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Amendamentul 363
Jens Holm

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a eliminat

Norme comunitare tranzitorii privind 
alocarea de cote cu titlu gratuit

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform 
a cotelor menționate la alineatele (2)-(6) 
și (8).

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

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează 
tehnici eficiente din punct de vedere al 
reducerii gazelor cu efect de seră și al 
ameliorării randamentului energetic, 
precum și reducerea emisiilor, ținând 
seama de cele mai eficiente tehnici, de 
produse de substituție, de procese 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și de captarea și stocarea gazelor 
cu efect de seră, fără să stimuleze 
creșterea nivelului emisiilor. Sunt 
interzise alocările cu titlu gratuit pentru 
producția de energie electrică.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri 
obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect 
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de seră comparabile cu cele ale 
Comunității, Comisia reexaminează 
aceste măsuri pentru a se asigura că 
alocarea cu titlu gratuit este utilizată 
numai în cazuri pe deplin justificate, 
având în vedere acordul respectiv.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului 
(3), nu este permisă alocarea de cote 
gratuite pentru producătorii de energie 
electrică, pentru instalațiile de captare, 
conductele de transport sau siturile de 
stocare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor 
instalațiilor care desfășoară activități în 
2013 și au beneficiat de cote gratuite în 
perioada 2008-2012 nu depășește 
procentul de emisii al acestor instalații 
înregistrat în perioada 2005-2007 și 
raportat la cantitatea totală anuală la 
nivel comunitar. Dacă este cazul, se 
aplică un factor de corecție.

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor 
instalațiilor care vor fi incluse în sistemul 
comunitar doar începând cu 2013 nu 
depășește în 2013 nivelul total verificat al 
emisiilor provenite de la aceste instalații 
în perioada 2005-2007. În fiecare an 
următor, cantitatea totală a cotelor 
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alocate acestor instalații se ajustează cu
factorul linear menționat la articolul 9.

(6) 5% din cantitatea de cote la nivel 
comunitar, stabilită în conformitate cu 
articolele 9 și 9a pentru perioada 2013-
2020, constituie o rezervă pentru 
instalațiile nou intrate, acesta fiind 
procentul maxim care poate fi alocat 
instalațiilor nou intrate în conformitate cu 
normele adoptate în temeiul alineatului 
(1) al prezentului articol.

Cantitățile de cote alocate se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalațiile nou intrate.

(7) Sub rezerva dispozițiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [și al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 80% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menționate la alineatul (1); 
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeași cantitate, până la 
eliminarea totală a alocării gratuite în 
2020.

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior până 
în 2020, instalațiilor din sectoarele expuse 
la un risc semnificativ de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon li se atribuie 
cote gratuite până la 100% din cantitatea 
stabilită în conformitate cu alineatele (2)-
(6).

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2010 și, 
ulterior, la fiecare 3 ani, Comisia 
stabilește care sunt sectoarele vizate la 
alineatul (8).

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

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ține seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera 
costul cotelor solicitate în prețul 
produselor, fără a pierde o parte 
semnificativă a cotei de piață în favoarea 
instalațiilor mai puțin eficiente din punct 
de vedere al emisiilor de carbon, situate în 
afara Comunității, ținând seama de 
următorii factori:

(a) măsura în care licitațiile ar duce la o 
creștere substanțială a costurilor de 
producție;

(b) măsura în care instalațiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici;

(c) structura de piață piața produselor și 
piața geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurența 
internațională;

(d) efectul schimbărilor climatice și al 
politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate.

Pentru a evalua posibilitatea de 
transferare a costurilor sporite generate 
de sistemul comunitar, se pot utiliza, inter 
alia, estimări ale pierderilor de vânzări 
determinate de prețul crescut al 
carbonului sau impactul asupra 
rentabilității instalațiilor.

Or. en

Justificare

Scoaterea completă la licitație ar trebui să devină regula generală deoarece cotele gratuite 
nu ar asigura stimulentele necesare pentru a garanta că întreprinderile în cauză 
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minimalizează consecințele negative pe care le au acțiunile lor asupra mediului.  Luarea de 
măsuri pentru prevenirea relocării emisiilor de dioxid de carbon este de dorit, dar acestea nu 
solicită cote gratuite de la industriile care se află printre cele mai mari surse de emisii de 
gaze cu efect de seră.

Amendamentul 364
Caroline Lucas

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme comunitare tranzitorii privind 
alocarea de cote cu titlu gratuit

Cerința privind cotele de emisii la import

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform 
a cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții de aplicare integral armonizate 
la nivel comunitar prin care se cere 
importatorilor restituirea în mod uniform 
a cotelor aferente bunurilor importate 
mari consumatoare de energie în cazul în 
care aceste sectoare nu primesc alocări cu 
titlu gratuit în cadrul sistemului 
comunitar.

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

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

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează 
tehnici eficiente din punct de vedere al 
reducerii gazelor cu efect de seră și al 
ameliorării randamentului energetic, 
precum și reducerea emisiilor, ținând 
seama de cele mai eficiente tehnici, de 
produse de substituție, de procese 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și de captarea și stocarea gazelor 
cu efect de seră, fără să stimuleze 
creșterea nivelului emisiilor. Sunt 

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
instalațiile comunitare care nu 
beneficiază de alocări cu titlu gratuit și 
sunt expuse unui risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon se 
află pe poziții comparabile cu cele din 
țările terțe.



PE409.642v01-00 8/104 AM\734516RO.doc

RO

interzise alocările cu titlu gratuit pentru 
producția de energie electrică.
Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că cerința privind 
cotele de emisii la import (AIR) este 
impusă numai în cazuri pe deplin 
justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului 
(3), nu este permisă alocarea de cote 
gratuite pentru producătorii de energie 
electrică, pentru instalațiile de captare, 
conductele de transport sau siturile de 
stocare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

(2) Începând cu 2013, cerința privind 
cotele de emisii la import (AIR) se aplică 
în cazul bunurilor desemnate, în 
conformitate cu alineatul (5), ca fiind 
expuse unui risc semnificativ de relocare 
a emisiilor de dioxid de carbon sau 
concurenței internaționale, până când și 
alte țări și entități administrative fac 
obiectul unor măsuri obligatorii și 
verificabile de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Importatorilor li se 
cere să restituie cotele în cazul în care:
(a) țara sau entitatea administrativă în 
care au fost produse bunurile este 
desemnată de către Comisie, care 
acționează în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 23 alineatul (2), ca 
neluând măsuri obligatorii și verificabile 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră; și 
(b) a fost stabilită o metodologie pentru 
astfel de bunuri în temeiul alineatului (3).
AIR nu se aplică importului de bunuri 
produse în țări sau entități administrative 
conectate la sistemul comunitar în temeiul 
articolului 25.

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 

(3) Comisia calculează nivelul mediu al 
emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate 
din producția unor bunuri individuale sau 
a unor categorii de bunuri în cadrul 
Comunității, ținând seama de informațiile 
din rapoartele verificate independent în 
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vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

temeiul articolului 14, precum și toate 
emisiile relevante care intră sub incidența 
sistemului comunitar. Comisia stabilește, 
în conformitate cu procedura menționată 
la articolul 23 alineatul (2), metode de 
calcul al unei AIR care să se aplice în 
cazul bunurilor sau categoriilor de bunuri 
supuse unui risc semnificativ de relocare 
a emisiilor de dioxid de carbon sau 
concurenței internaționale, echivalentă cu 
nivelul mediu al emisiilor de gaze cu efect 
de seră rezultate din producția anumitor 
bunurilor individuale în cadrul 
Comunității, înmulțit cu tonajul bunurilor 
importate.

(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor 
instalațiilor care desfășoară activități în 
2013 și au beneficiat de cote gratuite în 
perioada 2008-2012 nu depășește 
procentul de emisii al acestor instalații 
înregistrat în perioada 2005-2007 și 
raportat la cantitatea totală anuală la 
nivel comunitar. Dacă este cazul, se 
aplică un factor de corecție.

(4) Pentru a facilita stabilirea de metode 
în conformitate cu alineatul (3), Comisia 
poate include, în regulamentele sale 
adoptate în temeiul articolelor 14 și 15, 
dispoziții prin care să solicite operatorilor 
să raporteze cu privire la producția de 
bunuri și prin care raportarea acestor 
informații să fie verificată în mod 
independent.

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor 
instalațiilor care vor fi incluse în sistemul 
comunitar doar începând cu 2013 nu 
depășește în 2013 nivelul total verificat al 
emisiilor provenite de la aceste instalații 
în perioada 2005-2007. În fiecare an 
următor, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

(5) Importatorilor de bunuri în cazul 
cărora se aplică dispozițiile alineatului (1) 
li se solicită o declarație scrisă cu privire 
la importurile în cauză. Declarația scrisă 
confirmă că un număr suficient de cote 
aferente bunurilor care urmează a fi 
importate, stabilit în conformitate cu 
alineatul (3), a fost restituit registrului 
comunitar, în conformitate cu proceduri 
administrative specifice care urmează a fi 
stabilite prin regulamente ale Comisiei.

(6) 5% din cantitatea de cote la nivel 
comunitar, stabilită în conformitate cu 
articolele 9 și 9a pentru perioada 2013-
2020, constituie o rezervă pentru 
instalațiile nou intrate, acesta fiind 
procentul maxim care poate fi alocat 
instalațiilor nou intrate în conformitate cu 
normele adoptate în temeiul alineatului 
(1) al prezentului articol.

(6) AIR poate fi îndeplinită prin 
intermediul cotelor UE sau al cotelor din 
cadrul unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie al unei țări terțe, 
recunoscut drept la fel de strict ca 
sistemul comunitar.

Cantitățile de cote alocate se ajustează cu 
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factorul linear menționat la articolul 9.
Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalațiile nou intrate.
(7) Sub rezerva dispozițiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [și al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 80% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menționate la alineatul (1); 
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeași cantitate, până la 
eliminarea totală a alocării gratuite în 
2020.

