarea emisiilor.

Amendamentul 250
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(u)] «producător de energie electrică» 
înseamnă o instalaţie care, la 1 ianuarie 
2005 sau după această dată, a produs 
energie electrică în vederea vânzării către 
părţi terţe şi care este acoperită numai de 
categoria «Furnizare de energie electrică 
sau de energie termică» din anexa I.

[(u)] «producător de energie electrică» 
înseamnă o instalaţie care, la 1 ianuarie 
2005 sau după această dată, a produs 
energie electrică în vederea vânzării către 
părţi terţe şi care este acoperită numai de 
categoria «Furnizare de energie electrică 
sau de energie termică» din anexa I. 
Livrarea de energie electrică la tarife fixe 
nu se consideră a fi vânzare către părţi 
terţe decât dacă tarifele fixe includ un 
mecanism de ajustare care permite 
recuperarea preţului cotelor de emisie de 
CO2.

Or. en

Justificare

Regimul propus (atribuire integrală prin licitație) pentru electricitatea produsă prin 
cogenerare – respectiv producerea combinată de energie termică și energie electrică – este 
justificat numai în cazurile în care tarifele permit un transfer al preţurilor. În caz contrar, 
atribuirea integrală prin licitație a electricității produse prin cogenerare ar fi dăunătoare 
acesteia din urmă și ar penaliza dezvoltarea cogenerării, avantajând sistemele care emit mai 
mult CO2. Ar fi inechitabil ca producerea de electricitate să fie supusă atribuirii integrale 
prin licitație atâta vreme cât electricitatea este vândută cu tarife fixe care nu permit un 
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transfer al costurilor.

Amendamentul 251
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(v)] „întreprinderile mari consumatoare 
de energie electrică” sunt întreprinderile 
definite la punctul 4a din anexa I;”

Or. de

Justificare

Anexa I punctul 4a (nou) cuprinde o listă de întreprinderi mari consumatoare de electricitate 
care vor primi cote gratuite pentru emisii indirecte. Din rațiuni de consecvență, este necesar 
să se facă trimitere la lista de întreprinderi mari consumatoare de electricitate  de la punctul 
4a (nou), având în vedere articolul 10 alineatul (b).

Amendamentul 252
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(v)] „proiecte de tip Gold Standard” 
înseamnă proiecte CDM/JI şi CER/ERU 
generate de acestea, care îndeplinesc toate 
criteriile UNFCCC, în special criteriul 
complementarităţii;

Or. en
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Justificare

Pentru a asigura generarea în mod ecologic a certificatelor de reducere a emisiilor și pentru 
a evita abuzurile, termenul „Gold Standard” trebuie definit și asociat standardelor ONU.

Amendamentul 253
Johannes Blokland

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(v)] „proiecte de tip Gold Standard” 
înseamnă proiecte care respectă 
standardele elaborate de Fundaţia Gold 
Standard;

Or. en

Justificare

Termenul „Gold Standard” se va referi la criteriile utilizate pentru a defini proiecte de bună 
calitate, respectiv proiectele care aduc valoare adăugată și contribuie la dezvoltarea 
durabilă. Prin urmare, este necesară definirea clară a ceea ce înseamnă Gold Standard.

Amendamentul 254
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 – punctul [(w)] (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(w)] „relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon” înseamnă că producţia 
relaţionată în mod direct cu prezenta 
directivă este relocată în afara UE. 
Aceasta se poate realiza prin relocarea 
instalaţiilor, caz în care relocarea de 
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emisii de dioxid de carbon are loc 
independent de eficienţa relativă a noii 
instalaţii în comparaţie cu instalaţia pe 
care a înlocuit-o în UE, sau prin 
substituirea importurilor atunci când 
produsele europene sunt înlocuite de 
produse străine fabricate utilizându-se 
instalaţii ce emit o mai mare cantitate de 
CO2;

Or. en

Justificare

Sintagma „relocare a emisiilor de dioxid de carbon” este menționată în directivă fără o 
definiție clară. Este important să se clarifice când apare o relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon, precum și rolul eficienței relative privind CO2 a instalațiilor. Trebuie menționat că 
orice relocare a activităților de producție din UE în regiuni neenumerate în anexa I va 
conduce la o relocare a emisiilor de dioxid de carbon, cu excepția cazului în care plafonul 
este redus, deoarece alte instalații vor completa plafonul.

