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Amendamentul 122
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) reduceri certificate de emisii (CER) şi 
unităţi de reducere a emisiilor (ERU) 
eliberate pentru reduceri de emisii până la 
31 decembrie 2012;

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a unui proces UE suplimentar de verificare a proiectelor, în afara 
regimului general acceptat, nu este necesară.

Amendamentul 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) reduceri certificate de emisii (CER) şi 
unităţi de reducere a emisiilor (ERU) 
eliberate pentru reduceri de emisii până la 
31 decembrie 2012, realizate în cadrul unor 
tipuri de proiecte aprobate în conformitate 
cu procedurile prevăzute în cadrul 
Protocolului de la Kyoto şi cu toate 
acordurile internaţionale ulterioare;

Or. en
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Justificare

Datorită faptului că există în vigoare proceduri recunoscute la nivel internaţional în ceea ce 
priveşte aprobarea proiectelor IC şi CDM, care au fost deja acceptate de UE, nu este 
necesară aprobarea suplimentară a tuturor statelor membre.

Amendamentul 124
Robert Goebbels

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) reduceri certificate de emisii (CER) şi 
unităţi de reducere a emisiilor (ERU) 
eliberate pentru reduceri de emisii până la 
31 decembrie 2012, realizate în cadrul unor 
tipuri de proiecte acceptate în conformitate 
cu modalităţile şi procedurile adoptate 
pentru punerea în aplicare a articolelor 6 
şi 12 din Protocolul de la Kyoto şi cu 
deciziile ulterioare luate în baza acestuia;

Or. en

Justificare

În vederea pregătirii unui acord preliminar între Parlament şi Consiliu privind „repartizarea 
eforturilor”, acest amendament se insipiră dintr-o propunere făcută la nivelul Consiliului.

Amendamentul 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reduceri certificate de emisii (CER) şi 
unităţi de reducere a emisiilor (ERU) 
eliberate pentru reduceri de emisii până la 
31 decembrie 2012, realizate în cadrul unor 
tipuri de proiecte acceptate de către toate 

(a) reduceri certificate de emisii (CER),
reduceri certificate de emisii temporare 
(tCER), reduceri certificate de emisii pe 
termen lung (lCER) şi unităţi de reducere 
a emisiilor (ERU) eliberate pentru reduceri 
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statele membre în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE în perioada 2008-
2012;

de emisii până la 31 decembrie 2012, 
realizate în cadrul unor tipuri de proiecte 
acceptate de către toate statele membre în 
conformitate cu Directiva 2003/87/CE în 
perioada 2008-2012;

Or. en

Amendamentul 126
Roberto Musacchio

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) reduceri certificate de emisii (CER) şi 
unităţi de reducere a emisiilor (ERU) 
eliberate pentru reduceri de emisii până la 
31 decembrie 2012, realizate în cadrul unor 
tipuri de proiecte privind sursele de 
energie regenerabilă şi gestionarea 
eficientă a cererii de energie, acceptate de 
către toate statele membre în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE în perioada 2008-
2012, cu excepţia reducerilor certificate 
de emisii rezultate din marile proiecte 
hidroelectrice;

Or. en

Justificare

Este important ca CER să abordeze clar proiectele privind sursele de energie regenerabilă.

Amendamentul 127
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 128
Robert Goebbels

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate începând cu 1 ianuarie 2013 în 
cadrul unor proiecte acceptate în 
conformitate cu modalităţile şi 
procedurile adoptate pentru punerea în 
aplicare a articolelor 6 şi 12 din 
Protocolul de la Kyoto şi cu deciziile 
ulterioare luate în baza acestuia;

Or. en

Justificare

În vederea pregătirii unui acord prealabil între Parlament şi Consiliu privind „repartizarea 
eforturilor”, acest amendament se inspiră dintr-o propunere făcută la nivelul Consiliului.

Amendamentul 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate începând cu 1 ianuarie 2013 în 

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

cadrul unor proiecte înregistrate în 
perioada 2008-2012 al căror tip a fost
aprobat în conformitate cu procedurile 
prevăzute în cadrul Protocolului de la 
Kyoto şi cu toate acordurile internaţionale 
ulterioare;

Or. en

Justificare

Datorită faptului că există în vigoare proceduri recunoscute la nivel internaţional în ceea ce 
priveşte aprobarea proiectelor IC şi CDM, care au fost deja acceptate de UE, nu este 
necesară aprobarea suplimentară a tuturor statelor membre.

Amendamentul 130
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate începând cu 1 ianuarie 2013 în 
cadrul unor proiecte înregistrate înainte de 
2013;

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a unui proces UE suplimentar de verificare a proiectelor, în afara 
regimului general acceptat, nu este necesară.
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Amendamentul 131
Roberto Musacchio

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate începând cu 1 ianuarie 2013 în 
cadrul unor proiecte sursele de energie 
regenerabilă şi gestionarea eficientă a 
cererii de energie, înregistrate în perioada 
2008-2012 al căror tip a fost acceptat de 
către toate statele membre în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE în perioada 2008-
2012, cu excepţia reducerilor certificate 
de emisii rezultate din marile proiecte 
hidroelectrice;

Or. en

Justificare

Este important ca CER să abordeze clar proiectele privind sursele de energie regenerabilă.

Amendamentul 132
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 133
Robert Goebbels

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate în cadrul unor proiecte întreprinse 
în ţările cel mai puţin dezvoltate şi care au 
fost acceptate în conformitate cu 
modalităţile şi procedurile adoptate 
pentru punerea în aplicare a articolelor 6 
şi 12 din Protocolul de la Kyoto şi cu 
deciziile ulterioare luate în baza acestuia, 
până când respectivele ţări ratifică un acord 
cu Comunitatea sau până în 2020, dacă 
această dată intervine mai devreme.

Or. en

Justificare

În vederea pregătirii unui acord prealabil între Parlament şi Consiliu privind „repartizarea 
eforturilor”, acest amendament se inspiră dintr-o propunere făcută la nivelul Consiliului.

Amendamentul 134
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate în cadrul unor proiecte întreprinse 
în ţările cel mai puţin dezvoltate, până când 
respectivele ţări ratifică un acord cu 
Comunitatea sau până în 2020, dacă 
această dată intervine mai devreme.
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Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a unui proces UE suplimentar de verificare a proiectelor, în afara 
regimului general acceptat, nu este necesară.

Amendamentul 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate în cadrul unor proiecte întreprinse 
în ţările cel mai puţin dezvoltate şi al căror 
tip a fost aprobat în conformitate cu 
procedurile prevăzute în cadrul 
Protocolului de la Kyoto şi cu toate 
acordurile internaţionale ulterioare, până 
când respectivele ţări ratifică un acord cu 
Comunitatea sau până în 2020, dacă 
această dată intervine mai devreme.

Or. en

Justificare

Datorită faptului că există în vigoare proceduri recunoscute la nivel internaţional în ceea ce 
priveşte aprobarea proiectelor IC şi CDM, care au fost deja acceptate de UE, nu este 
necesară aprobarea suplimentară a tuturor statelor membre.

Amendamentul 136
Roberto Musacchio

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

realizate în cadrul unor proiecte privind 
sursele de energie regenerabilă şi 
gestionarea eficientă a cererii de energie,
întreprinse în ţările cel mai puţin dezvoltate 
şi al căror tip a fost acceptat de către toate 
statele membre în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE în perioada 2008-
2012, cu excepţia reducerilor certificate 
de emisii rezultate din marile proiecte 
hidroelectrice şi până când respectivele ţări 
ratifică un acord cu Comunitatea sau până 
în 2020, dacă această dată intervine mai 
devreme.

Or. en

Justificare

Este important ca CER să abordeze clar proiectele privind sursele de energie regenerabilă.

Amendamentul 137
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 138
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că politicile 
naţionale de achiziţionare a acestor credite 
facilitează o distribuire geografică 
echitabilă a proiectelor şi încheierea unui 
acord internaţional privind schimbările 
climatice.

Statele membre ar trebui să se asigure că 
politicile naţionale de achiziţionare a 
acestor credite facilitează o distribuire 
geografică echitabilă a proiectelor şi 
încheierea unui acord internaţional privind 
schimbările climatice.

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a unui proces UE suplimentar de verificare a proiectelor, în afara 
regimului general acceptat, nu este necesară.

Amendamentul 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că politicile 
naţionale de achiziţionare a acestor credite 
facilitează o distribuire geografică 
echitabilă a proiectelor şi încheierea unui 
acord internaţional privind schimbările 
climatice.