(7) Toate dispozițiile și măsurile de 
punere în aplicare cu relevanță pentru 
AIR sunt adoptate de Comisie în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 23 alineatul (3) și puse în 
aplicare până cel târziu la 1 ianuarie 
2012.

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior până 
în 2020, instalațiilor din sectoarele expuse 
la un risc semnificativ de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon li se atribuie 
cote gratuite până la 100% din cantitatea 
stabilită în conformitate cu alineatele (2)-
(6).
(9) Până cel târziu la 30 iunie 2010 și, 
ulterior, la fiecare 3 ani, Comisia stabilește 
care sunt sectoarele vizate la alineatul (8). 

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2010 și, 
ulterior, în fiecare an, Comisia stabilește, 
ținând seama de informațiile furnizate de 
către părțile interesate, care sunt 
sectoarele și bunurile vizate la alineatul 
(2).

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

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

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ține seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
cotelor solicitate în prețul produselor, fără 
a pierde o parte semnificativă a cotei de 
piață în favoarea instalațiilor mai puțin 
eficiente din punct de vedere al emisiilor 
de carbon, situate în afara Comunității, 
ținând seama de următorii factori:

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ține seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
cotelor solicitate în prețul produselor, fără 
a pierde o parte semnificativă a cotei de 
piață în favoarea instalațiilor mai puțin 
eficiente din punct de vedere al emisiilor 
de carbon, situate în afara Comunității, 
ținând seama de următorii factori:

(a) măsura în care licitațiile ar duce la o (a) măsura în care licitațiile au dus la o 
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creștere substanțială a costurilor de 
producție;

creștere substanțială a costurilor de 
producție;

(b) măsura în care instalațiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici;

(b) măsura în care instalațiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici;

(c) structura de piață piața produselor și 
piața geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurența 
internațională;

(c) structura de piață piața produselor și 
piața geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurența 
internațională;

(d) efectul schimbărilor climatice și al 
politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate.

(d) efectul schimbărilor climatice și al 
politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate.

Pentru a evalua posibilitatea de transferare 
a costurilor sporite generate de sistemul 
comunitar, se pot utiliza, inter alia, estimări 
ale pierderilor de vânzări determinate de 
prețul crescut al carbonului sau impactul 
asupra rentabilității instalațiilor.

Pentru a evalua posibilitatea de transferare 
a costurilor sporite generate de sistemul 
comunitar, se pot utiliza, inter alia, estimări 
ale pierderilor de vânzări determinate de 
prețul crescut al carbonului sau impactul 
asupra rentabilității instalațiilor.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 365
Johannes Blokland

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme comunitare tranzitorii privind Alocarea armonizată de cote cu titlu 
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alocarea de cote cu titlu gratuit gratuit pentru a reduce riscul de relocare 
a emisiilor de dioxid de carbon în cazul în 
care nu se încheie un acord internațional

Or. en

Amendamentul 366
Johannes Blokland

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții de aplicare integral armonizate 
la nivel comunitar privind alocarea în mod 
uniform a cotelor menționate la alineatele 
(2)-(6) și (8), în cazul în care nu se 
încheie un acord internațional până 
atunci. Alocarea cu titlu gratuit se 
realizează doar pentru sectoarele care au 
fost identificate ca fiind expuse riscului de 
relocare a emisiilor de carbon, pe baza 
criteriile menționate la alineatul (9).

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

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

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
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emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia evită alocarea cu titlu gratuit și 
depune eforturi pentru licitarea integrală 
a cotelor până în 2013.

Or. en

Amendamentul 367
Thomas Ulmer

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Începând cu anul 2013, statele 
membre alocă toate cotele cu titlu gratuit 
pentru întreaga perioadă. Până la 30 iunie 
2009, Comisia adoptă dispoziții de 
aplicare integral armonizate la nivel 
comunitar privind alocarea în mod uniform 
a cotelor menționate la alineatele (2) și (3).

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

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)]. Definirea sectoarelor în 
cazul cărora se aplică directiva reprezintă, 
totuși, un element esențial și, prin urmare, 
face obiectul unei propuneri în 
conformitate cu articolul 251 din tratat.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
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modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, fără să stimuleze 
creșterea nivelului emisiilor.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri 
obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect 
de seră comparabile cu cele ale 
Comunității, Comisia reexaminează 
aceste măsuri pentru a se asigura că 
alocarea cu titlu gratuit este utilizată 
numai în cazuri pe deplin justificate, 
având în vedere acordul respectiv.

Or. en

Justificare

Licitarea cotelor nu este necesară pentru realizarea obiectivului UE de reducere a dioxidului 
de carbon; aceasta ar atrage după sine creșteri masive ale prețului energiei, ar afecta 
caracterul competitiv al industriei și ar reduce puterea de cumpărare a consumatorilor. 
Alocarea cu titlu gratuit legată de valorile de referință de la nivelul UE cu ajustare ex-post 
(având în vedere producția reală) reprezintă cea mai bună opțiune. Licitarea cotelor de CO2
pentru producerea de energie electrică constituie un cost semnificativ inutil pentru 
consumatori. Un mecanism de alocare cu titlu gratuit bazat pe valori de referință și pe 
producția reală reprezintă un sistem ETS mai eficient.

Amendamentul 368
Anders Wijkman

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
adoptă dispoziții de aplicare integral 
armonizate la nivel comunitar privind 
alocarea în mod uniform a cotelor 
menționate la alineatele (2)-(6) și (8).

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

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

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
stabilesc valori de referință armonizate 
privind emisiile de gaze cu efect de seră și 
randamentul energetic pentru instalații 
din toate sectoarele care beneficiază de 
alocări cu titlu gratuit. Aceste valori de 
referință sectoriale se bazează pe cele mai 
bune tehnici și tehnologii din punct de 
vedere al reducerii gazelor cu efect de seră 
și al ameliorării randamentului energetic 
disponibile pe piață, inclusiv pe produse 
de substituție, procese alternative de 
producție, utilizarea biomasei, cogenerarea 
și captarea, utilizarea și stocarea gazelor cu 
efect de seră.

Pentru fiecare sector, valorile de referință 
sunt calculate, de preferință, pentru 
produsul finit și nu doar pentru materiile 
prime, astfel încât să se maximizeze 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră și a consumului de energie în 
întregul proces de producție din sectorul 
în cauză.
Cotele alocate cu titlu gratuit instalațiilor 
nu trebuie să depășească nivelul indicat 
de valoarea de referință a sectorului 
corespunzător, astfel încât operatorii cei 
mai eficienți din punct de vedere al 
energiei și al emisiilor să fie 
recompensați.  Niciuna dintre măsurile
menționate la primul paragraf nu 
stimulează creșterea nivelului global al 
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emisiilor pentru sectorul în cauză. Aceste 
măsuri pot ține seama și de emisiile 
provenite din utilizarea gazelor reziduale 
combustibile generate de furnalele înalte 
cu oxigen, în cazul în care producerea 
acestor gaze reziduale nu poate fi evitată 
în cadrul procesului de producție a 
oțelului în furnale înalte; în acest sens, 
măsurile pot permite alocarea gratuită de 
cote furnalelor înalte în care sunt 
generate aceste gaze. Sunt interzise 
alocările cu titlu gratuit în vederea 
vânzărilor nete ale producției de energie 
electrică către părți terțe.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 369
Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
adoptă măsuri de aplicare integral 
armonizate pentru alocarea în mod uniform 
a cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 

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

conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)].

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
constituie, în măsura posibilului, măsuri 
armonizate care să garanteze că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
și tehnologii eficiente din punctul de 
vedere al reducerii gazelor cu efect de seră 
și al ameliorării randamentului energetic, 
precum și reducerea emisiilor, ținând 
seama de cele mai eficiente tehnici, de 
produse de substituție, de procese 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și de captarea și stocarea gazelor 
cu efect de seră, fără să stimuleze creșterea 
nivelului emisiilor. Sunt interzise alocările 
cu titlu gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția electricității generate 
ca produs secundar al unui proces 
industrial, prin folosirea căldurii, 
vaporilor de apă sau a gazelor produse în 
cadrul procesului industrial.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Or. fr

Justificare

Industriile europene care, prin intermediul proceselor lor industriale, recuperează energie și 
o transformă în electricitate nu trebuie penalizate.
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Amendamentul 370
Holger Krahmer

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Întreprinderile europene de producție 
sunt expuse competiției internaționale. În 
absența unui acord internațional care să 
creeze sectoarelor concurente condiții de 
egalitate, alocarea cu titlu gratuit pe bază 
de performanțe trebuie să fie obligatorie 
pentru instalațiile din sectoarele de 
producție care se încadrează în domeniul 
de aplicare al prezentei directive.

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții de aplicare integral armonizate 
la nivel comunitar privind alocarea în mod 
uniform a cotelor menționate la alineatele 
(2)-(6) și (8).

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

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

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 

Măsurile menționate la al doilea paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
evitarea relocării emisiilor de dioxid de 
carbon și relocarea industrială au loc 
astfel încât modalitățile de alocare să 
încurajeze tehnici eficiente din punct de 
vedere al reducerii gazelor cu efect de seră 
și al ameliorării randamentului energetic, 
precum și reducerea emisiilor, fără să 
stimuleze creșterea nivelului emisiilor pe 
unitate de producție. Aceste măsuri țin 
seama și de emisiile provenite din 
utilizarea în scopuri energetice a gazelor 
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gratuit pentru producția de energie 
electrică.

reziduale combustibile rezultate în urma 
proceselor industriale. Sunt interzise 
alocările cu titlu gratuit pentru producția de 
energie electrică, cu excepția energiei 
electrice produse pentru uz industrial în 
legătură cu consumul termic industrial 
(cogenerare) sau din reziduurile generate 
de un proces industrial; respectivele 
alocări urmează aceleași principii de 
alocare ce se aplică activităților 
industriale în cauză, adică alocarea cu 
titlu gratuit pe bază de performanțe 
(valori de referință).