Amendamentul 255
Anders Wijkman

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(v)] „relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon” înseamnă relocarea producţiei la 
instalaţii ce emit o cantitate mai mare de 
CO2, în afara graniţelor UE, direct legată 
de creşterea costurilor de producţie în 
urma punerii în aplicare a prezentei 
directive;

Or. en
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Amendamentul 256
Pilar Ayuso

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(v)] «instalaţie externalizată» înseamnă o 
instalaţie deţinută şi/sau operată de o 
parte terţă, care îndeplineşte o funcţie 
care ar putea să fie realizată şi prin 
intermediul unei activităţi interne de 
producţie integrată în procesul de 
producţie al sectorului economic în 
cauză;

Or. en

Justificare

Ar trebui definit termenul „instalație externalizată” pentru a evita ca acestea să facă obiectul 
unor metode de alocare diferite și, astfel, al unor costuri diferite, mai ridicate decât cele ale 
generării interne în sectoarele pe care le aprovizionează.

Amendamentul 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(v)] „reducere temporară de emisii 
certificate” sau „tCER” înseamnă o 
unitate ce rezultă ca urmare a activităţilor 
unui proiect de împădurire sau 
reîmpădurire, care expiră la sfârşitul 
perioadei de angajament următoare celei 
în care aceasta a fost emisă, în 
conformitate cu articolul 12 din 
Protocolul de la Kyoto şi cu deciziile 
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adoptate în temeiul Protocolului de la 
Kyoto;

Or. en

Amendamentul 258
Patrick Louis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(v)] o „reducere temporară de emisii 
certificate” sau „tCER” înseamnă o 
unitate ce rezultă ca urmare a activităţilor 
unui proiect de împădurire sau 
reîmpădurire, care expiră la sfârşitul 
perioadei de angajament  în care a fost 
emisă, în conformitate cu articolul 12 din 
Protocolul de la Kyoto şi cu deciziile 
privind UNFCCC şi Protocolul de la 
Kyoto;

Or. fr

Justificare

Pentru a acoperi riscul nepermanenței atunci când este vorba de păduri, procedura CDM 
prevede credite temporare; modalităţile au fost stabilite la Conferința părților din 2003 de la 
Milano (Decizia 19/CP.9).

Amendamentul 259
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 - litera [(v)] (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[(v)]„sectoare expuse unui risc important 
de relocare a emisiilor de dioxid de
carbon” înseamnă sectoarele identificate 
în conformitate cu criteriile prevăzute la 
articolul 10a alineatul (9) şi care sunt 
enumerate în anexa Ia;

Or. en

Justificare

Clarificarea sectoarelor expuse prin trimitere la criterii și la noua anexă.

Amendamentul 260
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(v)]„sectoare expuse unui risc important 
de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon” înseamnă sectoarele identificate 
în conformitate cu criteriile prevăzute la 
articolul 10a alineatul (9) şi care sunt 
enumerate în anexa Ia;

Or. en

Justificare

Clarificarea sectoarelor expuse prin trimitere la criterii și la noua anexă.
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Amendamentul 261
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(v)]„sectoare expuse unui risc important 
de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon” înseamnă sectoarele identificate 
în conformitate cu criteriile stabilite la 
articolul 10a alineatul (9), care sunt 
incluse în anexa Ia (nouă) la prezenta 
directivă;

Or. pl

Justificare

Consecvență cu amendamentele la articolul 10a alineatul (9) și anexa 1a (nouă).

Amendamentul 262
Irena Belohorská

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

[(v)]„Sectoare expuse unui risc important 
de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon” înseamnă sectoarele identificate 
în conformitate cu criteriile prevăzute la 
articolul 10a alineatul (9) şi care sunt 
enumerate în anexa Ia;

Or. en
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Justificare

Clarificarea sectoarelor expuse prin trimitere la criterii și la noua anexă.

Amendamentul 263
Peter Liese, Matthias Groote, Linda McAvan, Caroline Lucas, Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolul 3c alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(2) În 2013 şi […] pentru fiecare an 
ulterior, cantitatea totală de cote care 
urmează să fie alocată operatorilor de 
aeronave scade de la valoarea de 95% în 
conformitate cu factorul linear de 
reducere, astfel cum este definit la 
articolul 9.”