Statele membre ar trebui să se asigure că 
politicile naţionale de achiziţionare a 
acestor credite facilitează o distribuire 
geografică echitabilă a proiectelor şi 
încheierea unui acord internaţional privind 
schimbările climatice.

Or. en
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Amendamentul 140
Evangelia Tzampazi

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre utilizează doar 
credite din proiecte privind energia 
regenerabilă şi eficienţa energetică la 
utilizatorii finali, care îndeplinesc 
criteriile de înaltă calitate ce garantează 
adiţionalitatea proiectelor precum şi 
contribuţia lor la dezvoltarea durabilă. 
Criteriile de calitate ar trebui să se 
conformeze cel puţin proiectelor de tip 
„Gold Standard” sau altui proiect 
echivalent. 

Or. en

Justificare

„Gold Standard” se limitează la proiectele privind energia regenerabilă şi eficienţa 
energetică la utilizatorii finali, solicitând proiectelor să adopte o interpretare conservatoare 
a testului de adiţionalitate CCONUSC. Sunt de asemenea solicitate dovezi ale unei părţi terţe 
independente acreditate de către CCONUSC potrivit cărora proiectul contribuie în mod real 
la dezvoltarea durabilă, inclusiv la furnizarea de beneficii sociale.

Amendamentul 141
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În plus faţă de dispoziţiile alineatului 
(1) şi în cazul în care se întârzie încheierea 
unui acord internaţional privind 
schimbările climatice, statele membre pot 
utiliza, pentru a-şi îndeplini obligaţiile 
prevăzute la articolul 3, credite 
suplimentare de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră care rezultă din 

(2) În plus faţă de dispoziţiile alineatului 
(1) şi în cazul în care se întârzie încheierea 
unui acord internaţional privind 
schimbările climatice, statele membre pot 
utiliza, pentru a-şi îndeplini obligaţiile 
prevăzute la articolul 3, credite 
suplimentare de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră care rezultă din 
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proiecte sau din alte activităţi de reducere 
a emisiilor, în conformitate cu acordurile 
prevăzute la articolul 11a alineatul (5) din 
Directiva 2003/87/CE. 

proiecte de tip „Gold Standard”. 

Or. en

Amendamentul 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) După încheierea unui viitor acord 
internaţional privind schimbările climatice, 
statele membre pot utiliza numai CER, 
tCER, lCER şi ERU din ţările terţe care au 
ratificat acordul.

Or. en

Amendamentul 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) După încheierea unui viitor acord 
internaţional privind schimbările climatice, 
statele membre pot utiliza numai CER şi 
ERU din ţările terţe care au ratificat 
acordul.

Or. en

Justificare

În cazul unui acord internaţional altul decât CDM, proiectele de implementare în comun vor 
continua după 2012, creditele ERU rezultate din aceste proiecte urmând a fi incluse în 
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consecinţă.

Amendamentul 144
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) După încheierea unui viitor acord 
internaţional privind schimbările climatice, 
statele membre pot utiliza numai CER şi 
ERU din ţările terţe care au ratificat 
acordul.

Or. en

Justificare

Creditele rezultate din mecanismul IC (ERU) pot fi de asemenea utilizate.

Amendamentul 145
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) După încheierea unui viitor acord 
internaţional privind schimbările climatice, 
statele membre pot utiliza numai creditele 
de reducere a emisiilor din proiecte de tip 
„Gold Standard” în ţările terţe care au 
ratificat acordul.

Or. en
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Amendamentul 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender,

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Utilizarea creditelor, de către fiecare 
stat membru, în conformitate cu alineatele 
(1), (2) şi (3), nu depăşeşte un volum egal 
cu 6% din emisiile de gaze cu efect de seră 
ale respectivului stat membru 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE în 
anul 2005.

Or. en

Amendamentul 147
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Utilizarea anuală a creditelor, de către 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
alineatele (1), (2) şi (3), nu depăşeşte un 
volum egal cu 5% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale respectivului stat membru 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE în 
anul 2005.

Or. en

Justificare

Există o rezervă în ceea ce priveşte procentajul creditelor rezultate din mecanismul flexibil, 
fiind preferabilă creşterea cotei până la 5% în vederea maximizării flexibilităţii de 
îndeplinire a obiectivelor.
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Amendamentul 148
Roberto Musacchio

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este important ca ţările dezvoltate să contribuie la realizarea obiectivelor solicitate fără a-şi 
compensa sau schimba nivelurile naţionale de emisii cu alte state membre.

Amendamentul 149
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 – paragrafele 1a şi 1b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru un stat membru care are obligaţia 
de a reduce emisiile de gaze cu efect de 
seră cu mai mult de 10% până în 2020, 
această limită de 3% este majorată cu un 
număr de puncte procentuale egal cu 
diferenţa dintre obligaţia de reducere 
aplicabilă statului membru în cauză şi -
10%.
Orice stat membru poate transfera 
creditele nefolosite în anii următori.

Or. en
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Justificare

Comisia propune statelor membre aceeaşi limită cu privire la utilizarea creditelor, indiferent 
de obiectivele individuale de reducere a emisiilor. Comisia impune însă mai multe 
constrângeri statelor membre cu obiectivele cele mai înalte, care vor fi obligate în final să 
depună mai multe eforturi decât celelalte.

Propunerea de mai sus permite statelor membre cu obiective înalte să utilizeze mai multe 
credite decât celelalte. Statele membre în cauză ar fi ajutate, evitându-se în acelaşi timp 
creşterea inutilă a sumei totale de credite utilizate pe teritoriul UE.

Statele membre nu se vor mai afla sub presiunea de a utiliza credite pe parcursul unui anumit 
an sau de a le pierde, fiind astfel ajutate să-şi îmbunătăţească calitatea proiectelor 
selecţionate.

Amendamentul 150
Roberto Musacchio

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Este important ca ţările dezvoltate să contribuie la realizarea obiectivelor solicitate fără a-şi 
compensa sau schimba nivelurile naţionale de emisii cu alte state membre.

Amendamentul 151
Péter Olajos

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Orice stat membru poate vinde partea 
neutilizată din acest volum unui alt stat 
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membru. membru pe bază de licitaţie.

Or. en

Justificare

Pe lângă proiectele de asistenţă din ţări terţe, comercializarea, proiectele şi transferul între 
statele membre în UE ar trebui de asemenea încurajate, având în vedere potenţialul 
semnificativ de rentabilitate din statele membre în ceea ce priveşte reducerea de emisii de 
CO2. 

Oportunitatea de comercializare a părţii neutilizate poate fi atractivă şi poate constitui o 
bună motivaţie pentru statele membre. În afară de aceasta, sistemul ar trebui de asemenea să 
fie echitabil şi onest cu cei care şi-au îndeplinit obligaţiile.

Amendamentul 152
Linda McAvan

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Orice stat membru poate transfera partea 
neutilizată din acest volum unui alt stat 
membru. În cazul în care utilizarea 
anuală a creditelor unui stat membru nu 
atinge volumul prevăzut la primul 
paragraf, statul membru poate transfera 
partea neutilizată din acest volum în anii 
următori.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă flexibilitatea de a-şi îndeplini obiectivele în cea mai 
rentabilă manieră cu putinţă, atât timp cât este menţinută integritatea mediului. Apariţia unor 
valori maxime neprevăzute în ceea ce priveşte emisiile, rezultat al unor condiţii imprevizibile, 
cum ar fi variaţii eratice de temperatură cauzate de vreme, ar putea împiedica îndeplinirea 
obiectivelor anuale. Autorizarea acumulării accesului la credite din proiect pe parcursul 
perioadei 2013-2020 ar oferi statelor membre posibilitatea de a reacţiona în faţa unor astfel 
de circumstanţe neprevăzute fără a compromite integritatea mediului.
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Amendamentul 153
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

O serie de studii au demonstrat că până la 40% din proiectele CDM actuale nu sunt 
adiţionale şi ar fi avut loc şi în lipsa CDM. Emisiile sunt mai mari în ţările dezvoltate ca 
urmare a proiectelor, fiind produse emisii suplimentare de CO2 în locul unei compensări. 
Proiectele acceptate înaintea obligaţiilor naţionale trebuie să se conformeze unui standard de 
tipul „Gold Standard” sau unui standard echivalent. 