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv și prezintă o propunere 
legislativă în conformitate cu articolul 
251 din tratat.

Or. en

Justificare

Utilizarea eficientă a gazelor și a altor energii reziduale în procesele industriale încurajează 
eficiența energetică și are efecte pozitive asupra climei. Aceste procese generează 
electricitate și căldură în instalații industriale. Pentru energia electrică și căldura în cauză 
trebuie acordate alocări gratuite. În acest sens, nu are importanță dacă electricitatea sau 
căldura sunt consumate intern ori extern.

Amendamentul 371
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform 
a cotelor menționate la alineatele (2)-(6) 
și (8).

(1) Până la 30 iunie 2010 cel târziu, 
Comisia adoptă dispoziții de aplicare 
armonizate integral. În vederea stabilirii 
principiilor pentru definirea valorilor de 
referință, Comisia consultă sectoarele 
implicate.

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

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

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează 
tehnici eficiente din punct de vedere al 
reducerii gazelor cu efect de seră și al 
ameliorării randamentului energetic, 
precum și reducerea emisiilor, ținând 
seama de cele mai eficiente tehnici, de 
produse de substituție, de procese
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și de captarea și stocarea gazelor 
cu efect de seră, fără să stimuleze 
creșterea nivelului emisiilor. Sunt 
interzise alocările cu titlu gratuit pentru 
producția de energie electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
alocarea este efectuată pe baza valorilor 
de referință, astfel încât să încurajeze
tehnicile eficiente din punctul de vedere al 
reducerii gazelor cu efect de seră și al 
ameliorării randamentului energetic, 
precum și reducerea emisiilor. Fără a 
aduce atingere criteriilor specifice 
sectorului, aceste măsuri ar trebui să țină 
seama de cele mai eficiente tehnici din 
punctul de vedere al energiei și al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de cele 
mai eficiente tehnici de substituție, de 
procesele alternative de producție cu 
aplicabilitate generală, de utilizarea 
biomasei și a energiilor regenerabile,
precum și de potențialul disponibil, 
inclusiv potențialul de reducere a 
emisiilor folosind mijloace tehnice.
Măsurile ar trebui să încurajeze 
reducerea emisiilor.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
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respectiv. respectiv.

Or. de

Justificare

Trimiterile la aliniatele (2) – (6) și la alineatul (8) nu aduc lămuriri suplimentare, întrucât 
paragraful al treilea prevede deja un sistem armonizat de valori de referință. Sistemele de 
valori de referință ar trebui stabilite până la mijlocul anului 2010, pentru a asigura siguranța 
planificării. Amendamentul subliniază utilitatea și principalele caracteristici ale valorilor de 
referință.

Amendamentul 372
Avril Doyle

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
adoptă dispoziții de aplicare integral 
armonizate la nivel comunitar privind 
alocarea în mod uniform a cotelor 
menționate la alineatele (2)-(6) și (8).

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

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

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 

Măsurile menționate la primul paragraf 
stabilesc, în măsura posibilului, valori de 
referință armonizate pentru a garanta că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici și tehnologii, de 
produse de substituție, de procese 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și de captarea și stocarea gazelor 
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emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

cu efect de seră, fără să stimuleze creșterea 
nivelului emisiilor. Aceste norme 
armonizate pot ține seama și de emisiile 
provenite din utilizarea gazelor reziduale 
combustibile în cazul în care producerea 
acestor gaze reziduale nu poate fi evitată 
în cadrul procesului industrial de 
producție; în acest sens, normele pot 
permite alocarea gratuită de cote 
operatorilor instalațiilor în care se 
realizează arderea gazelor reziduale în 
cauză sau operatorilor instalațiilor în care 
sunt generate aceste gaze. Sunt interzise 
alocările cu titlu gratuit în vederea 
vânzărilor nete ale producției de energie 
electrică către rețeaua de energie 
electrică.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Or. en

Justificare

Se aduce în discuție data până la care Comisia trebuie să stabilească regulile pentru 
alocarea gratuită. Contextul este cel al articolului 11 alineatul (1), conform căruia statele 
membre trebuie să comunice Comisiei, până la 30 iunie 2011, o listă finală cu instalațiile și 
alocările gratuite acordate acestora. Având în vedere faptul că statele membre ar trebui să se 
consulte cu instalațiile aflate pe listă, precum și cu publicul larg, chiar și numai pentru a 
depista posibile erori de calcul, perioada de trei luni propusă este prea scurtă. În plus, se 
recomandă evitarea alocării gratuite către distribuitorii direcți de electricitate, pentru a 
preveni denaturările pe piața energiei electrice.
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Amendamentul 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până la 30 iunie 2010, Comisia adoptă 
măsuri de aplicare integral armonizate 
pentru alocarea în mod uniform a cotelor 
menționate la alineatele (2)-(6) și (8).

Pentru sectoarele sau industriile expuse 
riscului de relocare a emisiilor de CO2, 
proporția cotelor alocate cu titlu gratuit 
este de 100% până în momentul încheierii 
unui acord internațional considerat
satisfăcător pe baza criteriilor menționate 
la articolul 28 alineatul (1).

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

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

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punctul de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția instalațiilor de 
cogenerare și a producerii de energie 
electrică pentru uz privat.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
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acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Or. fr

Justificare

Introducerea unor norme de tranziție privind alocarea de cote gratuite poate fi anticipată cu 
un an, fără a cauza probleme. Trebuie precizat în directivă că sectoarelor și industriilor 
expuse la riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon trebuie să li se aloce cote gratuite 
până în momentul adoptării unui acord internațional satisfăcător. Această prevedere este 
esențială pentru siguranța investițiilor în UE. Este de asemenea foarte important ca 
producția privată de energie electrică și cogenerarea să nu fie penalizate.

Amendamentul 374
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până la 30 iunie 2010, Comisia adoptă 
măsuri de aplicare integral armonizate 
pentru alocarea în mod uniform a cotelor 
menționate la alineatele (2)-(6) și (8).

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

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

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului și cu 
condiția ca emisiile să fie rezultatul 
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eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

procesului industrial respectiv, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punctul de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de seră
în fiecare sector, fără să stimuleze 
creșterea nivelului emisiilor. Sunt interzise 
alocările cu titlu gratuit pentru producția de 
energie electrică, cu excepția instalațiilor 
de cogenerare și a producerii de energie 
electrică pentru uz privat.
Până în momentul semnării unui acord 
internațional, industriile mari 
consumatoare de energie care 
funcționează în UE primesc, în 
conformitate cu o valoare de referință 
bazată pe criteriile pentru cele mai bune 
tehnici disponibile (BAT UE) fezabile din 
punct de vedere tehnic, beneficiază de 
alocării cu titlu gratuit în conformitate cu 
pragul limită comunitar.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Or. fr

Justificare

Introducerea unor norme de tranziție pentru alocarea cotelor gratuite poate fi anticipată cu 
un an, fără a cauza probleme. Cea mai bună metodă de promovare a tehnologiilor concepute 
să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să ofere eficiență energetică este de a cuantifica 
emisiile specifice și de a stabili ținte (valori de referință) realizabile din punct de vedere 
tehnic pentru fiecare sector. Metoda valorilor de referință permite evaluarea, directă și la 
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nivel internațional, a „reducerilor comparabile și obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră” în cadrul unor sisteme diferite de comercializare a cotelor.

Amendamentul 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform 
a cotelor menționate la alineatele (2)-(6) 
și (8).

(1) Până cel târziu la 30 iunie 2010, 
Comisia adoptă măsuri de aplicare 
armonizate integral la nivel comunitar.

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

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)]. Pentru a defini principiile 
de stabilire a valorilor de referință în 
diverse sectoare, Comisia consultă 
sectoarele respective.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică. 

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punctul de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, pe baza unor 
valori de referință, fără să stimuleze 
creșterea nivelului emisiilor. Oricare ar fi 
criteriile specifice diferitelor sectoare 
industriale, se va ține seama de tehnicile 
cele mai eficace, de soluțiile și procedeele 
de înlocuire folosite în general, de 
utilizarea biomasei și de potențialul, 
inclusiv cel tehnologic, de reducere a 
emisiilor. Aceste măsuri încurajează 
reducerea emisiilor concrete. Sunt 
interzise alocările cu titlu gratuit pentru 
producția de energie electrică. 
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Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Or. pl

Justificare

Trimiterile la aliniatele (2)-(6) și (8) nu aduc lămuriri suplimentare, întrucât paragraful al 
treilea prevede deja un sistem armonizat de stabilire a valorilor de referință. În vederea 
siguranței planificării, sistemele de stabilire a valorilor de referință trebuie definite până la 
mijlocul anului 2010. Amendamentul în cauză subliniază utilitatea valorilor de referință și 
importanța unor chestiuni precum armonizarea modului de stabilire a valorilor de referință, 
astfel încât să fie posibil să se țină seama de trăsăturile caracteristice ale unui anumit sector, 
reprezentând și un stimulent clar pentru a îmbunătăți rezultatele și a consulta sectoarele 
implicate.

Amendamentul 376
Bogusław Sonik

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform 
a cotelor menționate la alineatele (2)-(6) 
și (8).

(1) Până cel târziu la 30 iunie 2010, 
Comisia adoptă măsuri de aplicare 
armonizate integral la nivel comunitar.

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

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)]. În vederea definirii 
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principiilor de stabilire a valorilor de 
referință în diverse sectoare, Comisia 
consultă sectoarele respective.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică. 

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punctul de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, pe baza unor 
valori de referință, fără să stimuleze 
creșterea nivelului emisiilor. Oricare ar fi 
criteriile specifice diferitelor sectoare 
industriale, se va ține seama de tehnicile 
cele mai eficace, de soluțiile și procedeele 
de înlocuire folosite în general, de 
utilizarea biomasei și de potențialul, 
inclusiv cel tehnologic, de reducere a 
emisiilor. Aceste măsuri încurajează 
reducerea emisiilor concrete. Sunt 
interzise alocările cu titlu gratuit pentru 
producția de energie electrică.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Or. pl

Amendamentul 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă (1) Până în iunie 2010, Comisia adoptă 
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dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

dispoziții de aplicare integral armonizate 
la nivel comunitar privind alocarea în mod 
uniform a cotelor menționate la alineatele 
(2)-(6) și (8).