Or. en

Amendamentul 264
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolul 3c alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(2) Din 1 ianuarie 2013, […] cantitatea 
totală de cote care urmează să fie alocată 
operatorilor de aeronave este 
echivalentă cu 95% din suma emisiilor 
istorice din aviaţie, care se ajustează cu 
factorul linear aplicat în fiecare an 
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ulterior în conformitate cu articolul 9.

Or. en

Justificare

Acordul Consiliului și al Parlamentului European privind includerea aviației în ETS prevede 
că plafonul poate fi adaptat ca parte a revizuirii generale. Aviația ar trebui tratată, la fel ca 
celelalte sectoare, în a doua perioadă. Din acest motiv, factorul linear ar trebui aplicat și 
aviației.

Amendamentul 265
Peter Liese, Matthias Groote

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3d – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 3d, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(2) Sub rezerva dispoziţiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(5) ale 
prezentului articol [şi al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 80% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menţionate la alineatul (1); 
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeaşi cantitate, până la 
eliminarea totală a alocării gratuite în 
2020. Începând din 2014, alocarea cu titlu 
gratuit operatorilor din domeniul aviaţiei 
în temeiul prezentului alineat scade cu 
cantităţi egale, dispărând complet până în 
2020.”

Or. en

Justificare

Corespunde acordului Consiliului și al Parlamentului privind includerea aviației în sistemul 
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de comercializare a cotelor de emisie. Acordul prevede că nivelul de licitare poate fi crescut 
ca parte a revizuirii generale. Autorii amendamentului au făcut trimitere la această 
posibilitate și sprijină ideea sugerată de Comisia Europeană cu ocazia revizuirii generale.

Amendamentul 266
Caroline Lucas, Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2b (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3d – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) La articolul 3d, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(2) De la 1 ianuarie 2013, în ceea ce 
priveşte licitarea, aviaţia va beneficia de 
un tratament identic celui aplicat 
producătorilor de energie.”

Or. en

Justificare

Sectorul aviației va putea să transmită consumatorului majoritatea costurilor cotelor de 
emisie. Pentru a evita profiturile excepţionale și pentru a respecta poziția în primă lectură a 
Parlamentului European cu privire la includerea sectorului aviației în ETS, se propune ca 
aviația să fie tratată ca și sectoarele generatoare de energie electrică în ceea ce privește 
alocarea prin licitație a cotelor începând cu 2013.

Amendamentul 267
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolul 4 se înlocuieşte cu 
următorul text:

„Articolul 4

Permise de emisie de gaze cu efect de 
seră

Statele membre se asigură că, de la 1 
ianuarie 2005, nici o instalaţie nu 
realizează nici una dintre activităţile 
enumerate în anexa I care generează 
emisii specificate pentru activitatea în 
cauză, cu excepţia cazurilor în care 
operatorul deţine un permis eliberat de 
autoritatea competentă în conformitate 
cu articolele 5 şi 6, sau dacă instalaţia 
este […] exclusă din sistemul comunitar 
în temeiul articolului 27.”

Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare tehnică a Directivei 2003/87/CE, referitoare la un articol care nu a 
fost modificat de propunerea Comisiei. Aceasta clarifică faptul că exceptările acordate 
instalațiilor mici în temeiul articolului 27 nu vor mai fi temporare, ci permanente în etapa III.

Amendamentul 268
Caroline Lucas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) măsurilor planificate pentru 
monitorizarea şi raportarea emisiilor în 
conformitate cu regulamentul menţionat la 

(d) unui plan de monitorizare şi a altor 
măsuri care îndeplinesc cerinţele din
regulamentul menţionat la articolul 14.



AM\733272RO.doc 37/56 PE409.585v01-00

RO

articolul 14.

Or. en

Justificare

Planul de monitorizare este o cerință legală esențială pentru obținerea unui permis de emisie 
de gaze cu efect de seră. Prin urmare, ar trebui menționat în articolul 5 din Directiva privind 
EU ETS. Acest plan trebuie să îndeplinească cerințele noului regulament de monitorizare și 
raportare menționat la articolul 14.

Amendamentul 269
Konrad Szymański

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraf nou

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La articolul 6 alineatul (1) se adaugă 
următorul paragraf:

eliminat

„La intervale de cel mult cinci ani, 
autoritatea competentă examinează 
permisul de emisie de gaze cu efect de 
seră şi aduce modificările care se impun.”