Criteriile Comisiei mondiale privind barajele au fost stabilite cu scopul de a preveni efectele 
sociale/de mediu negative ale proiectelor de hidroelectricitate la scară mare.
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Amendamentul 154
Anders Wijkman

Propunere de decizie
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

Sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare în 
vederea adaptării la consecinţele negative 
ale schimbărilor climatice
(1) Imediat după încheierea unui acord 
internaţional privind schimbările 
climatice, Comunitatea îşi ia 
angajamentul obligatoriu de a oferi, de la 
începutul anului 2013, ajutor financiar 
sub formă de subvenţii ţărilor în curs de 
dezvoltare, în special comunităţilor şi 
ţărilor care sunt cele mai expuse 
riscurilor schimbărilor climatice, cu 
scopul de a le sprijini în vederea adaptării 
şi reducerii riscului. Aceste investiţii ar 
trebui să se adauge celor menţionate la 
articolul 4.
(2) Ajutorul menţionat la alineatul (1) 
este mărit anual în mod linear şi atinge 
cel puţin 10 miliarde EUR în 2020. 
Pentru anul 2013, acest ajutor ar trebui 
să se ridice la cel puţin 5 miliarde EUR. 
Ajutorul ar trebui transmis prin fonduri 
de adaptare comunitare şi/sau 
internaţionale, inclusiv Alianţa mondială 
împotriva schimbărilor climatice (AMSC) 
şi viitoare fonduri internaţionale de 
adaptare sprijinite de un acord 
internaţional. Ajutorul pentru adaptare ar 
trebui să fie complementar fluxurilor de 
ajutoare existente dar cuprins în ajutorul 
pentru dezvoltare general. 
(3) Statele membre pot folosi veniturile 
provenite din licitare în conformitate cu 
punerea în aplicare a Directivei 
2003/87/CE astfel cum a fost modificată 
în scopul îndeplinirii obligaţiilor 



PE409.586v01-00 22/58 AM\733292RO.doc

RO

prevăzute de prezentul articol.

Or. en

Justificare

Ţările industrializate sunt în mare măsură responsabile de efectele negative produse de 
schimbările climatice asupra ţărilor în curs de dezvoltare. În consecinţă, UE are obligaţia de 
a plăti pentru aceste daune.

Amendamentul 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos 
Adamou, Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
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Sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare în 
vederea adaptării la consecinţele negative 

ale schimbărilor climatice
(1) Imediat după încheierea unui acord 
internaţional privind schimbările 
climatice, Comunitatea îşi ia 
angajamentul obligatoriu de a oferi, de la 
începutul anului 2013, ajutor financiar 
sub formă de subvenţii ţărilor în curs de 
dezvoltare, în special comunităţilor şi 
ţărilor care sunt cele mai expuse 
riscurilor schimbărilor climatice şi 
variabilităţii actuale a climei, cu scopul de 
a le sprijini în vederea adaptării la 
consecinţele negative ale schimbărilor 
climatice. Aceste investiţii se adaugă celor 
menţionate la articolul 4.
(2) Ajutorul menţionat la alineatul (1) 
este mărit anual în mod linear şi atinge 11 
miliarde EUR în 2020. Pentru anul 2013, 
acest ajutor este stabilit la 5 miliarde 
EUR. Ajutorul nu trebuie contabilizat în 
scopul respectării angajamentului de 0,7 
la sută pentru ajutor fixat în cadrul ONU.
(3) Ajutorul oferit de Comunitate prevăzut 
la articolul 2 este repartizat între statele 
membre în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 9 alineatul (2). Comitetul 
stabileşte repartizarea eforturilor de 
ajutor pe baza următoarelor criterii:
(a) partea care îi revine fiecărui stat 
membru este în relaţie liniară cu PIB-ul 
pe cap de locuitor al statului membru 
respectiv în 2005;
(b) statele membre care nu sunt obligate 
să îşi reducă emisiile de gaze cu efect de 
seră comparativ cu 2005 enumerate în 
lista cu părţile la Protocolul de la Kyoto, 
de la anexa I a Convenţiei Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind schimbările 
climatice, nu contribuie la efortul 
investiţional menţionat la alineatele (1) şi 
(2).
(4) Statele membre pot folosi veniturile 
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provenite din licitare în conformitate cu 
punerea în aplicare a Directivei 
2003/87/CE astfel cum a fost modificată 
în scopul îndeplinirii obligaţiilor 
prevăzute de prezentul articol.
(5) Fiecare stat membru prezintă un 
raport anual Comisiei şi Parlamentului 
European. Acest raport conţine informaţii 
privind respectarea alineatelor (1) - (4) de 
către statele membre. Comisia elaborează 
un format de raport care să fie folosit de 
statele membre pentru întocmirea 
raportului în conformitate cu prezentul 
articol, înainte de sfârşitul anului 2010.
(6) Bugetul pentru 2020 destinat 
ajutorului, menţionat la alineatul (2), este 
reexaminat de Comisie până cel târziu în 
2015. Această reexaminare se bazează pe 
cele mai recente dovezi ştiinţifice de la 
momentul respectiv.

Or. en

Justificare

Ţările industrializate de tipul celor 27 de state membre ale UE, care au produs sau urmează 
să producă emisii de gaze cu efect de seră, se fac responsabile de efectele negative produse 
de schimbările climatice resimţite şi care urmează a fi resimţite de ţările în curs de 
dezvoltare. În consecinţă, UE are obligaţia de a plăti pentru aceste daune cauzate de aceste 
emiteri de gaze cu efect de seră pe teritoriul ţărilor în curs de dezvoltare.
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Amendamentul 156
John Bowis, Péter Olajos

Propunere de decizie
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

Sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare în 
vederea adaptării la consecinţele negative 

ale schimbărilor climatice
(1) Imediat după încheierea unui acord 
internaţional privind schimbările 
climatice, Comunitatea îşi ia 
angajamentul de a oferi, de la începutul 
anului 2013, ajutor financiar sub formă 
de subvenţii ţărilor în curs de dezvoltare, 
în special comunităţilor şi ţărilor care 
sunt cele mai expuse riscurilor 
schimbărilor climatice şi variabilităţii 
actuale a climei, cu scopul de a le sprijini 
în vederea adaptării la consecinţele 
negative ale schimbărilor climatice. 
Aceste investiţii se adaugă celor 
menţionate la articolul 4.
(2) Statele membre pot folosi veniturile 
provenite din licitare în conformitate cu 
punerea în aplicare a Directivei 
2003/87/CE astfel cum a fost modificată 
în scopul îndeplinirii obligaţiilor 
prevăzute de prezentul articol.
(3) Fiecare stat membru prezintă un 
raport anual Comisiei. Acest raport va 
conţine informaţii privind respectarea 
prezentului articol de către statele 
membre. Comisia elaborează un format 
de raport care să fie folosit de statele 
membre pentru întocmirea raportului în 
conformitate cu prezentul articol, înainte 
de sfârşitul anului 2010. 

Or. en
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Justificare

Ţările industrializate de tipul celor 27 de state membre ale UE, care au produs sau urmează 
să producă emisii de gaze cu efect de seră, se fac responsabile de efectele negative produse 
de schimbările climatice resimţite şi care urmează a fi resimţite de ţările în curs de 
dezvoltare. În consecinţă, UE are obligaţia de a plăti pentru aceste daune cauzate de aceste 
emiteri de gaze cu efect de seră pe teritoriul ţărilor în curs de dezvoltare. 

Amendamentul 157
Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare în 
vederea adaptării la consecinţele negative 

ale schimbărilor climatice
(1) Imediat după încheierea unui acord 
internaţional privind schimbările 
climatice, Comunitatea îşi ia 
angajamentul de a oferi, de la începutul 
anului 2013, ajutor financiar obligatoriu 
sub formă de subvenţii ţărilor în curs de 
dezvoltare, în special comunităţilor şi 
ţărilor care sunt cele mai expuse 
riscurilor în urma schimbărilor climatice, 
cu scopul de a le sprijini în vederea 
adaptării la impactul negativ al 
schimbărilor climatice. Aceste investiţii se 
adaugă celor menţionate la articolul 4.