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

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

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția instalațiilor de 
cogenerare și a producției de energie 
electrică din resurse proprii în sectoarele 
industriale mari consumatoare de energie.
În cazul alocării cu titlu gratuit pentru 
producția de energie electrică din resurse 
proprii către o instalație dintr-un sector 
sau subsector supus riscurilor de relocare 
a emisiilor de dioxid de carbon, instalația 
care utilizează energia electrică nu poate, 
în același timp, beneficia de alocări 
pentru emisiile indirecte în conformitate 
cu alineatele (8) și (9) și cu articolul 10b.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)], pentru a se 
asigura că alocarea cu titlu gratuit este 
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utilizată numai în cazuri pe deplin 
justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Or. en

Justificare

Producția de energie din resurse proprii în sectoarele industriale mari consumatoare de 
energie ar trebui tratată în mod diferit față de producția pentru consumul public, întrucât 
situația concurențială a utilizării finale este total diferită de cea pentru consumul public 
(costurile nu pot fi transferate).  Producția de energie din resurse proprii în sectoarele 
industriale mari consumatoare de energie ar trebui tratată ca o parte integrantă a activității 
întreprinderilor mari consumatoare de energie, pentru a asigura paritatea cu modelul 
comercial internațional al acestor întreprinderi și cu sectoarele/subsectoarele care, în caz 
contrar, ar beneficia de alocări cu titlu gratuit pentru emisiile directe și indirecte, cu 
dispoziții clare de prevenire a dublei alocări pentru toate emisiile indirecte legate de 
producția de energie din resurse proprii.

Amendamentul 378
Linda McAvan, Matthias Groote

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până la 31 decembrie 2009, Comisia 
adoptă dispoziții de aplicare integral 
armonizate la nivel comunitar privind 
alocarea în mod uniform a cotelor 
menționate la alineatele (2)-(6) și (8).

Or. en
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Amendamentul 379
Silvia-Adriana Țicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoș Florin David

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până cel târziu la 30 iunie 2010, 
Comisia adoptă dispoziții de aplicare 
integral armonizate la nivel comunitar 
privind alocarea în mod uniform a cotelor.

Or. en

Justificare

Trimiterile la aliniatele (2)-(6) și (8) nu aduc lămuriri suplimentare, întrucât al treilea 
paragraf prevede deja un sistem armonizat de valori de referință. Pentru siguranța 
planificării, sistemele de valori de referință ar trebui convenite la jumătatea lui 2010.

Amendamentul 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până cel târziu la 30 iunie 2010, 
Comisia adoptă dispoziții de aplicare 
integral armonizate la nivel comunitar
privind alocarea în mod uniform a cotelor.

Or. en
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Justificare

Trimiterile la aliniatele (2)-(6) și (8) nu aduc lămuriri suplimentare, întrucât alineatul (1) al 
treilea paragraf prevede deja un sistem armonizat de valori de referință. Pentru siguranța 
planificării, sistemele de valori de referință ar trebui convenite la jumătatea lui 2010.

Amendamentul 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până cel târziu la 30 iunie 2010, 
Comisia adoptă dispoziții de aplicare 
integral armonizate la nivel comunitar
privind alocarea în mod uniform a cotelor.

Or. en

Justificare

Trimiterile la aliniatele (2)-(6) și (8) nu aduc lămuriri suplimentare, întrucât alineatul (1) al 
treilea paragraf prevede deja un sistem armonizat de valori de referință. Pentru siguranța 
planificării, sistemele de valori de referință ar trebui convenite la jumătatea lui 2010.

Amendamentul 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până la 30 iunie 2010, Comisia adoptă 
dispoziții de aplicare integral armonizate 
la nivel comunitar privind alocarea în mod 
uniform a cotelor menționate la alineatele 
(2)-(6) și (8).
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Or. en

Justificare

Credem că este posibil să se grăbească adoptarea regulilor de alocare, crescând astfel 
predictibilitatea. În plus, propunerea Comisiei acordă statelor membre doar trei luni pentru 
publicarea cotelor gratuite individuale pentru fiecare instalație (de la 30 iunie 2011, când se 
adoptă regulile de alocare, până la 30 septembrie 2011), o perioadă mult prea scurtă. Prin 
acest amendament, perioada în cauză este prelungită corespunzător.

Amendamentul 383
Jerzy Buzek

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
adoptă dispoziții de aplicare integral 
armonizate la nivel comunitar privind 
alocarea în mod uniform a cotelor 
menționate la alineatele (2)-(6) și (8).

Or. en

Justificare

Este important ca acest instrument să fie adoptat cât mai curând posibil, dar este necesar să 
se aibă în vedere un calendar fiabil.

Amendamentul 384
Konrad Szymański

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
adoptă dispoziții de aplicare integral 
armonizate la nivel comunitar privind 
alocarea în mod uniform a cotelor 
menționate la alineatele (2)-(6) și (8).

Or. en

Justificare

Acest instrument va fi disponibil cât mai curând, dar este necesar să se aibă în vedere un 
calendar fiabil.

Amendamentul 385
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții integral armonizate de punere în 
aplicare privind alocarea în mod uniform a 
cotelor menționate la alineatele (2)-(6) și 
(8).

Până la 30  iunie 2011, Comisia adoptă 
dispoziții de aplicare suplimentare
armonizate integral  privind alocarea în 
mod uniform a cotelor menționate la 
alineatele (2)-(6).

Or. de

Justificare

Cotele alocate contra cost trebuie limitate la producția de energie electrică ce nu folosește 
sistemul combinat de căldură și energie, astfel încât să se evite împovărarea și mai mare a 
celei mai eficiente forme de producție a energiei electrice și contracararea mecanismelor de 
ajutoare pentru încălzire existente într-o serie de țări.
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Amendamentul 386
Silvia-Adriana Țicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoș Florin David

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)]. Atunci când definește 
principiile de stabilire a valorilor de 
referință pentru fiecare sector, Comisia 
consultă sectoarele în cauză.

Or. en

Justificare

Acest amendament subliniază utilitatea valorilor de referință și caracteristicile principale ale 
acestora: un concept armonizat al valorilor de referință, cu posibilitatea de a viza 
circumstanțe specifice anumitor sectoare, un stimulent urgent de a crește performanța, 
consultarea industriilor implicate.

Amendamentul 387
Irena Belohorská

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 

Măsurile menționate la primul paragraf 
stabilesc, în măsura posibilului, valori de 
referință armonizate pentru a garanta că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
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substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

mai eficiente tehnici și tehnologii, de 
potențialul, inclusiv potențialul tehnic, de 
reducere a emisiilor, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Aceste măsuri țin seama și de 
emisiile provenite din utilizarea gazelor 
reziduale combustibile în cazul în care 
producerea acestor gaze reziduale nu 
poate fi evitată în cadrul oricăror procese 
integrate de producție a oțelului bazate pe 
minereuri, în special în cadrul procesului 
de producție în furnale înalte și permit 
alocarea cu titlu gratuit a cotelor pentru 
procesele de producție în care sunt 
generate aceste gaze. Sunt interzise 
alocările cu titlu gratuit în vederea 
vânzărilor nete ale producției de energie 
electrică către părți terțe.

Or. en

Justificare

Acest amendament se bazează pe amendamentul 19 al raportorului, dar, în loc să lase decizia 
privind gazele reziduale în seama Comisiei, se asigură că sunt alocate cote gratuite acestor 
gaze, pentru a oferi stimulentul adecvat pentru utilizarea durabilă a acestora. Amendamentul 
mai adaugă un aspect important la abordarea axată pe valori de referință, asigurându-se că 
potențialul tehnic de a reduce emisiile este luat în considerare.

Amendamentul 388
Peter Liese

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 

Măsurile menționate la primul paragraf 
stabilesc, în măsura posibilului, valori de 
referință armonizate specifice fiecărui 
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eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

sector pentru a garanta că modalitățile de 
alocare încurajează tehnici eficiente din 
punct de vedere al reducerii gazelor cu 
efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor. Acestea se bazează pe
cele mai eficiente tehnici și tehnologii și 
țin seama de potențialul, inclusiv 
potențialul tehnic, de reducere a emisiilor, 
de produse de substituție, de procese 
alternative de producție și de utilizarea 
biomasei.

Atunci când definește principiile de 
stabilire a valorilor de referință pentru 
fiecare sector, Comisia consultă 
sectoarele în cauză.

Or. en

Justificare

Este foarte important să se definească o metodologie pentru stabilirea valorilor de referință. 
Varul, cimentul și oțelul au un potențial mai scăzut de reducere a emisiilor decât, de exemplu, 
sectorul rafinăriilor. Trebuie ținut cont de acest fapt.

Amendamentul 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 

Măsurile menționate la primul paragraf 
stabilesc, în măsura posibilului, valori de 
referință armonizate specifice fiecărui 
sector pentru a garanta că modalitățile de 
alocare încurajează tehnici eficiente din 
punct de vedere al reducerii gazelor cu 
efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
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substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

reducerea emisiilor. Acestea se bazează pe
cele mai eficiente tehnici și tehnologii și 
țin seama de potențialul, inclusiv 
potențialul tehnic, de reducere a emisiilor, 
de produse de substituție, de procese 
alternative de producție și de utilizarea 
biomasei. Măsurile nu stimulează 
creșterea nivelului emisiilor pe unitate de 
producție. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Atunci când definește principiile de 
stabilire a valorilor de referință pentru 
fiecare sector, Comisia consultă 
sectoarele în cauză.