Or. en

Justificare

Nu este necesară introducerea unei noi obligații a autorităților competente de a revizui 
permisul de emisie de gaze cu efect de seră. Revizuirile sunt actualizate în statele membre în 
care au loc schimbări semnificative ale proceselor de producție, modernizări ale instalațiilor 
etc.
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Amendamentul 270
Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2003/87/CE
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraf nou

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La articolul 6 alineatul (1) se adaugă 
următorul paragraf:

eliminat

„La intervale de cel mult cinci ani, 
autoritatea competentă examinează 
permisul de emisie de gaze cu efect de 
seră şi aduce modificările care se impun.”

Or. en

Justificare

Nu este necesară introducerea unei noi obligații a autorităților competente de a revizui 
permisul de emisie de gaze cu efect de seră. Revizuirile sunt actualizate în statele membre în 
care au loc schimbări semnificative ale proceselor de producție, modernizări ale instalațiilor 
etc.

Amendamentul 271
Urszula Krupa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Articolul 9 eliminat
Cantitatea cotelor emise la nivel 
comunitar
Cantitatea de cote emise anual la nivel 
comunitar începând din 2013 se 
diminuează linear pornind de la mijlocul 
perioadei 2008-2012. Cantitatea 
respectivă se reduce cu un factor linear de 
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1,74% în raport cu cantitatea medie 
anuală totală a cotelor emise de statele 
membre în conformitate cu deciziile 
Comisiei privind planurile naţionale de 
alocare pentru perioada 2008-2012.
Comisia publică, până la 30 iunie 2010, 
cantitatea totală a cotelor pentru 2013, pe 
baza totalului cantităţilor cotelor emise de 
statele membre în conformitate cu 
deciziile Comisiei privind planurile 
naţionale de alocare pentru perioada 
2008-2012.
Comisia reexaminează factorul linear 
până cel târziu în 2025.”

Or. pl

Justificare

O reducere lineară a cantității de cote ar conduce la o creștere lineară a costurilor pentru 
societățile și economiile statelor membre. Într-o perioadă de creștere a prețurilor 
combustibililor și alimentelor, efectele vor consta doar în sărăcirea considerabilă a 
societăților.

Amendamentul 272
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cantitatea de cote emise anual la nivel 
comunitar începând din 2013 se 
diminuează linear pornind de la mijlocul 
perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă 
se reduce cu un factor linear în raport cu 
cantitatea medie anuală totală a cotelor 
emise de statele membre în conformitate cu 
deciziile Comisiei privind planurile 
naţionale de alocare pentru perioada 2008-
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perioada 2008-2012. 2012. Factorul linear corespunde 
obiectivului comunitar de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel
puţin 40% sub nivelul din 1990 până în 
2020, sectoarele acoperite de sistemul 
comunitar asumându-şi două treimi din 
efortul de reducere a emisiilor. Efortul se 
stabileşte în funcţie de nivelul emisiilor 
verificate din 2005. Comisia publică 
factorul linear până la 30 iunie 2010.

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

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

Comisia reexaminează factorul linear până 
cel târziu în 2025.

Comisia reexaminează factorul linear până 
cel târziu în 2015, pentru a se asigura că 
UE respectă nivelurile de emisii 
sustenabile în conformitate cu ultimele 
descoperiri ştiinţifice.”

Or. en

Justificare

Până recent, consensul științific stabilea că, pentru evitarea celor mai dăunătoare efecte la 
nivelul schimbărilor climatice, nivelul trebuie stabilit la 450 ppm, însă noi descoperiri arată 
că nivelul critic este reprezentat de 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 273
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

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

Comisia reexaminează factorul linear până 
cel târziu în 2025.

Comisia reexaminează factorul linear până 
cel târziu în 2025. Dacă IPCC stabileşte că 
schimbările climatice au loc într-un ritm 
mai rapid decât cel prevăzut, Comisia 
reexaminează imediat factorul linear şi, 
dacă este necesar, propune modificarea 
acestuia.

Or. en

Justificare

La Bali s-a considerat că, până în 2020, țările dezvoltate ar trebui să-și reducă emisiile de 
gaze cu efect de seră cu 25-40%  faţă de nivelurile din 1990. Pentru a atinge acest obiectiv, 
ETS al UE ar trebui să înceapă cu o reducere de 25% în 2020 (în comparație cu nivelurile 
din 2005), care poate fi ajustată la 30% în contextul unui acord internațional după 2012. 
Aceasta înseamnă că factorul linear ar trebui ajustat la 2% (1,74 x 25/21). Creșterea de la 
25% la 30% ar fi relativ ușoară, în comparație cu creșterea de la 20% la 30%. Factorul ar 
trebui revizuit imediat ce noile concluzii IPCC arată că este necesar acest lucru.