Or. en
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Amendamentul 158
Anders Wijkman

Propunere de decizie
Articolul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4b (nou)

Angajamentul extern al Comunităţii de 
reducere a emisiilor

(1) Imediat după încheierea unui acord 
internaţional global privind schimbările 
climatice, Comunitatea şi statele membre 
finanţează, de la începutului anului 2013, 
ca o completare necesară adusă 
mecanismului de dezvoltare 
nepoluantă/implementării în comun 
(CDM/IC), reduceri ale emisiilor de gaze 
cu efect de seră măsurabile şi obligatorii 
şi care pot fi raportate şi verificate, în
ţările care sunt părţi la CCONUSC dar nu 
sunt incluse în anexa I la aceasta (părţi 
care nu sunt vizate de anexa I).
(2) Angajamentul extern al Comunităţii 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră este de 250 de milioane de tone de 
echivalent CO2 în 2013 şi creşte în mod 
linear până la 850 de milioane de tone în 
2020.
(3) Comisia adoptă măsuri pentru a 
distribui angajamentul extern al 
Comunităţii de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră între statele membre, 
ţinând seama de PIB-ul relativ al acestora 
pe cap de locuitor. Respectivele măsuri, 
fiind destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentei decizii prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 9 alineatul (2).
(4) Statele membre îşi pot îndeplini 
angajamentul individual extern de 
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reducere a emisiilor, în conformitate cu 
alineatul (3), prin:
a) finanţări directe sau participarea la 
unul sau mai multe fonduri bilaterale 
şi/sau multilaterale care au ca scop unic 
finanţarea politicilor şi măsurilor de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în părţile care nu sunt vizate de 
anexa I;
b) contribuţii la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră provenind din 
defrişări şi degradarea forestieră, astfel 
cum sunt definite în conformitate cu 
acordul internaţional privind schimbările 
climatice din cadrul CCONUSC.
(5) Statele membre se asigură că politicile 
lor de finanţare a reducerilor de emisii în 
părţile care nu sunt vizate de anexa 1 
consolidează distribuţia geografică 
echitabilă a proiectelor. 

Or. en

Justificare

Al patrulea raport IPCC concluzionează că, pentru a reduce încălzirea globală sub 2°C, este 
necesar, de asemenea, ca ţările în curs de dezvoltare să se îndepărteze de la modelul 
antreprenorial obişnuit. CDM este un mecanism menit să contribuie la realizarea acestui 
lucru. CDM nu va fi însă de ajuns şi, prin urmare, nici propunerea unui înlocuitor. Ţările 
industrializate au responsabilitatea de a contribui la respectarea normelor privind limitele de 
emisii din ţările dezvoltate, pe lângă reducerile naţionale obligatorii, în cazul în care se 
ajunge la un acord internaţional global.

Amendamentul 159
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Până la data de 31 martie a anului 
următor, statele membre prezintă un 
raport Comisiei privind emisiile lor 
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anuale de gaze cu efect de seră provenind 
din surse nereglementate de Directiva 
2003/87/CE. Comisia verifică şi publică 
aceste rapoarte în termen de două luni de 
la această dată. 

Or. en

Justificare

Raporturile la timp şi cele anuale sunt esenţiale pentru a permite Comisiei să stabilească 
dacă statele membre îşi respectă obiectivele şi să aplice măsurile necesare în caz de 
încălcare a acestora. 

Amendamentul 160
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Cu un an înaintea intrării în vigoare 
a prezentei decizii, statele membre 
înaintează un raport Comisiei în care 
explică în ce măsură îşi vor îndeplini 
obiectivele în sectoarele nereglementate 
de Directiva 2003/87/CE. Raportul ar 
trebui să precizeze toate iniţiativele care 
vor avea un impact asupra 
întreprinderilor din sectoarele 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE. 
Tipul de iniţiative şi impactul ar trebui 
măsurate în tone de gaze cu emisii de 
seră, prezentate în funcţie de sector şi 
subsector.
Raportul ar trebui să precizeze, de 
asemenea, modul în care statele membre 
asigură implementarea unui potenţial de 
reducere rentabil în gospodării. 

Or. en



PE409.586v01-00 30/58 AM\733292RO.doc

RO

Justificare

Prezenta propunere de decizie nu asigură faptul că întreprinderile din afara sectorului ETS 
vor fi autorizate să producă în condiţii similare.  Prezentul amendament oferă Comisiei 
mijloacele necesare pentru a asigura că întreprinderile din afara sectorului ETS vor primi un 
tratament echitabil şi nu vor fi supuse unei denaturări a concurenţei pe piaţa internă. Întrucât 
numeroase întreprinderi din UE se află în afara sectorului ETS, propunerea de decizie 
trebuie monitorizată cu foarte mare atenţie în acest domeniu.

Amendamentul 161
Peter Liese

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La fiecare doi ani, începând cu emisiile 
declarate pentru anul 2013, evaluarea 
cuprinde, de asemenea, progresele estimate 
ale Comunităţii şi ale statelor membre în 
vederea îndeplinirii angajamentelor 
asumate în temeiul prezentei decizii. 
Statele membre prezintă un raport 
actualizat al progreselor estimate înainte de 
1 iulie 2016.

În fiecare an, începând cu emisiile 
declarate pentru anul 2013, evaluarea 
cuprinde, de asemenea, progresele estimate 
ale Comunităţii şi ale statelor membre în 
vederea îndeplinirii angajamentelor 
asumate în temeiul prezentei decizii. 
Statele membre prezintă un raport 
actualizat al progreselor estimate înainte de 
1 iulie 2014 şi în fiecare an după aceea.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 162
Linda McAvan

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Până la 31 decembrie 2011, Comisia 
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elaborează şi înaintează Consiliului 
European un raport care stabileşte 
reducerile necesare de emisii de gaze cu 
efect de seră, atât din sursele reglementate 
de prezenta decizie, cât şi din cele 
reglementate de Directiva 2003/87/CE:
- limitele emisiilor de gaze cu efect de seră 
ale fiecărui stat membru stabilite pentru 
2020 în raport cu nivelurile emisiilor de 
gaze cu efect de seră din 1990; precum şi
- emisiile de gaze cu efect de seră ale 
fiecărui stat membru în 2020.

Or. en

Justificare

Ambiţia şi transparenţa UE vor fi fundamentale în obţinerea unui acord internaţional privind 
schimbările climatice. Există de asemenea o problemă de prezentare importantă în cazul de 
faţă, întrucât şi alte state ar trebui să poată vedea cu claritate eforturile solicitate fiecărui 
stat membru în parte. Pentru a realiza acest lucru, Comisia ar trebui să stabilească cifre 
economice (ETS şi non-ETS) globale pentru fiecare stat membru. Aceasta nu este o schimbare 
în structura globală a pachetului, ci o modalitate de a oferi claritatea necesară la nivel 
internaţional. 

Amendamentul 163
Péter Olajos

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Până la 31 martie din anul următor, 
statele membre prezintă un raport privind 
emisiile lor anuale de gaze cu efect de 
seră provenind din surse nereglementate 
de Directiva 2003/87/CE. 
Comisia verifică rapoartele înainte de 
sfârşitul lunii aprilie ulterioare lunii în 
care trebuiau prezentate rapoartele. În 
cazul nerespectării acestor obligaţii, se 
aplică dispoziţiile articolului 5.
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Or. en

Justificare

Monitorizarea, raportarea şi verificarea solidă şi independentă pe bază anuală sau periodică 
trebuie aplicată în statele membre. Asigurarea reducerilor anuale de emisii necesită 
prezentarea unor rapoarte anuale şi periodice. Decizia ar trebui să permită Comisiei să 
evalueze în mod periodic dacă un stat membru a respectat decizia. În consecinţă, este necesar 
ca raportarea precisă şi periodică să fie obligatorie. Acestea nu reprezintă o povară 
administrativă suplimentară pentru statele membre de vreme ce, începând cu Protocolul de la 
Kyoto, raportarea anuală a emisiilor reprezintă o obligaţie.

Amendamentul 164
Peter Liese

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Până la 31 martie din anul următor, 
statele membre prezintă un raport privind 
emisiile lor anuale de gaze cu efect de 
seră provenind din surse nereglementate 
de Directiva 2003/87/CE.
Comisiei ar trebui să i se acorde 
competenţa de a modifica cerinţele de 
monitorizare şi de prezentare a 
rapoartelor stabilite de Decizia 
280/2004/CE, având în vedere experienţa 
dobândită în urma punerii în aplicare a 
prezentei decizii. Comisia verifică 
rapoartele înainte de sfârşitul lunii aprilie 
ulterioare lunii în care trebuiau 
prezentate rapoartele. În cazul 
nerespectării acestei condiţii, se aplică 
dispoziţiile articolului 5.