Or. en

Justificare

Acest amendament susține introducerea unor „valori de referință armonizate” de către 
raportor. Pentru a consolida această abordare, se adaugă câteva clarificări:

- cele mai eficiente tehnici („front runner” - care au cei mai mari sorți de izbândă) 
trebuie să stea la baza valorilor de referință;

- „potențialul tehnic” este un criteriu esențial, prevăzut în prezent la punctul 3 din 
Anexa III la directiva existentă (de exemplu, luarea în considerare a emisiilor legate 
de prelucrare);

- captarea și stocarea carbonului nu este conectată la modelul axat pe valori de 
referință;

- o creștere a emisiilor pe unitate de producție ar trebui împiedicată, permițându-se, în 
același timp, dezvoltarea;

- sectoarele vizate ar trebui consultate.

Amendamentul 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
sunt bazate pe valori de referință, în 
sectoarele unde acest lucru este aplicabil, 
astfel încât să se garanteze, în măsura 
posibilului, că modalitățile de alocare 
încurajează tehnici eficiente din punctul de 
vedere al reducerii gazelor cu efect de seră 
și al ameliorării randamentului energetic, 
precum și reducerea emisiilor, ținând 
seama de cele mai eficiente tehnici, de 
produse de substituție, de procese 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și de captarea și stocarea gazelor 
cu efect de seră, și stimulează ameliorarea 
emisiilor specifice, în conformitate cu 
obiectivele globale de reducere stabilite la 
articolul 9. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția instalațiilor de 
cogenerare și a producerii de energie 
electrică pentru uz privat.

Or. fr

Justificare

Este de o importanță vitală să se evite penalizarea cogenerării și a producției private de 
energie electrică, întrucât acestea lărgesc orizontul protecției mediului. Este esențial să se 
facă referire la conceptul de valori de referință ca metodă de alocare a cotelor care trebuie 
utilizată în aceste sectoare sau subsectoare, atunci când este posibil, având în vedere natura 
comparabilă a proceselor lor de producție. În plus, este foarte important ca sistemul de cote 
să ofere stimulente, în primul și în primul rând, pentru îmbunătățirea emisiilor specifice ale 
instalațiilor individuale, nu să reducă volumele de producție ale acestora.

Amendamentul 391
Silvia-Adriana Țicău, Dragoș Florin David

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, prin utilizarea 
valorilor de referință. Fără a se aduce 
atingere criteriilor specifice fiecărui 
sector, se ține seama de cele mai eficiente 
tehnici, de produse de substituție, de 
procese alternative de producție general 
aplicabile, de utilizarea biomasei și de alte 
soluții tehnici care pot reduce emisiile. 
Măsurile stimulează scăderea nivelului 
emisiilor specifice.

Or. en

Justificare

Acest amendament subliniază utilitatea valorilor de referință și caracteristicile principale ale 
acestora: un concept armonizat al valorilor de referință, cu posibilitatea de a viza 
circumstanțe specifice anumitor sectoare, un stimulent urgent de a crește performanța, 
consultarea industriilor implicate. Procesele alternative de producție pot fi utilizate ca valori 
de referință numai dacă acestea sunt general aplicabile. Se va menține referirea la potențial 
din anexa III la directiva în vigoare, pentru a clarifica natura tehnologică a valorilor de 
referință. Captarea și stocarea carbonului nu este conectată la modelul axat pe valori de 
referință. 

Amendamentul 392
Antonio De Blasio

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 

Măsurile privind emisiile directe și 
indirecte menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
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eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punctul de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția cazului în care 
electricitatea produsă este folosită în 
sectoare care sunt emițători direcți sau 
indirecți, sunt clasificate ca fiind expuse 
și beneficiază de cote gratuite de emisii de 
gaze de seră până la un anumit nivel de 
performanță.

Or. hu

Justificare

Completarea propusă permite producătorilor de energie să primească cote gratuite de 
emisie, în funcție de nivelul de energie folosit în sectoarele și subsectoarele clasificate ca 
fiind expuse și care sunt emitenți direcți sau indirecți (un nivel de performanță bazat pe cea 
mai bună tehnică disponibilă (BAT)). Relocarea emisiilor de dioxid de carbon poate fi astfel 
prevenită și sectoarele mari consumatoare de energie rămân competitive și își mențin poziția 
în cadrul Comunității.

Amendamentul 393
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punctul de vedere al reducerii 
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gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția unui minim de 12 
centrale demonstrative CCS de cel puțin 
200 MW selectate de Comisie, care să 
includă toate tehnologiile CCS în 
combinație cu diversele surse de energie 
și opțiuni de stocare și de transport, 
alocările corespunzând cu 125% din 
volumul de producție anticipat cu doi ani 
înainte de începerea producției, dar nu 
mai devreme de 2013.

Or. de

Justificare

Amendamentul propus încurajează înființarea instalațiilor de probă într-un timp cât mai 
scurt.

Amendamentul 394
Jerzy Buzek

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
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mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor.

Or. en

Amendamentul 395
Konrad Szymański

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor.

Or. en

Justificare

Introducerea din 2013 a licitațiilor integrale pentru cotele de emisii de gaze cu efect de seră 
va conduce la o creștere bruscă a prețurilor la energie. În țările unde electricitatea este 
produsă în principal pe bază de cărbune, considerat cel mai poluant, această creștere va 
cauza cea mai importantă majorare a costurilor la energia electrică. Lipsa evidentă a unei 
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piețe a energiei electrice uniforme și prezența unor piețe regionale izolate, cu capacități 
limitate de transmitere în rețeaua de energie, înseamnă că posibilele consecințe ale 
creșterilor prețurilor la energia electrică nu pot fi compensate în cadrul UE.

Amendamentul 396
Urszula Krupa

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punctul de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor.

Or. pl

Justificare

Pentru economiile bazate pe folosirea combustibililor fosili, dispozițiile introduse, în special 
absența alocării gratuite a cotelor pentru producătorii de electricitate și reducerea liniară a 
numărului de cote, vor avea drept rezultat o creștere rapidă a prețurilor la energia electrică 
și o creștere substanțială a costurilor pentru economie în total, ceea ce, la rândul său, va 
însemna costuri mai ridicate pentru cetățeni.
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Amendamentul 397
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punctul de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, fără să stimuleze 
creșterea nivelului emisiilor.

Or. de

Justificare

Cotele alocate contra cost trebuie limitate la producția de energie electrică ce nu folosește 
sistemul combinat de căldură și energie, astfel încât să se evite împovărarea și mai mare a 
celei mai eficiente forme de producție a energiei electrice și contracararea mecanismelor de 
ajutoare pentru încălzire existente într-o serie de țări.

Amendamentul 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.
.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punctul de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, cum ar fi centralele de 
cogenerare cu randament ridicat, ținând 
seama de cele mai eficiente tehnici, de 
produse de substituție, de procese 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și de captarea și stocarea gazelor 
cu efect de seră, fără să stimuleze creșterea 
nivelului emisiilor. Sunt interzise alocările 
cu titlu gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Or. es

Justificare

Centralele de cogenerare au un potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze de 
seră: acestea produc simultan energie termică și energie electrică, permițând o utilizare mult 
mai eficientă a energiei primare decât în cazul sistemelor convenționale de producție a 
energiei electrice. Pentru atingerea acestui potențial, sistemul de comercializare a emisiilor 
trebuie să țină seama de caracteristicile metodei folosite pentru alocarea drepturilor de 
emisie. Astfel, drepturile ar trebui alocate gratuit pentru 100% din energia electrică 
generată.

Amendamentul 399
Peter Liese

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf Măsurile menționate la primul paragraf 
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garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

stabilesc, în măsura posibilului, valori de 
referință armonizate pentru a garanta că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici și tehnologii, de 
produse de substituție, de procese 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și de captarea și stocarea gazelor 
cu efect de seră, fără să stimuleze creșterea 
nivelului emisiilor. Aceste măsuri pot ține 
seama și de emisiile provenite din 
utilizarea gazelor reziduale combustibile 
generate de furnalele înalte cu oxigen în 
cazul în care producerea acestor gaze 
reziduale nu poate fi evitată în cadrul 
procesului de producție a oțelului în 
furnale înalte; în acest sens, măsurile pot 
permite alocarea gratuită de cote 
furnalelor înalte în care sunt generate 
aceste gaze. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit în vederea vânzărilor nete ale 
producției de energie electrică către părți 
terțe, cu excepția producătorilor de 
energie electrică în ceea ce privește 
producerea de energie electrică pentru 
întreprinderile feroviare. Aceste cote sunt 
alocate cu titlu gratuit doar până în 
momentul în care alte moduri de 
transport vor participa la comercializarea 
emisiilor respectând aceleași exigențe.

Or. en

Justificare

Transportul maritim și rutier nu sunt în prezent influențate de ETS și nu vor fi incluse după 
2012. Aviația urmează a fi cuprinsă în ETS, însă volumul de cote alocate cu titlu gratuit va 
rămâne în continuare mare. Dacă alocarea cu titlu gratuit a cotelor pentru energia electrică 
folosită în activitățile feroviare ar fi anulată, costul comerțului cu emisii pentru căile ferate 
europene ar crește dramatic. Pe baza previziunilor Comisiei, costurile pentru căile ferate ar 
crește cu aproximativ 400 milioane EUR pe an.
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Amendamentul 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția energiei electrice 
produse în legătură cu consumul termic 
industrial sau din reziduurile generate de 
un proces industrial, cu condiția ca 
aceasta să fie utilizată de operatorul 
instalației pentru consumul propriu; 
aceste cote se alocă potrivit acelorași 
principii de alocare care se aplică în cazul 
activității industriale respective, așa cum 
se menționează în anexa I. 
Totuși, atunci când gazul rezidual rezultat 
dintr-un proces de producție este folosit 
drept combustibil, toate cotele i se alocă 
cu titlu gratuit operatorului instalației 
care generează gazul rezidual, în 
conformitate cu aceleași principii de 
alocare care se aplică pentru instalația 
respectivă.