Amendamentul 274
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

comunitar începând din 2013 şi până în 
2020 se diminuează linear pornind de la 
mijlocul perioadei 2008-2012. Cantitatea 
respectivă se reduce cu un factor linear de 
1,74% în raport cu cantitatea medie anuală 
totală a cotelor emise de statele membre în 
conformitate cu deciziile Comisiei privind 
planurile naţionale de alocare pentru 
perioada 2008-2012.

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

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

Comisia reexaminează factorul linear până 
cel târziu în 2025.

Comisia reexaminează factorul linear până 
cel târziu în 2016 pentru următoarea 
perioadă.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să precizeze regulile jocului pentru viitoarea perioadă 2013–2020. 
Perioada de după 2020 ar trebui să se bazeze pe o revizuire printr-o nouă procedură de 
codecizie. Factorul linear nu ar trebui stabilit pentru perioada de după 2020. Sfârșitul 
perioadei trebuie să însemne sfârșitul perioadei de stabilire a plafoanelor. Pentru perioada 
de după 2020, revizuirea sarcinii suportate de industria ETS ar trebui să înceapă din timp.

Amendamentul 275
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cantitatea de cote emise anual la nivel 
comunitar începând din 2013 se 
diminuează linear pornind de la mijlocul 
perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă 
se reduce cu un factor linear de 1,74% în 
raport cu cantitatea medie anuală totală a 

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

emise de statele membre în conformitate cu 
deciziile Comisiei privind planurile 
naţionale de alocare pentru perioada 2008-
2012. Factorul linear corespunde 
obiectivului comunitar de reducere până 
în 2020 a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 30% faţă de nivelul din 1990, 
sectoarele acoperite de sistemul 
comunitar asumându-şi două treimi din 
acest efort de reducere a emisiilor.  
Efortul se stabileşte în funcţie de nivelul 
emisiilor verificate din 2005. Comisia 
publică factorul linear până la 30 iunie 
2010.
În cazul în care până în 2020 nu se 
încheie un acord internaţional cu privire 
la schimbările climatice, care să permită 
stabilirea unui nivel obligatoriu de emisii 
de gaze cu efect de seră comparabil cu 
nivelurile de reducere convenite de 
Consiliul European, factorul linear este 
diminuat pentru a corespunde
obiectivului comunitar de reducere până 
în 2020 a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 20% faţă de nivelul din 1990, iar 
sectoarele acoperite de către sistemul 
comunitar se angajează să preia două 
treimi din acest efort de reducere a 
emisiilor. Efortul se stabileşte în funcţie 
de nivelul emisiilor verificate din 2005.

Or. en

Justificare

UE ar trebui să propună o reducere cu 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de 1990, 
pentru a realiza un acord internațional solid cu privire la schimbările climatice. În cazul în 
care nu se ajunge la niciun acord internațional, plafonul ETS al UE poate fi scăzut, pentru a 
corespunde obiectivului de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de 
valoarea de referință din 1990.
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Amendamentul 276
Anders Wijkman

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cantitatea de cote emise anual la nivel 
comunitar începând din 2013 se 
diminuează linear pornind de la mijlocul 
perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă 
se reduce cu un factor linear în raport cu 
cantitatea medie anuală totală a cotelor 
emise de statele membre în conformitate cu 
deciziile Comisiei privind planurile 
naţionale de alocare pentru perioada 2008-
2012. Factorul linear corespunde 
obiectivului comunitar de reducere până 
în 2020 a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 30 % faţă de nivelul din 1990, 
sectoarele acoperite de sistemul 
comunitar asumându-şi două treimi din 
acest efort de reducere a emisiilor.  
Efortul se stabileşte în funcţie de nivelul 
emisiilor verificate din 2005. Comisia 
publică factorul linear până la 30 iunie 
2010.