Or. en

Justificare

Monitorizarea, raportarea şi verificarea solidă şi independentă pe bază anuală sau periodică 
trebuie aplicată în statele membre. Asigurarea reducerilor anuale de emisii necesită 
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prezentarea unor rapoarte anuale şi periodice. Decizia ar trebui să permită Comisiei să 
evalueze în mod periodic dacă un stat membru a respectat decizia. În consecinţă, este necesar 
ca raportarea precisă şi periodică să fie obligatorie.

Amendamentul 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Formatul standard al raportului 
privind emisiile de gaze cu efect de seră 
care rezultă din punerea în aplicare a 
articolului 3, utilizarea creditelor în 
conformitate cu articolul 4 din prezenta 
decizie şi emisiile care rezultă din 
activităţile enumerate în anexa I a 
Directivei 2003/87/CE, se stabilesc în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 9.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să furnizeze un format comun de raport privind emisiile pentru a 
preîntâmpina diferenţele dintre statele membre în procesul de punere în aplicare a acestei 
dispoziţii.

Amendamentul 166
Péter Olajos

Propunere de decizie
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
(1) În cazul în care emisiile de gaze cu 
efect de seră ale unui stat membru 
provenind din surse nereglementate de 
Directiva 2003/87/CE depăşesc limita 
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anuală a emisiilor în conformitate cu 
articolul 3, acel stat membru plăteşte o 
penalizare pentru emisiile în exces, 
echivalentă cu valoarea stabilită la 
articolul 16 din Directiva 2003/87/CE. 
Penalizarea pentru emisiile în exces se 
plăteşte într-un fond comunitar destinat 
finanţării măsurilor de atenuare a 
efectelor schimbărilor climatice.
(2) Comisia adoptă măsuri de instituire a 
fondului comunitar menţionat la alineatul 
(1). Respectivele măsuri, fiind destinate să 
modifice elemente neesenţiale ale 
prezentei decizii prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 9 alineatul (2).
(3) Veniturile alocate de fondul comunitar 
sunt atribuite statelor membre care şi-au 
îndeplinit sau depăşit angajamentele, în 
vederea cheltuirii acestei sume pentru 
continuarea eforturilor de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Or. en

Justificare

UE posedă un potenţial privind eficienţa energetică considerabil, însă neglijat,iar un 
mecanism de conformitate puternic în interiorul sectorului non-ETS ar conduce la reduceri în 
sectorul imobiliar şi al transporturilor şi ar crea un sprijin şi mai mare din partea statelor 
membre în vederea îndeplinirii unui obiectiv obligatoriu privind eficienţa energetică. Pentru 
a putea fi eficienţi şi pentru a ne îndeplini şi chiar depăşi obiectivele de reducere a emisiilor, 
trebuie să ne asigurăm că toate veniturile rezultate din penalizări sunt cheltuite în vederea 
eforturilor viitoare de reducere a emisiilor de CO2.
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Amendamentul 167
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Mecanismul de conformitate

(1) În cazul în care emisiile de gaze cu 
efect de seră ale unui stat membru 
provenind din surse nereglementate de 
Directiva 2003/87/CE depăşesc limita 
anulă a emisiilor de gaze cu efect de seră 
în conformitate cu articolul 3 din prezenta 
decizie, acel stat membru plăteşte o 
penalizare pentru emisiile în exces, 
echivalentă cu valoarea stabilită la 
articolul 16 din Directiva 2003/87/CE. 
(2) În plus faţă de alineatul (1), volumul 
total care depăşeşte limita în tone de 
echivalent CO2 se scade din cantitatea
ulterioară de cote licitate de un stat 
membru în conformitate cu articolul 10 
alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE. 
Aceste cote sunt împărţite între statele 
membre respective şi licitate de acestea în 
conformitate cu obiectivele lor de 
menţinere intactă a plafonului din cadrul 
sistemului comunitar de comercializare a 
emisiilor (ETS).

Or. en

Justificare

Un mecanism de conformitate strict este necesar pentru a da sens prezentei propuneri.  
Procedura privind încălcarea dreptului comunitar durează câţiva ani, împiedicând şi mai 
mult răspunsul în timp util în cazul în care statele membre nu reuşesc să-şi ducă la bun sfârşit 
obiectivele anuale de reducere a emisiilor. Acest fapt ar reprezenta o adevărată piedică în 
calea şanselor de îndeplinire a obiectivelor de reducere a emisiilor.
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Amendamentul 168
Peter Liese

Propunere de decizie
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Mecanismul de sancţionare directă

(1) Pentru a garanta că statele membre 
respectă în mod clar şi ferm obiectivele, 
Comisia instituie un mecanism de 
sancţionare directă împotriva statelor 
membre. 
(2) Mecanismul de sancţionare permite 
Comisiei să impună o penalizare statelor 
membre care nu îşi îndeplinesc 
angajamentele asumate în temeiul 
prezentei decizii.
(3) Comisia iniţiază imediat procedura de 
sancţionare directă după ce evaluează 
raportul anual al statului membru, în 
cazul în care descoperă că statul membru 
nu şi-a respectat obligaţiile sau în urma 
oricărei dovezi obţinute de Comisie 
privind o încălcare specifică a obligaţiilor 
din partea unui stat membru.
(4) Calcularea sancţiunii pentru 
nerespectarea obiectivelor se face în 
raport cu calcularea sancţiunii pentru 
excesul de emisii în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE şi ar trebui să fie 
indexată în mod egal cu rata inflaţiei 
anuale din zona euro. În cazul emiterii 
unor sancţiuni pentru nerespectarea 
obiectivelor de reducere anuală de către 
un stat membru, Comisia stabileşte un 
mecanism de reţinere a cotelor de licitat 
din cantitatea de cote a statului membru 
respectiv în conformitate cu articolul 9 
alineatul (a) şi cu articolul 10 din 
Directiva 2003/87/CE, până la primirea 
plăţii. Comisia prevede şi un mecanism de 
eliberare a cotelor reţinute, după plata 
sancţiunii de către statul membru 
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respectiv.
Detaliile acestei proceduri sunt stabilite 
până la 31 decembrie 2010 în cadrul unui 
regulament specific al Comisiei care ia în 
considerare obiectivele şi conţinutul 
regulamentului preconizat în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (5) 
din Directiva modificată 2003/87/CE.
(5) Comisia stabileşte până cel târziu la 31 
decembrie 2010 orientările necesare, 
metodele de calcul, relaţia cu calcularea 
sacţiunii pentru excesul emisiilor în 
conformitate cu Directiva 2003/87/CE, 
modul de colectare a sancţiunilor datorate 
neîndeplinirii obligaţiilor şi a dispoziţiilor 
în materie de proceduri administrative, 
precum şi crearea unui fond specific.
(6) Acest fond specific primeşte veniturile 
provenite din mecanismul de sancţionare 
directă şi le alocă în vederea îmbunătăţirii 
şi consolidării cercetării, producţiei şi 
utilizării energiei regenerabile, precum şi 
a unei mai mari eficienţe energetice şi 
conservări a energiei în Uniunea 
Europeană. Comisia evaluează un model 
pentru utilizarea acestor fonduri, în 
special ajutând statele membre care nu îşi 
depăşesec obiectivele, folosind acest fond 
pentru sprijinirea proiectelor de energie
regenerabilă din ţările respective, precum 
şi statele membre care pot dovedi că 
neîndeplinirea angajamentelor nu s-a 
produs din cauza unei lipse de voinţă sau 
a unor instrumente necorespunzătoare, ci 
din motive economice sau sociale care le 
împiedică să îşi atingă obiectivele. 

Or. en

Justificare

Numai o structură solidă de respectare a normelor, bazată pe obiective clare de reducere a 
emisiilor, poate iniţia reducerea progresivă a acestora până în 2020. Decizia propusă la 
momentul actual, conţinând dispoziţii privind aplicarea şi respectarea limitate, pune în 
pericol îndeplinirea obiectivelor de reducere a emisiilor. În baza propunerii actuale, statelor 
membre ale UE li se solicită doar raportarea emisiilor şi a progresului menit să ducă la 
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îndeplinirea acestor obiective.

Amendamentul 169
Anders Wijkman

Propunere de decizie
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Mecanismul de sancţionare directă

(1) Comisia stabileşte un mecanism de 
sancţionare directă împotriva statelor 
membre care este activat în cazul 
neîndeplinirii angajamentelor. 
Mecanismul de sancţionare permite 
Comisiei să impună o penalizare în mod 
direct statelor membre care nu îşi 
îndeplinesc angajamentele asumate în 
temeiul prezentei decizii.
(2) Comisia stabileşte până cel târziu la 31 
decembrie 2010 orientările necesare, 
metodele de calcul a sacţiunilor pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor, modul de 
colectare a sancţiunilor şi a dispoziţiilor 
în materie de proceduri administrative.