Or. en
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Justificare

Electricitatea și energia termică produse în contextul proceselor industriale și electricitatea 
obținută din reziduuri reprezintă soluții ecologice de furnizare a energiei pentru aceste 
procese industriale. Dioxidul de carbon provenit din utilizarea gazelor reziduale este legat 
inseparabil de instalațiile care produc aceste gaze și, ca atare, trebuie alocat acestora. Acest 
lucru corespunde conținutului punctului 92 din Comunicarea COM(2003)830 a Comisiei. 
Facilitează, de asemenea, stabilirea valorilor de referință, a căror aplicare reduce bilanțul de 
carbon și, prin urmare, producerea de gaze reziduale. Licitarea ar împovăra în mod 
nejustificat aceste instalații și ar descuraja utilizarea eficientă a gazelor reziduale.

Amendamentul 401
Richard Seeber

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei, de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de seră 
și de emisiile inevitabile de CO2 provenite 
din utilizarea materiilor prime, fără să 
stimuleze creșterea nivelului emisiilor. 
Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producția de energie electrică.

Or. en

Justificare

Procedura de alocare trebuie să țină seama de potențialul tehnic de reducere, întrucât în 
anumite sectoare emisiile majore, precum gazul carbonic rezultat din calcar, nu pot fi reduse. 
Emisiile inevitabile de dioxid de carbon rezultate din folosirea materiei prime au același efect 
asupra schimbărilor climatice ca și emisiile energetice. În ceea ce privește alocarea cu titlu 
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gratuit (relocarea emisiilor de dioxid de carbon), așa-numitele emisii de proces constituie un 
factor esențial al costului. În consecință, potențialul tehnologic de reducere a emisiilor ar 
trebui recunoscut în conformitate cu prezenta anexă III din Directiva 2003/87/CE, alineatul 
(3).

Amendamentul 402
Anja Weisgerber

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei, de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de seră 
și de emisiile inevitabile de CO2 provenite 
din utilizarea materiilor prime, fără să 
stimuleze creșterea nivelului emisiilor. 
Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producția de energie electrică.

Or. en

Justificare

Procedura de alocare trebuie să țină seama de potențialul tehnic de reducere, întrucât în 
anumite sectoare emisiile majore, precum gazul carbonic rezultat din calcar, nu pot fi reduse. 
Emisiile inevitabile de dioxid de carbon rezultate din folosirea materiei prime au același efect 
asupra schimbărilor climatice ca și emisiile energetice. În ceea ce privește alocarea cu titlu 
gratuit (relocarea emisiilor de dioxid de carbon), așa-numitele emisii de proces constituie un 
factor esențial al costului. În consecință, potențialul tehnologic de reducere a emisiilor ar 
trebui recunoscut în conformitate cu prezenta anexă III din Directiva 2003/87/CE, alineatul 
(3).
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Amendamentul 403
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punctul de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică. De la această regulă se 
exceptează un minimum de 12 de centrale 
demonstrative CCS selectate de Comisie, 
care să acopere toate tehnologiile CCS în 
combinație cu diversele surse de energie 
și opțiuni de stocare și de transport.

Or. de

Justificare

Este important ca toate metodele tehnologice de captare a CO2 și toate mijloacele de stocare 
să fie testate. Prin urmare, sunt necesare cel puțin 12 instalații de probă.

Amendamentul 404
Bogusław Sonik

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Măsurile menționate la primul 
paragraf pot permite alocarea de cote 
instalațiilor generatoare de căldură care 
utilizează standarde de producție bazate 
pe valori de referință, precum și oferirea 
posibilității ca aceste instalații să realizeze 
ajustări ex-post conform principiilor 
generale. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Or. en

Justificare

Articolul 10a alineatul (8) prevede că, în anumite sectoare/subsectoare, concurența poate fi 
denaturată, ceea ce poate conduce la încercări de a „părăsi” sistemul EU ETS prin 
transferul producției în țări care nu sunt acoperite de sistem. Articolul în cauză prevede că 
aceste sectoare obțin alocări gratuite în proporție de 100%. Este, prin urmare, recomandabil 
să se stabilească proceduri care să permită alocarea cotelor utilizând metoda valorilor de 
referință, bazată pe producția propriu-zisă. 

Amendamentul 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3



AM\734516RO.doc 53/104 PE409.642v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică. 

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punctul de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția electricității produse 
pornind de la gazele reziduale provenite 
din procesele de producție. Dacă un gaz 
rezidual provenit dintr-un proces de 
producție este folosit ca și carburant, 
operatorului instalației care produce acest 
gaz rezidual i se alocă cote pe baza 
acelorași principii de alocare care se 
aplică instalației respective.

Or. pl

Justificare

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.
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Amendamentul 406
Matthias Groote

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Aceste măsuri pot ține seama și 
de emisiile legate de utilizarea gazelor 
reziduale combustibile generate de 
furnalele înalte cu oxigen și cuptoarele de 
cocs în cazul în care producerea acestor 
gaze reziduale nu poate fi evitată în 
cadrul procesului de producție a oțelului 
în cuptoare de cocs și furnale înalte; în 
acest sens, măsurile pot permite alocarea 
gratuită de cote furnalelor înalte și 
cuptoarelor de cocs în care sunt generate 
aceste gaze. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Or. en

Justificare

Gazele de cocsificare sunt un produs secundar inevitabil al procesului de cocsificare. Acestea 
sunt emisii de proces pentru care ar trebui să se aloce cote de emisie cu titlu gratuit.
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Amendamentul 407
Pilar Ayuso

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția energiei electrice 
provenind din consumul termic industrial
sau din reziduurile generate de un proces 
industrial; aceste cote se alocă potrivit 
acelorași principii de alocare care se 
aplică în cazul activității industriale 
respective, așa cum se menționează în 
anexa I.

Or. en

Justificare

Din motive atât de mediu, cât și economice, industria a investit în cogenerare și furnizarea de 
energie provenind din reziduurile industriale. Această activitate a fost stimulată în 
continuare, ca soluție cu privire la piețele de energie neliberalizate și este promovată prin 
Directiva privind cogenerarea. Propunerea presupune ca întreaga energie electrică să fie 
tratată conform acelorași principii de alocare. Cogenerarea pentru procesele industriale 
servește pentru acoperirea cererii acelor procese industriale sau pentru găsirea unor soluții 
ecologice. Prin urmare, aceasta ar trebui să fie tratată diferit față de generarea obișnuită de 
energie electrică și termică.
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Amendamentul 408
Riitta Myller

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția producției de energie 
electrică în instalațiile de cogenerare a 
energiei termice și electrice pentru 
procese industriale de producție și a 
energiei electrice produse din gaze 
reziduale rezultate în urma proceselor 
industriale de producție.
Atunci când gazul rezidual rezultat în 
urma unui proces de producție este folosit 
drept combustibil, operatorului instalației 
care produce gazul rezidual i se alocă 
cotele folosindu-se aceleași principii de 
alocare care se aplică pentru instalația 
respectivă.

Or. en

Justificare

Pentru producția de electricitate în instalațiile industriale de cogenerare trebuie să se aloce 
cote gratuite. Producția de electricitate în cadrul cogenerării este direct dependentă de 
necesarul de energie al instalației industriale. Instalațiile industriale de cogenerare sunt 
strâns legate de mijloacele industriale pe care le deservesc și, în majoritatea cazurilor, își 
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preiau combustibilul de la instalația industrială. Ponderea cogenerării este mai mare în 
industria hârtiei și a celulozei, însă există cogenerare și în industria chimică și siderurgică, 
în cazul rafinăriilor și al industriei alimentare.

Amendamentul 409
Linda McAvan, Matthias Groote

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția energiei electrice 
produse din gaze reziduale rezultate în 
urma proceselor industriale de producție.

Atunci când gazul rezidual rezultat în 
urma unui proces de producție este folosit 
drept combustibil, operatorului instalației 
care produce gazul rezidual i se alocă 
cotele folosindu-se aceleași principii de 
alocare care se aplică pentru instalația 
respectivă.

Or. en

Justificare

Gazele inevitabile (gazul de cocsificare, gazul de furnal, gazul de convertizor) rezultă din 
procesul de producere a oțelului și sunt folosite pentru generarea de energie electrică. Acest 
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lucru contribuie la reducerea nivelului de dioxid de carbon, întrucât alternativa constă în 
arderea gazelor reziduale și emiterea de CO2. Această utilizare eficientă din punct de vedere 
energetic a gazelor reziduale ar trebui promovată.

Amendamentul 410
Linda McAvan, Matthias Groote

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția energiei electrice 
produse din gaze reziduale rezultate în 
urma proceselor industriale de producție, 
a producției de energie electrică din 
resurse proprii prin mijloace cu 
randament ridicat și a autoconsumului de 
energie electrică generată prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită în Directivele 2004/8/CE 
și 2007/74/CE; aceste cote se alocă 
potrivit acelorași principii de alocare care 
se aplică întregii instalații.

Or. en
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Justificare

Regula generală privind neacordarea de cote gratuite pentru producătorii de energie este 
corectă. Cu toate acestea, trebuie ținut cont de cazul acelor instalații care consumă în mod 
automat energie electrică prin cogenerare, autoalimentare sau utilizarea gazelor reziduale. 
Energia electrică generată în astfel de cazuri trebuie să primească cote pe baza acelorași 
principii aplicate instalației.

Amendamentul 411
Dorette Corbey

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția energiei electrice 
produse pentru consum propriu prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită în Directiva 2004/8/CE 
sau a energiei electrice produse din gaze 
reziduale rezultate în urma proceselor 
industriale de producție; cotele sunt 
alocate în conformitate cu aceleași măsuri
de punere în aplicare, menționate la 
alineatele (7)și (8) ale prezentului articol, 
care se aplică principalelor procese 
industriale.

Or. en
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Justificare

În ultimii ani, industria a investit în cogenerarea de energie electrică și termică cu randament 
ridicat (CHP) și din reziduurile industriale disponibile. Această propunere presupune ca 
toate tipurile de electricitate să fie tratate în funcție de aceleași principii de alocare, deoarece 
se presupune că există o singură piață a energiei electrice. Aceasta este o idee greșită. 
Energia electrică și energia termică provenind din procesele industriale au drept scop 
acoperirea cererii din partea proceselor respective. Producției industriale de energie 
electrică trebuie să i se aloce cote în funcție de normele valabile pentru sectorul respectiv, 
întrucât aceasta reprezintă o parte esențială a sectorului în cauză.