Or. en

Justificare

La Bali, UE s-a angajat la o reducere internă de 25-40%. Dovezile științifice arată, de 
asemenea, că UE ar trebui să propună un obiectiv de reducere mai realist, în vederea 
realizării un acord internațional solid privind schimbările climatice și pentru a evita 
schimbări climatice periculoase.
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Amendamentul 277
Dan Jørgensen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cantitatea de cote emise anual la nivel 
comunitar începând din 2013 se 
diminuează linear pornind de la mijlocul 
perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă 
se reduce cu un factor linear în raport cu 
cantitatea medie anuală totală a cotelor 
emise de statele membre în conformitate cu 
deciziile Comisiei privind planurile 
naţionale de alocare pentru perioada 2008-
2012. Factorul linear corespunde 
obiectivului comunitar de reducere până 
în 2020 a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 30% faţă de nivelul din 1990, 
sectoarele acoperite de sistemul 
comunitar asumându-şi două treimi din 
acest efort de reducere a emisiilor. Efortul 
se stabileşte în funcţie de nivelul emisiilor 
verificate din 2005. Comisia publică 
factorul linear până la 30 iunie 2010.

Or. en

Justificare

UE ar trebui să propună o reducere cu 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de 1990, 
pentru a realiza un acord internațional solid cu privire la schimbările climatice.

Amendamentul 278
Peter Liese

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

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

Cantitatea de cote emise anual la nivel 
comunitar începând din 2013 se 
diminuează linear pornind de la mijlocul 
perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă 
se reduce cu un factor linear în raport cu 
cantitatea medie anuală totală a cotelor 
emise de statele membre în conformitate cu 
deciziile Comisiei privind planurile 
naţionale de alocare pentru perioada 2008-
2012. Factorul linear corespunde 
obiectivului comunitar de reducere până 
în 2020 a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 30% faţă de nivelul din 1990. La 
calcularea factorului se iau în 
considerare eforturile suplimentare 
realizate în sectoarele care nu sunt 
incluse în sistemul comunitar şi în 
sectorul aviaţiei. Efortul se stabileşte în 
funcţie de nivelul emisiilor verificate din 
2005. Comisia publică factorul linear 
până la 30 iunie 2010.

Or. en

Justificare

Acest amendament constă în modificarea limitei fixate pentru sectorul aviației și 
determinarea unei creșteri a amplorii împărțirii eforturilor. Propunerea Comisiei presupune 
eforturi relative prea puternice pentru sectoare acoperite până acum de ETS și eforturi 
relative prea slabe pentru sectoarele non-ETS și sectorul aviației. Acest lucru devine evident 
la analizarea scenariului bazat pe o reducere de 30%.

Amendamentul 279
Caroline Lucas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

comunitar începând din 2013 se 
diminuează linear pornind de la mijlocul 
perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă 
se reduce cu un factor linear care 
reprezintă două treimi dintr-un efort total 
al Comunităţii de reducere a emisiilor cu 
30% până în 2020 şi se stabileşte în 
funcţie de cantitatea medie anuală totală a 
cotelor emise de statele membre în 
conformitate cu deciziile Comisiei privind 
planurile naţionale de alocare pentru 
perioada 2008-2012.

Or. en

Justificare

Scenariul celui de-al patrulea raport de evaluare al IPCC, care acordă șanse de 50% 
menținerii creșterii de temperatură la +2C, porneşte 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 ţările care nu figurează în anexa I îşi 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 280
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cantitatea de cote emise anual la nivel 
comunitar începând din 2013 şi până în 
2020 se diminuează linear pornind de la 
mijlocul perioadei 2008-2012. Cantitatea 
respectivă se reduce cu un factor linear de 
1,74% în raport cu cantitatea medie anuală 
totală a cotelor emise de statele membre în 
conformitate cu deciziile Comisiei privind 
planurile naţionale de alocare pentru 
perioada 2008-2012.
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Or. en

Amendamentul 281
Konrad Szymański

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cantitatea de cote emise anual la nivel 
comunitar începând din 2013 şi până în 
2020 se diminuează linear pornind de la 
mijlocul perioadei 2008-2012. Cantitatea 
respectivă se reduce cu un factor linear de 
1,74% în raport cu cantitatea medie anuală 
totală a cotelor emise de statele membre în 
conformitate cu deciziile Comisiei privind 
planurile naţionale de alocare pentru 
perioada 2008-2012.

Or. en

Amendamentul 282
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Pentru a asigura un nivel corespunzător de certitudine și previzibilitate pentru industrie, 
nivelul cotelor emise de statele membre în baza planului lor național de alocare pentru 2008-
2012 ar trebui cunoscut cât mai repede posibil, motiv pentru care această dată trebuie 
devansată.