Or. en

Amendamentul 170
Péter Olajos

Propunere de decizie
Articolul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5b
Comisia stabileşte un mecanism de 
reţinere a cotelor de licitat din volumul 
cotelor statului membru respectiv în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (a) şi 
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cu articolul 10 din Directiva 2003/87/CE, 
până la primirea plăţii. Comisia prevede şi 
un mecanism de eliberare a cotelor 
reţinute, după plata sancţiunii de către 
statul membru în cauză.

Or. en

Justificare

Un mecanism de conformitate puternic şi eficient este esenţial.

Amendamentul 171
Robert Goebbels

Propunere de decizie
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ajustări aplicabile cu ocazia încheierii
unui viitor acord internaţional privind 

schimbările climatice

Ajustări aplicabile cu ocazia aprobării de 
către Comunitate şi statele membre a unui 

viitor acord internaţional privind 
schimbările climatice

Or. en

Justificare

În vederea pregătirii unui acord prealabil între Parlament şi Consiliu privind „repartizarea 
eforturilor”, acest amendament se inspiră dintr-o propunere făcută la nivelul Consiliului.

Amendamentul 172
Robert Goebbels

Propunere de decizie
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Alineatele (2), (3) şi (4) se aplică de la 
data încheierii, de către Comunitate, a 
unui acord internaţional privind 

În decurs de şase luni de la data încheierii 
unui acord internaţional privind 
schimbările climatice care să conducă la 
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schimbările climatice care să conducă la 
reduceri obligatorii mai mari decât cele 
prevăzute la articolul 3.

reduceri obligatorii mai mari decât cele 
prevăzute la articolul 3, Comisia prezintă o 
propunere legislativă în vederea ajustării 
articolelor relevante din prezenta decizie 
în conformitate cu conţinutul unui astfel 
de acord. Propunerea cuprinde, printre 
altele, stabilirea unei contribuţii pentru 
fiecare stat membru la efortul suplimentar 
al Comunităţii de reducere a emisiilor. 
Decizia privind ajustarea se aplică 
începând din anul care urmează intrării 
în vigoare a acordului internaţional.

(2) Începând cu anul următor celui în 
care s-a încheiat acordul menţionat la 
alineatul (1), emisiile comunitare de gaze 
cu efect de seră din surse nereglementate, 
în 2020, de Directiva 2003/87/CE în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (1) se 
reduc cu un volum egal cu reducerea 
suplimentară totală, de către Comunitate, 
a emisiilor de gaze cu efect de seră din 
toate sursele pe care Comunitatea se 
angajează să o realizeze în temeiul 
acordului internaţional, înmulţită cu 
partea de reduceri totale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră a Comunităţii, 
pentru anul 2002, la care statele membre 
trebuie să contribuie prin reduceri ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
surse nereglementate de Directiva 
2003/87/CE în conformitate cu 
articolul 3.
(3) Fiecare stat membru contribuie la 
efortul suplimentar de reducere al 
Comunităţii proporţional cu partea sa din 
emisiile totale ale Comunităţii din surse 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE 
pentru anul 2020 în conformitate cu 
articolul 3.
Comisia modifică anexa pentru a ajusta 
limitele de emisii în conformitate cu 
primul paragraf. Această măsură, 
destinată să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentei decizii, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 



AM\733292RO.doc 41/58 PE409.586v01-00

RO

articolul 9 alineatul (2).
(4) Statele membre pot creşte, în 
conformitate cu alineatul (5), nivelul de 
utilizare a creditelor de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
prevăzute la articolul 4 alineatul (4) din 
ţările terţe care au ratificat acordul 
menţionat la alineatul (1) cu până la 
jumătate din reducerea suplimentară 
realizată în conformitate cu alineatul (2).
Orice stat membru poate transfera partea 
neutilizată din acest volum unui alt stat 
membru.
(5) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru a le asigura statelor membre 
posibilitatea utilizării unor tipuri 
suplimentare de credite din proiecte sau a 
unor alte mecanisme create în temeiul 
acordului internaţional, dacă este cazul. 
Respectivele măsuri, fiind destinate să 
modifice elemente neesenţiale ale 
prezentei decizii prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 9 alineatul (2).

Or. en

Justificare

În vederea pregătirii unui acord prealabil între Parlament şi Consiliu privind „repartizarea 
eforturilor”, acest amendament se inspiră dintr-o propunere făcută la nivelul Consiliului.

Amendamentul 173
Urszula Krupa

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special în cazul în care sectorul lor 
energetic se bazează pe cărbune şi nivelul 
lor scăzut de dezvoltare a tehnologiei 
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captării şi stocării dioxidului de carbon 
nu permite încă compensarea emisiilor, 
statele membre ale Comunităţii care au 
PIB-ul cel mai scăzut pe cap de locuitor 
nu au nicio posibilitate reală de reducere 
a emisiilor de dioxid de carbon fără ca 
acest lucru să le afecteze serios 
dezvoltarea, ceea ce ar contribui la 
armonizarea PIB-ului pe cap de locuitor 
în întreaga Comunitate.
În numele solidarităţii cu aceste ţări, 
declarată la considerentul (7) din acest 
document, Comunitatea ar trebui să ia în 
considerare situaţia lor în timpul 
negocierilor privind acordurile 
internaţionale şi ar trebui să menţină, 
pentru aceste state, aceleaşi valori de 
reducere a emisiilor, astfel cum sunt 
stabilite în anexă.

Or. pl

Amendamentul 174
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu anul următor celui în care 
s-a încheiat acordul menţionat la alineatul 
(1), emisiile comunitare de gaze cu efect de 
seră din surse nereglementate, în 2020, de 
Directiva 2003/87/CE în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (1) se reduc cu un 
volum egal cu reducerea suplimentară 
totală, de către Comunitate, a emisiilor de 
gaze cu efect de seră din toate sursele pe 
care Comunitatea se angajează să o 
realizeze în temeiul acordului internaţional, 
înmulţită cu partea de reduceri totale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră a 
Comunităţii, pentru anul 2002, la care 
statele membre trebuie să contribuie prin 
reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de 

(2) Începând cu anul următor celui în care 
s-a încheiat acordul menţionat la alineatul 
(1), emisiile comunitare de gaze cu efect de 
seră din surse nereglementate, în 2020, de 
Directiva 2003/87/CE în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (1) se reduc cu un 
volum egal cu reducerea suplimentară 
totală, de către Comunitate, a emisiilor de 
gaze cu efect de seră din toate sursele pe 
care Comunitatea se angajează să o 
realizeze în temeiul acordului internaţional, 
majorată cu partea de reduceri totale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră a 
Comunităţii, pentru anul 2002, la care 
statele membre trebuie să contribuie prin 
reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de 
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seră din surse nereglementate de Directiva 
2003/87/CE în conformitate cu articolul 3.

seră din surse nereglementate de Directiva 
2003/87/CE în conformitate cu articolul 3.

Or. en

Justificare

„Înmulţit cu” înseamnă „mărit cu”, dar şi „mărirea unui număr de numărul de ori 
menţionat”. În primul context, dacă, de exemplu, acordul internaţional angajează 
Comunitatea la o reducere suplimentară de 3%, iar reducerile de emisii pentru anul 2020 
sunt de 2%, obligaţia comunitară va fi de 3x2=6%; în cel de-a doilea context, având aceleaşi 
cifre drept exemplu, obligaţia comunitară va fi de 3+2= 5%, ceea ce este în conformitate cu 
interesul economic al Comunităţii.

Amendamentul 175
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia modifică anexa pentru a ajusta 
limitele de emisii în conformitate cu primul 
paragraf. Această măsură, destinată să 
modifice elemente neesenţiale ale 
prezentei decizii, se adoptă în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 9 alineatul (2).

Comisia modifică anexa pentru a ajusta 
limitele de emisii în conformitate cu primul 
paragraf. Această măsură se adoptă în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 251 din tratat.

Or. en

Amendamentul 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia modifică anexa pentru a ajusta 
limitele de emisii în conformitate cu 
primul paragraf. Această măsură,
destinată să modifice elemente neesenţiale 

În termen de şase luni de la încheierea 
unui acord internaţional privind 
schimbările climatice care să conducă la 
reduceri obligatorii peste nivelul celor 
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ale prezentei decizii, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 9 alineatul (2).

care decurg din prevederile de la articolul 
3, Comisia prezintă o propunere 
legislativă privind contribuţia fiecărui stat 
membru la efortul suplimentar al 
Comunităţii de reducere a emisiilor, 
propunere care urmează a fi adoptată în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 251 din tratat.