Amendamentul 412
Dan Jørgensen

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, rafinăriile de petrol sau sectorul 
aviației.

Or. en

Justificare

Rafinăriile de petrol și sectorul aviației pot transfera prețul integral al carbonului fără riscul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon. Prin urmare, acestea trebuie tratate la fel ca sectorul 
energetic.
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Amendamentul 413
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie electrică
sau rafinăriile de petrol.

Or. en

Justificare

Rafinăriile de petrol pot transfera prețul integral al carbonului fără riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon. Prin urmare, acestea trebuie tratate la fel ca sectorul energetic.

Amendamentul 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf Măsurile menționate la primul paragraf 
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garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punctul de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie electrică
și pentru rafinăriile de petrol.

Or. fr

Justificare

Rafinăriile de petrol trebuie incluse și tratate la fel ca producătorii de energie electrică, 
întrucât acestea pot încorpora prețul carbonului fără risc de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon.

Amendamentul 415
Péter Olajos

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, inclusiv de 
cogenerarea de energie termică și 
electrică, de produse de substituție, de 
procese alternative de producție, de 
utilizarea biomasei și de captarea și 
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emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

stocarea gazelor cu efect de seră, fără să 
stimuleze creșterea nivelului emisiilor. 
Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producția de energie electrică.

Or. en

Justificare

Dezvoltarea cogenerării de energie electrică și termică constituie un obiectiv recunoscut al 
UE. Împreună cu alte tehnologii menționate în prezentul document, normele privind alocarea 
ar trebui să garanteze faptul că comercializarea emisiilor conduce la dezvoltarea de 
tehnologii care au un potențial mai mare de a reduce emisiile de CO2, în special cogenerarea 
de energie electrică și termică.

Amendamentul 416
Lena Ek

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, inclusiv de 
cogenerarea de energie termică și 
electrică, de produse de substituție, de 
procese alternative de producție, de 
utilizarea biomasei și de captarea și 
stocarea gazelor cu efect de seră, fără să 
stimuleze creșterea nivelului emisiilor. 
Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producția de energie electrică.

Or. en
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Justificare

Dezvoltarea cogenerării de energie electrică și termică constituie un obiectiv recunoscut al 
UE. Împreună cu alte tehnologii menționate în prezentul document, normele privind alocarea 
ar trebui să garanteze faptul că comercializarea emisiilor conduce la dezvoltarea de 
tehnologii care au un potențial mai mare de a reduce emisiile de CO2, în special cogenerarea 
de energie electrică și termică. Prezentul amendament asigură coerența cu alte dispoziții din 
cadrul propunerii care abordează problema cogenerării.

Amendamentul 417
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punctul de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția cazului în care 
aceasta are loc în centrale de cogenerare 
a energiei termice și electrice pentru a 
acoperi nevoile interne ale țării.

Or. de

Justificare

Cogenerarea energiei termice și electrice (CHP) reprezintă cea mai rentabilă metodă de a 
genera în mod simultan energie electrică și termică folosind surse primare de energie. 
Această metodă este promovată cu precădere de numeroase dintre statele membre. Pentru 
evitarea cheltuielilor suplimentare pentru centralele CHP și pentru a oferi stimulente pentru 



AM\734516RO.doc 65/104 PE409.642v01-00

RO

noile stații, licitarea integrală a cotelor ar trebui să fie în continuare restricționată doar la 
centralele care produc numai electricitate din sectorul energiei electrice.

Amendamentul 418
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică.

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punctul de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția cazului în care 
aceasta are loc în centrale de cogenerare 
a energiei termice și electrice a căror 
producție este destinată acoperirii 
nevoilor interne ale țării.

Or. de

Justificare

Cogenerarea energiei termice și electrice (CHP) reprezintă cea mai rentabilă metodă de a 
genera în mod simultan energie electrică și termică folosind surse primare de energie. 
Această metodă este promovată cu precădere de numeroase dintre statele membre. Pentru a 
evita împovărarea instalațiilor CHP și pentru a stimula construcția de noi instalații, licitarea 
integrală ar trebui limitată la centralele care produc exclusiv electricitate din sectorul 
energiei electrice.
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Amendamentul 419
Richard Seeber

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valorile de referință sunt principiul de 
bază pentru efectuarea alocărilor cu titlu 
gratuit. Valoarea de referință este definită 
drept nivelul mediu pe produs al emisiilor 
de gaze cu efect de seră ale sectorului în 
anii de referință. Fiecărei instalații din 
sector îi sunt alocate cote cu titlu gratuit 
pentru cantitatea produsă în anii de 
referință înmulțită cu valoarea de 
referință. Anii de referință sunt cei doi 
ani încheiați cu 24 de luni înainte de 
începutul unei perioade de 
comercializare.

Or. en

Justificare

Valorile de referință reprezintă un sistem pentru acordarea cotelor gratuite care evită 
stimulentele pentru creșterea emisiilor. Valorile de referință trebuie folosite pentru a răsplăti 
cele mai bune performanțe (fruntașii) cu privire la eficiența în materie de carbon. Anii de 
referință pentru perioada începând din 2013 vor fi 2009 și 2010.

Amendamentul 420
Matthias Groote

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul sectoarelor pentru care se 
poate demonstra în mod corespunzător că 
riscul relocării emisiilor de dioxid de 
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carbon nu poate fi prevenit în alt mod, iar 
energia electrică reprezintă o pondere 
ridicată din costurile de producție și este 
produsă eficient, se alocă o cantitate 
maximă de cote pentru repercusiunile 
costului CO2 asupra prețului energiei 
electrice. Această alocare se bazează pe 
consumul anual mediu de energie 
electrică al instalațiilor în cauză și pe 
repercusiunile preconizate ale costului 
CO2 rezultat în urma producției de 
energie tipică, care stabilește prețuri 
marginale și se adaugă cotelor alocate cu 
titlu gratuit pentru emisiile directe. 
Cantitatea totală de cote prevăzută la 
articolul 9 nu se modifică.

Or. en

Justificare

Impactul indicatorului de preț pentru CO2 asupra energiei electrice va fi mai puternic în 
cazul proceselor de producție mari consumatoare de energie electrică. În cazul în care 
acestea sunt supuse concurenței internaționale determinate de către emisiile indirecte de CO2
respective, va exista riscul pierderii competitivității, fără niciun câștig pentru mediu. 

Amendamentul 421
Pilar Ayuso

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Instalațiile, externalizate sau nu, vor 
beneficia de tratament egal în ceea ce 
privește cotele de emisie.

Or. en

Justificare

Scopul este de a nu crea stimulente prin această propunere care să ducă la denaturarea pieței 
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și la creșterea emisiilor. Este esențial ca textul directivei să reflecte „externalizarea” 
activităților în numeroase sectoare.

Amendamentul 422
Holger Krahmer

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului 
(3), nu este permisă alocarea de cote 
gratuite pentru producătorii de energie 
electrică, pentru instalațiile de captare, 
conductele de transport sau siturile de 
stocare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

eliminat

Or. en

Justificare

Deși trebuie evitată o schimbare de direcție bruscă în procesul de licitare, tratamentul inegal 
aplicat producătorilor de energie electrică și industriei în vederea unei „tranziții line” nu 
poate fi justificat și este incompatibil cu principiile UE. Introducerea imediată a licitării 
integrale pentru generarea de energie electrică afectează în mod diferit statele membre, în 
funcție de tipurile de centrale energetice ale acestora. Întreprinderile afectate necesită mult 
mai mult timp pentru ajustările dorite, sub aspect atât tehnic, cât și funcțional. Modernizarea 
centralelor pe bază de combustibili fosili reprezintă o contribuție esențială pe termen lung la 
mixul energetic european.

Amendamentul 423
Thomas Ulmer

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului 
(3), nu este permisă alocarea de cote 
gratuite pentru producătorii de energie 
electrică, pentru instalațiile de captare, 
conductele de transport sau siturile de 
stocare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

(2) Instalațiilor le este alocată cantitatea 
de cote corespunzătoare produsului 
aritmetic dintre volumul producției 
anuale medii preconizate, valorile de 
referință respective ale instalației și 
numărul anilor calendaristici 
corespunzători perioadei de alocare din 
momentul intrării în funcțiune. În cazul 
în care într-un an calendaristic volumul 
producției diferă de producția medie 
anuală preconizată, operatorul restituie
autorității competente, până la data de 30 
aprilie a anului următor, cantitatea de 
cote rezultată din înmulțirea volumului 
producției cu valoarea de referință 
alocată instalației, în cazul în care are loc 
o scădere a producției. În cazul unei 
creșteri a producției, autoritatea 
competentă alocă cotele suplimentare pe 
baza aceluiași calcul, în urma unei cereri 
și până la data de 30 aprilie a anului 
următor. Valorile de referință se stabilesc 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)]. Acestea iau în 
calcul potențialul tehnic de reducere a 
emisiilor al instalațiilor respective. 
Emisiile inevitabile din punct de vedere 
tehnic, care țin de proces, nu sunt reduse 
atunci când se stabilesc valorile de 
referință. Aceleași dispoziții se aplică și în 
cazul gazelor reziduale inevitabile. Atunci 
când gazul rezidual este folosit drept 
combustibil, operatorului instalației care 
produce gazul rezidual îi sunt alocate 
cotele folosindu-se aceleași principii de 
alocare care se aplică în prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Alocarea ar trebui să aibă loc cu titlu gratuit în conformitate cu valorile de referință de la 
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nivelul UE, cu ajustare ex-post în funcție de producția reală. Această metodă de alocare 
oferă un instrument eficient privind schimbările climatice, rentabil pentru economie în 
ansamblu. Acest model de alocare este prevăzut prin noul alineat (2).