Amendamentul 283
Linda McAvan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia publică, până la 30 iunie 2010, 
cantitatea totală a cotelor pentru 2013, pe 
baza totalului cantităţilor cotelor emise, 
sau care urmează să fie emise, de statele 
membre în conformitate cu deciziile 
Comisiei privind planurile naţionale de 
alocare pentru perioada 2008-2012.

Or. en

Justificare

Aceasta este o schimbare tehnică care permite Comisiei să nu aștepte până când sunt emise 
toate cotele în etapa II pentru a publica cantitatea absolută de cote pentru 2013.

Amendamentul 284
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Ouzký, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia reexaminează factorul linear până Comisia reexaminează factorul linear până 
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cel târziu în 2025. cel târziu în 2016.

Or. en

Justificare

Factorul linear ar trebui evaluat la jumătatea perioadei de comercializare, având în vedere 
potențialul de limitare disponibil și rentabilitatea.

Amendamentul 285
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia reexaminează factorul linear până 
cel târziu în 2025.

Comisia reexaminează factorul linear până 
cel târziu în 2016.

Or. en

Justificare

Factorul linear ar trebui evaluat la jumătatea perioadei de comercializare, având în vedere 
potențialul de limitare disponibil și rentabilitatea.

Amendamentul 286
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia reexaminează factorul linear până 
cel târziu în 2025.

Comisia reexaminează factorul linear până 
cel târziu în 2020.

Or. en
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Justificare

Considerăm că este preferabil ca revizuirea factorului linear să aibă loc înainte de începutul 
noii perioade. Până în 2020 vom avea informații noi care vor arăta dacă este sau nu 
necesară/fezabilă stabilirea unui obiectiv de reducere mai strict. Nu are rost să așteptăm 
până în 2025.

Amendamentul 287
Evangelia Tzampazi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia reexaminează factorul linear până 
cel târziu în 2025.

Comisia reexaminează factorul linear la 
fiecare cinci ani, pe baza unor date 
ştiinţifice recente, pentru a asigura 
relevanţa acestuia în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obiectivului de combatere a 
schimbărilor climatice.

Or. el

Justificare

IPCC (Comitetul interguvernamental pentru schimbări climatice) prezintă la intervale de 
cinci ani un raport privind datele științifice recente din domeniul schimbărilor climatice. 
Pentru a se asigura orientarea obiectivului reducerii emisiilor la nivelul UE în funcție de 
datele științifice relevante, factorul linear ar trebui revizuit la intervale de cinci ani.

Amendamentul 288
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2003/87/CE
Articolul 9a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a eliminat

Ajustarea cantităţii cotelor emise la nivel 
comunitar 

(1) În ceea ce priveşte instalaţiile incluse 
în sistemul comunitar în perioada 2008-
2012 în temeiul articolului 24 alineatul 
(1), cantitatea cotelor emise începând cu 1 
ianuarie 2013 se ajustează pentru a 
reflecta cantitatea medie anuală a cotelor 
emise pentru instalaţiile respective în 
cursul perioadei de includere a acestora, 
cantitate ajustată cu factorul linear 
menţionat la articolul 9. 
(2) În ceea ce priveşte instalaţiile incluse 
în sistemul comunitar începând doar cu 
2013, statele membre se asigură că 
operatorii acestor instalaţii pot prezenta 
autorităţii competente vizate date privind 
emisiile, verificate în mod independent, 
astfel încât acestea să poată fi luate în 
considerare la stabilirea cantităţii de cote 
care trebuie emise. 
Toate aceste date se prezintă până cel 
târziu la 30 aprilie 2010 autorităţilor 
competente vizate, în conformitate cu 
dispoziţiile adoptate în temeiul articolului 
14 alineatul (1).
În cazul în care datele prezentate sunt 
justificate în mod corespunzător, 
autoritatea competentă informează în 
acest sens Comisia până la 30 iunie 2010, 
iar cantitatea cotelor care trebuie emise, 
ajustată cu factorul linear menţionat la 
articolul 9, se ajustează în consecinţă.
(3) Comisia face publice cantităţile 
ajustate menţionate la alineatele (1) şi 
(2).”