Or. en

Justificare

După semnarea unui acord internaţional, se impune o procedură transparentă privind 
stabilirea obiectivelor naţionale viitoare de reducere a emisiilor; redistribuirea eforturilor ar 
trebui să se bazeze pe rezultatul negocierilor la nivel internaţional.

Amendamentul 177
Péter Olajos

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre pot creşte, în
conformitate cu alineatul (5), nivelul de 
utilizare a creditelor de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră prevăzute la 
articolul 4 alineatul (4) din alte state 
membre sau din ţările terţe care au ratificat 
acordul menţionat la alineatul (1) cu până 
la jumătate din reducerea suplimentară 
realizată în conformitate cu alineatul (2).

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

Orice stat membru poate vinde partea 
neutilizată din acest volum unui alt stat 
membru în cadrul unei licitaţii.

Or. en

Justificare

Pe lângă proiectele de asistenţă din ţări terţe, comercializarea, proiectele şi transferul între 
statele membre în UE ar trebui de asemenea încurajate, având în vedere potenţialul 
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semnificativ de rentabilitate din statele membre în ceea ce priveşte reducerea de emisii de 
CO2. 

Oportunitatea de comercializare a părţii neutilizate poate fi atractivă şi poate constitui o 
bună motivaţie pentru statele membre. În afară de aceasta, sistemul ar trebui de asemenea să 
fie echitabil şi onest cu cei care şi-au îndeplinit obligaţiile.

Amendamentul 178
Péter Olajos

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Veniturile obţinute din licitaţii trebuie 
cheltuite pentru proiecte şi investiţii 
ulterioare care să reducă emisiile de gaze 
cu efect de seră.

Or. en

Justificare

Pentru a putea fi eficienţi şi pentru a ne îndeplini şi chiar depăşi obiectivele de reducere a 
emisiilor, trebuie să ne asigurăm că toate veniturile rezultate din licitaţii sunt cheltuite în 
vederea eforturilor viitoare de reducere a emisiilor de CO2.

Amendamentul 179
Edite Estrela

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru a le asigura statelor membre 
posibilitatea utilizării unor tipuri 
suplimentare de credite din proiecte sau a 
unor alte mecanisme create în temeiul 
acordului internaţional, dacă este cazul.

(5) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru a le asigura statelor membre 
posibilitatea utilizării unor tipuri 
suplimentare de credite din proiecte care 
să asigure calitatea şi adiţionalitatea şi 
care să contribuie la dezvoltarea durabilă, 
sau a unor alte mecanisme create în temeiul 
acordului internaţional, dacă este cazul.
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Or. pt

Amendamentul 180
Linda McAvan

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Imediat după încheierea unui acord 
internaţional, Comisia reexaminează 
limita privind utilizarea creditelor din 
activităţi de proiecte în conformitate cu 
articolul 4 şi, în cazul în care consideră că 
este necesară o schimbare a limitei, 
Comisia poate înainta o propunere 
Parlamentului European şi Consiliului de 
modificare a articolului 4 în vederea 
măririi limitei.

Or. en

Justificare

În prezent, nu ştim cum va arăta un nou acord internaţional privind schimbările climatice şi 
nici nu ar trebui să avem prejudecăţi în ceea ce priveşte rezultatul negocierilor la nivel 
internaţional. Cu toate acestea, în cadrul propunerii, Comisia a prevăzut mereu cadrul care 
ar trebui adaptat pentru adaptarea la noul mediu internaţional. Pentru a fi coerenţi, ar trebui 
să facem acelaşi lucru şi în cazul limitelor privind utilizarea creditelor de proiect prin 
includerea unei clauze privind examinarea. UE ar trebui să fie pregătită să răspundă cu 
promptitudine oricărei revizuiri a dispoziţiilor referitoare la creditele de proiect care are loc 
la nivel mondial.

Amendamentul 181
Anders Wijkman

Propunere de decizie
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
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Fără a aduce atingere articolelor 4 şi 6, 
statele membre pot folosi credite provenite 
din:
(1) proiecte de împădurire şi reîmpădurire 
certificate de Consiliul de administraţie al 
CDM şi verificate în conformitate cu 
procedura Comitetului de supraveghere 
pentru implementarea în comun;
(2) activităţi silvicole în ţări în curs de 
dezvoltare cu care s-a încheiat un acord 
în conformitate cu articolul 11a alineatul 
(5) din Directiva 2003/87/CE; precum şi 
(3) orice proiect silvicol din ţări în curs de 
dezvoltare care respectă acordul 
internaţional menţionat la articolul 6 
alineatul (1) din prezenta decizie.

Or. en

Justificare

UE ar trebui să-şi onoreze angajamentele internaţionale şi să permită statelor membre să 
utilizeze creditele forestiere aprobate în conformitate cu Protocolul de la Kyoto şi cu 
acordurile internaţionale viitoare privind schimbările climatice.  Creditele forestiere 
reprezintă de asemenea modalitatea cea mai rentabilă pentru a garanta că ţările în curs de 
dezvoltare îşi iau angajamente pe termen lung şi de evitare credibilă a defrişărilor şi că 
eforturile de împădurire şi reîmpădurire atât de necesare diminuării consecinţelor 
schimbărilor climatice au loc.

Amendamentul 182
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Fără a aduce atingere articolelor 4 şi 6, 
statele membre pot folosi credite provenite 
din:
(1) proiecte de împădurire şi reîmpădurire 
certificate de Consiliul de administraţie al 
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CDM şi verificate în conformitate cu 
procedura Comitetului de supraveghere 
pentru implementarea în comun;
(2) activităţi silvicole în ţări în curs de 
dezvoltare cu care s-a încheiat un acord 
în conformitate cu articolul 11a alineatul 
(5) din Directiva 2003/87/CE; precum şi 
(3) orice proiect silvicol din ţări în curs de 
dezvoltare care respectă acordul 
internaţional menţionat la articolul 6 
alineatul (1) din prezenta decizie.

Or. en

Justificare

UE ar trebui să-şi onoreze angajamentele internaţionale şi să permită statelor membre să 
utilizeze creditele forestiere aprobate în conformitate cu Protocolul de la Kyoto şi cu 
acordurile internaţionale viitoare privind schimbările climatice.  Creditele forestiere 
reprezintă de asemenea modalitatea cea mai rentabilă pentru a garanta că ţările în curs de 
dezvoltare îşi iau angajamente pe termen lung şi de evitare credibilă a defrişărilor şi că 
eforturile de împădurire şi reîmpădurire atât de necesare diminuării consecinţelor 
schimbărilor climatice au loc.
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Amendamentul 183
Robert Goebbels

Propunere de decizie
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Utilizarea absorbţiei prin puţuri a gazelor 

cu efect de seră în absenţa unui acord 
internaţional viitor privind schimbările 

climatice
În absenţa unui acord internaţional viitor 
privind schimbările climatice pentru 
perioada de după 2012, statele membre 
pot utiliza absorbţia prin puţuri a gazelor 
cu efect de seră în scopul punerii în 
aplicare a obligaţiilor care le revin în 
temeiul articolului 3.

Or. en

Justificare

În vederea pregătirii unui acord prealabil între Parlament şi Consiliu privind „repartizarea 
eforturilor”, acest amendament se inspiră dintr-o propunere făcută la nivelul Consiliului.

Amendamentul 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Propunere de decizie
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Extinderea sferei de aplicare a Directivei 

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

Or. en

Justificare

Dat fiind faptul că domeniul de aplicare a prezentei decizii va include ETS, mai degrabă 
decât să fie complementar acestuia, astfel cum apare în prezent, nu va fi necesar un 
mecanism de ajustare pentru a fi luată în calcul orice creştere în conformitate cu ETS, 
întrucât cantităţile naţionale totale prevăzute nu vor fi influenţate sub nicio formă.

Amendamentul 185
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Volumul maxim de emisii în temeiul 
articolului 3 din prezenta decizie se 
ajustează în conformitate cu:

(a) cantitatea de cote de emisii alocate în 
conformitate cu articolul 11 din Directiva 
2003/87/CE care rezultă dintr-o modificare 
a sferei de aplicare a respectivei directive 
în ceea ce priveşte sursele, după aprobarea
finală, de către Comisie, a planurilor 
naţionale de alocare pentru perioada 2008-
2012 în conformitate cu Directiva 
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2003/87/CE.