Or. pl
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Justificare

O reducere lineară a cantității de cote ar conduce la o creștere lineară a costurilor pentru 
societățile și economiile statelor membre. Într-o perioadă de creștere a prețurilor 
combustibililor și alimentelor, efectele vor consta doar în sărăcirea considerabilă a 
societăților. Această tendinţă va fi accentuată de includerea largă a operatorilor în sistemul 
comunitar planificat după 2013.

Amendamentul 289
Johannes Blokland

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia face publice cantităţile ajustate 
menţionate la alineatele (1) şi (2).

(3) În ceea ce priveşte instalaţiile excluse 
din sistemul comunitar în temeiul 
articolului 27 sau din cauza închiderii 
acestora, cantitatea totală a cotelor este 
redusă în consecinţă.
Comisia face publice cantităţile ajustate 
menţionate la alineatele (1) şi (2).

Or. en

Justificare

Dacă instalațiile sunt excluse din ETS al UE, nivelul cotelor trebuie redus pentru a asigura 
plafonul general al sistemului.

Amendamentul 290
Linda McAvan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia face publice cantităţile ajustate (3) Comisia face publice cantităţile ajustate 
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menţionate la alineatele (1) şi (2). menţionate la alineatele (1) şi (2) până la 
30 septembrie 2010.

Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare tehnică pentru clarificarea datei până la care Comisia trebuie să 
publice datele transmise de statele membre cu privire la instalațiile care au fost incluse în 
etapa II sau din 2013.

Amendamentul 291
Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care cantitatea de cote 
suplimentare care a fost alocată 
operatorilor dintr-un sector specific 
datorită creşterii producţiei în 
conformitate cu articolul 10a alineatul (2) 
a doua teză depăşeşte cantitatea de cote 
restituite de către operatori în sectorul în 
cauză din cauza producţiei reduse în 
conformitate cu ajustările ex-post, valorile 
de referinţă pentru sectorul în cauză se 
reduc în anul ulterior celui în care s-a 
produs dezechilibrul, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul [23 alineatul (3)], în 
aşa fel încât să se asigure realizarea unei 
reduceri generale a emisiilor în sensul 
articolului 9. În acest scop, autorităţile 
competente informează Comisia până la 
data de 30 aprilie din fiecare an dacă a 
fost sau nu depăşită cantitatea de cote de 
emisii.
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Justificare

Alocarea cotelor gratuite cu ajustare ex post pentru producția efectivă asigură atingerea 
obiectivului de reducere a CO2 și garantarea unei creșteri eficiente, precum și evitarea 
profiturilor excepționale (arătate de studiul ECOFYS privind metoda IFIEC). În cazul unei 
producții sporite, ajustarea ex post poate presupune cote suplimentare într-un anumit an. 
Totuși, trebuie asigurată atingerea obiectivului general. Prin urmare, în cazul în care cotele 
alocate depășesc planul, diferitele valori de referință vor fi reduse pe baza unui mecanism de 
corecție care urmează a fi stabilit în conformitate cu articolul 23 alineatul (3).

Amendamentul 292
Linda McAvan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În ceea ce priveşte instalaţiile excluse
din sistemul comunitar în conformitate cu 
articolul 27, cantitatea de cote care 
urmează să fie emise de la 1 ianuarie 
2013 se reduce cu media totală a emisiilor 
verificate ale acestor instalaţii în perioada 
2005-2007, din care se scade 21% din 
aceste emisii; această valoare corespunde 
reducerilor pe care instalaţiile din 
sistemul comunitar trebuie să le realizeze 
pentru a reduce emisiile de gaze cu efect 
de seră cu cel puţin 20% faţă de nivelurile 
din 1990. Atunci când se va încheia un 
acord internaţional privind schimbările 
climatice, cantitatea de cote reduse în 
temeiul prezentului alineat va fi 
diminuată pentru a reflecta reducerea 
revizuită  a emisiilor de gaze cu efect de 
seră faţă de nivelurile din 1990.
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Justificare

Acest amendament este legat de amendamentul la articolul 27, care ridică pragul de emisii la 
25.000. Aceasta va permite unui număr de 6300 (și nu 4200) de instalații mici să evite să 
suporte sarcinile administrativă ale sistemului , dar va elimina numai 2,4% din totalul 
emisiilor. Este necesar un amendament la articolul 9a, pentru a realiza o reducere 
corespunzătoare a plafonului general.
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