(b) excluderea instalaţiilor mici care au o 
putere termică nominală mai mică de 
25MW şi ale căror emisii raportate 
autorităţii competente nu depăşesc 25 000 
de tone de echivalent dioxid de carbon în 
conformitate cu articolul 27 din Directiva 
2003/87/CE.

Or. en

Amendamentul 186
Avril Doyle

Propunere de decizie
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Contribuţia măsurilor comunitare la 
realizarea angajamentelor statelor 

membre
(1) În cazul în care politicile şi măsurile 
comunitare ar putea avea un impact 
semnificativ, pozitiv sau negativ, asupra 
îndeplinirii angajamentelor statelor 
membre de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră, studiul de impact pentru 
fiecare propunere cuprinde o evaluare 
cantitativă a emisiilor de gaze cu efect de 
seră pentru fiecare stat membru, precum 
şi o evaluare pentru întreaga Comunitate.
(2) Până la 31 decembrie 2010 şi, ulterior, 
o dată la trei ani, Comisia elaborează un 
raport privind impactul pozitiv şi negativ 
al politicilor comunitare asupra 
eforturilor fiecărui stat mebru şi asupra 
întregii Comunităţi, de limitare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (1) şi cu articolul 
6 alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Pentru majoritatea sectoarelor din afara ETS, măsurile de la nivel comunitar vor fi esenţiale 
pentru a permite statelor membre să-şi respecte obligaţiile (de exemplu standardele privind 
eficienţa transportului şi a autovehiculelor, standardele privind eficienţa clădirilor şi a 
ehipamentelor, agricultura).  Impactul politicilor comunitare propuse trebuie evaluat la 
stadiul de formulare a politicii şi supus unei examinări constante.

Amendamentul 187
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Pe baza experienţei acumulate în 
aplicarea prezentei decizii şi a progresului 
înregistrat în monitorizarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră şi având în vedere 
evoluţiile din contextul internaţional, 
Comisia elaborează un raport global de 
evaluare privind aplicarea prezentei 
decizii.
Comisia prezintă acest raport 
Parlamentului European şi Consiliului 
până la 30 iunie 2015, însoţit de 
propuneri, după caz. Raportul ar trebui 
pregătit şi înaintat însoţit de un raport 
privind aplicarea Directivei 2003/87/CE.

Or. en

Justificare

Aceasta este o propunere similară Directivei ETS. Pachetul privind clima şi energia 
reprezintă un instrument politic extrem de complex şi de sofisticat, a cărui funcţionare ar 
trebui reexaminată în totalitate în 2015. Procesul în cauză trebuie să vizeze în paralel: ETS şi 
NON ETS.



AM\733292RO.doc 53/58 PE409.586v01-00

RO

Amendamentul 188
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5a şi 
7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea 
articolului 8 din respectiva decizie.

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, cu respectarea dispoziţiilor
articolului 8 din respectiva decizie.

Or. en

Justificare

Alinierea dispoziţiei la o modalitate standard de referire la noua procedură de reglementare 
cu control.

Amendamentul 189
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia elaborează rapoarte de evaluare a 
punerii în aplicare a prezentei decizii. Până 
la 31 octombrie 2015, Comisia prezintă 
primul raport Parlamentului European şi 
Consiliului, însoţit, dacă este necesar, de 
propuneri. Aceste rapoarte sunt prezentate 
ulterior Parlamentului European şi 
Consiliului în fiecare an la 31 octombrie. 

Or. en
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Amendamentul 190
Roberto Musacchio

Propunere de decizie
Anexă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată

Or. en

Justificare

Comisia trebuie să actualizeze anexa cu noi informaţii, în conformitate cu aspectele 
modificate la articolul 3.

Amendamentul 191
Péter Olajos

Propunere de decizie
Anexă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată

Or. en

Justificare

În vederea încheierii unui acord internaţional satisfăcător la Copenhaga, ar trebui să 
obligăm toate ţările ca până în 2020 să reducă sau, cel puţin, să menţină la acelaşi nivel şi 
emisiile din sectoarele care nu sunt cuprinse în ETS. Prin urmare, este inacceptabil faptul că 
anumite state membre sunt autorizate să îşi sporească emisiile. Pentru a nu fi nevoiţi să 
solicităm Comisiei Europene să recalculeze prezenta anexă şi să elaboreze o alta conform 
căreia niciun stat nu are dreptul de a-şi mări procentajul de emisii din sectorul non-ETS.
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Amendamentul 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Propunere de decizie
Anexă

Textul propus de Comisie

Limitele emisiilor de gaze 
cu efect de seră ale statelor 

membre stabilite pentru 
2020 în raport cu nivelurile 
emisiilor de gaze cu efect de 

seră din 2005 din surse 
nereglementate de Directiva 

2003/87/CE

Emisiile de gaze cu efect de seră ale 
statelor membre în 2020 rezultate în 

urma punerii în aplicare a 
articolului 3

(în tone de echivalent CO2)

Belgia -15% 70954356

Bulgaria 20% 35161279

Republica Cehă 9% 68739717

Danemarca -20% 29868050

Germania -14% 438917769

Estonia 11% 8886125

Irlanda -20% 37916451

Grecia -4% 64052250

Spania -10% 219018864

Franţa -14% 354448112

Italia -13% 305319498

Cipru -5% 4633210

Letonia 17% 9386920

Lituania 15% 18429024

Luxemburg -20% 8522041

Ungaria 10% 58024562

Malta 5% 1532621
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Ţările de Jos -16% 107302767

Austria -16% 49842602

Polonia 14% 216592037

Portugalia 1% 48417146

România 19% 98477458

Slovenia 4% 12135860

Slovacia 13% 23553300

Finlanda -16% 29742510

Suedia -17% 37266379

Regatul Unit -16% 310387829

Amendamentul

Limitele emisiilor de gaze 
cu efect de seră ale statelor 

membre stabilite pentru 
2020 în raport cu obiectivele

privind emisiile de gaze cu 
efect de seră prevăzute de 

Protocolul de la Kyoto

Emisiile de gaze cu efect de seră ale 
statelor membre în 2020 rezultate în 

urma punerii în aplicare a 
articolului 3

(în tone de echivalent CO2)

Belgia -18%                    110.535

Bulgaria -18%                  100.043

Republica Cehă -18%                  146.541

Danemarca -18%                    45.402

Germania -18%                   798.368

Estonia -18%                    32.155

Irlanda -18%                   51.526

Grecia -18%                   109.662

Spania -18%                  273.256
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Franţa -18%                  462.419 

Italia -18%                  396.270

Cipru -18%                  

Letonia -18%                   19.546

Lituania -18%                  37.278

Luxemburg -18%                   7.774

Ungaria -18%                  88.948

Malta -18%                  

Ţările de Jos -18%                   164.207

Austria -18%                   56.394

Polonia -18%                  434.302 

Portugalia -18%                   62.638

România -18%                  213.093

Slovenia -18%                  15.355

Slovacia -18%                  54.355 

Finlanda -18%                   58.223

Suedia -18%                  61.531 

Regatul Unit -18%                 559.581

Or. en

Justificare

În vederea îndeplinirii obiectivului UE de reducere a emisiilor până în 2020, este necesară o 
reducere comună de 18% pentru fiecare stat membru, în conformitate cu obiectivul 
Protocolului de la Kyoto. Cipru şi Malta nu sunt ţări din anexa I şi nu au obiective în 
Protocolul de la Kyoto. În consecinţă, valorile pentru acestea ar trebui negociate.
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Amendamentul 193
Urszula Krupa

Propunere de decizie
Anexă – rândul 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Polonia 14%   216592037 Polonia 20%   52
 227991617

Or. en

Justificare

Polonia îşi îndeplineşte toate obligaţiile privind obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 
într-un mod exemplar.

În acelaşi timp, energia şi industria sa se bazează aproape 100% pe cărbune.

Obiectivul care a fost stabilit (14%) depăşeşte capacităţile ţării şi poate să îi încetinească 
dezvoltarea economică şi să submineze eforturile depuse până în prezent.

Limita de 20% propusă în prezentul amendament reprezină valoarea minimă absolută care să 
permită economiei poloneze să îşi meţină dezvoltarea economică durabilă actuală şi să se 
adapteze la noile dispoziţii.
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