Amendamentul 424
Johannes Blokland

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului 
(3), nu este permisă alocarea de cote 
gratuite pentru producătorii de energie 
electrică, pentru instalațiile de captare, 
conductele de transport sau siturile de 
stocare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

(2) Nu este permisă alocarea de cote 
gratuite producătorilor de energie electrică 
sau producătorilor de energie pentru 
consum propriu.

Or. en

Justificare

Nu se acordă alocări gratuite pentru niciun fel de producție de energie electrică. Potrivit 
definiției, generatorii de energie electrică sunt producători care comercializează 
electricitatea produsă. Prin urmare, trebuie adăugată o referire la auto-generare. În plus, se 
prevede aplicarea unui tratament egal tuturor instalațiilor care produc energie termică sau 
de răcire.

Amendamentul 425
Jerzy Buzek

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
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pentru producătorii de energie electrică,
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

Or. en

Justificare

Industria energetică trebuie să aibă ocazia de a se obișnui treptat cu cumpărarea în 
întregime la licitație a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, la fel cum procedează alte 
sectoare economice. Industria energetică necesită acest răgaz pentru a se moderniza și a 
pune în aplicare tehnologii moderne cu un nivel scăzut de emisii. În plus, licitarea treptată va 
permite îmbunătățirea eficienței energetice și adaptarea producției de energie electrică la o 
creștere a cererii ca urmare a noii directive privind IPPC.

Amendamentul 426
Konrad Szymański

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

Or. en

Justificare

Introducerea licitațiilor integrale pentru cotele de emisii de gaze cu efect de seră în 2013 va 
conduce la o creștere bruscă a prețurilor energiei. În țările unde electricitatea este produsă 
în principal pe bază de cărbune, considerat cel mai poluant, această creștere va cauza cea 
mai importantă majorare a costurilor energiei electrice. Lipsa evidentă a unei piețe a 
energiei electrice uniforme și prezența unor piețe ale energiei electrice regionale izolate, cu 
capacități limitate de transmitere în rețeaua de energie, înseamnă că posibilele consecințe ale 
creșterilor prețurilor energiei electrice nu pot fi compensate în cadrul UE.
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Amendamentul 427
Urszula Krupa

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

Or. pl

Justificare

Pentru economiile bazate pe folosirea combustibililor fosili, dispozițiile introduse, în special 
absența alocării gratuite a cotelor pentru producătorii de electricitate și reducerea liniară a 
numărului de cote, vor avea drept rezultat o creștere rapidă a prețurilor la energia electrică 
și o creștere substanțială a costurilor pentru economie în total, ceea ce, la rândul său, va 
însemna costuri mai mari pentru cetățeni.

Amendamentul 428
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru centralele care produc exclusiv 
electricitate, cu excepția centralelor de 
cogenerare a energiei termice și electrice 
a căror producție este destinată acoperirii 
nevoilor interne ale țării, pentru 
instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
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de gaze cu efect de seră.

Or. de

Justificare

Cogenerarea energiei termice și electrice (CHP) reprezintă cea mai rentabilă metodă de a 
genera în mod simultan energie electrică și termică folosind surse primare de energie. 
Această metodă este promovată cu precădere de numeroase dintre statele membre. Pentru a 
evita împovărarea instalațiilor CHP și pentru a stimula construcția de noi instalații, licitarea 
integrală ar trebui limitată la centralele care produc exclusiv electricitate din sectorul 
energiei electrice.

Amendamentul 429
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru centralele care produc exclusiv 
electricitate, cu excepția centralelor de 
cogenerare a energiei termice și electrice 
a căror producție este destinată acoperirii 
nevoilor interne ale țării, pentru 
instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

Or. de

Justificare

Cogenerarea energiei termice și electrice (CHP) reprezintă cea mai rentabilă metodă de a 
genera în mod simultan energie electrică și termică folosind surse primare de energie. 
Această metodă este promovată cu precădere de numeroase dintre statele membre. Pentru a 
evita împovărarea instalațiilor CHP și pentru a stimula construcția de noi instalații, licitarea 
integrală ar trebui limitată la centralele care produc exclusiv electricitate din sectorul 
energiei electrice.
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Amendamentul 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică 
(alții decât cei care produc energie 
electrică din resurse proprii pentru 
industriile mari consumatoare de 
energie), pentru instalațiile de captare, 
conductele de transport sau siturile de 
stocare a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Or. en

Justificare

Trebuie precizat că industriile mari consumatoare de energie care se autoalimentează nu ar 
trebui tratate drept producători de energie electrică în scopul aplicării sistemului; acestea ar 
trebui tratate altfel decât generarea pentru consum, întrucât situația competitivă a utilizării 
finale diferă total de cea a unei utilități.

Amendamentul 431
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru electricitatea care nu este generată 
de centralele de cogenerare a energiei 
termice și electrice, pentru instalațiile de 
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de gaze cu efect de seră. captare, conductele de transport sau siturile 
de stocare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

Or. de

Justificare

Cotele alocate contra cost trebuie limitate la producția de energie electrică ce nu folosește 
sistemul de cogenerare a energiei termice și a energiei electrice, astfel încât să se evite atât 
împovărarea și mai mare a celei mai eficiente forme de producție a energiei electrice, cât și 
contracararea mecanismelor de ajutoare pentru încălzire existente într-o serie de țări.

Amendamentul 432
Antonio De Blasio

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică (cu 
excepția cogenerării de energie electrică 
și termică (CHP) pentru uz industrial) 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

Or. hu

Amendamentul 433
Anders Wijkman

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
rafinării de petrol, sectorul aviației sau
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 434
Dan Jørgensen

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
rafinării de petrol, sectorul aviației sau
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

Or. en

Justificare

Rafinăriile de petrol și sectorul aviației pot transfera prețul integral al carbonului fără riscul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon. Prin urmare, acestea trebuie tratate la fel ca sectorul 
energetic. 
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Amendamentul 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru rafinăriile de petrol, pentru 
instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

Or. fr

Justificare

Rafinăriile de petrol trebuie incluse și tratate la fel ca producătorii de energie electrică, 
întrucât acestea pot încorpora prețul carbonului fără risc de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon.

Amendamentul 436
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
rafinării de petrol sau pentru instalațiile de 
captare, conductele de transport sau siturile 
de stocare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

Or. en
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Justificare

Rafinăriile de petrol pot transfera prețul integral al carbonului fără riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon. Prin urmare, acestea trebuie tratate la fel ca sectorul energetic.

Amendamentul 437
Dan Jørgensen

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), 
nu este permisă alocarea de cote gratuite 
pentru producătorii de energie electrică, 
pentru instalațiile de captare, conductele de 
transport sau siturile de stocare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră bazate pe
combustibili fosili.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 438
Thomas Ulmer

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care nu au fost prevăzute 
valori de referință în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul [23 alineatul (3)] 
pentru anumite produse sau procese, 
instalației respective îi sunt alocate cote 
de emisie în funcție de alocarea medie 
anuală pentru a doua perioadă de 
comercializare din cadrul sistemului ETS, 
ajustată cu factorul linear menționat la 
articolul 9. Se ia în calcul potențialul 
tehnic de reducere a emisiilor al 
instalațiilor respective.
În cazul în care produsele sau procesele 
nu au fost acoperite de a doua perioadă 
de comercializare din cadrul sistemului 
ETS, se aplică o abordare de tip 
„grandfathering” (care ține cont de 
emisiile anterioare).

Or. en

Justificare

Se poate considera că în momentul de față nu se pot încă stabili valori de referință pentru 
toate produsele și procesele. Acesta ar putea fi cazul produselor cu grad înalt de diferențiere, 
care reprezintă o mică proporție a emisiilor conform ETS. Acestor instalații trebuie să li se 
acorde cotele de CO2 în conformitate cu o abordare de tip „grandfathering” (care ține cont 
de emisiile anterioare).

Amendamentul 439
Anders Wijkman

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Instalațiilor le sunt alocate cote 
gratuite pentru captarea și stocarea 
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combinată a emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultate din biomasă.

Or. en

Amendamentul 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

(3) Chiar dacă este sau nu produsă în 
combinație cu energia electrică, energia 
termică furnizată pentru industrie, pentru 
încălzire urbană sau alți consumatori 
beneficiază de cote gratuite în 
conformitate cu ponderea de cote gratuite
alocate sectoarelor industriale.

Chiar dacă este sau nu produsă în 
combinație cu energia electrică, energia 
termică furnizată pentru încălzire urbană 
care îndeplinește condițiile stipulate la 
punctul 51 din Orientările privind 
ajutoarele de stat pentru protecția 
mediului beneficiază de cote gratuite în 
proporție de 100% pentru a se asigura un 
tratament egal cu cel aplicat altor 
producători de energie termică care nu 
intră sub incidența sistemului comunitar 
de comercializare a cotelor de emisie.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 441
Thomas Ulmer

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

(3) Instalațiilor de cogenerare a energiei 
termice și electrice cu randament ridicat, 
așa cum sunt definite în Directiva 
2004/8/CE, li se alocă, fără limită de timp, 
cote gratuite pentru generarea de energie 
termică și electrică, pe baza unei valori de 
referință.

Or. en

Justificare

Cogenerarea de energie electrică și termică reprezintă o componentă fundamentală a 
protecției climei. Directiva 2004/8/CE impune și sprijină menținerea și extinderea unei 
cogenerări cu randament ridicat. Ar fi contraproductiv să se introducă obligații suplimentare 
în urma licitării. În numeroase cazuri, promovarea de către statele membre a instalațiilor de 
cogenerare nu ar avea rezultatele scontate, producția rezultată din congenerarea existentă ar 
fi redusă și dezvoltarea viitoare ar fi împiedicată. Dacă pentru producătorii de energie 
electrică alocarea trebuie făcută în principal prin licitație, exceptarea cogenerării de la 
licitație vine în sprijinul protecției climei.
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Amendamentul 442
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

(3) Centralele electrice care cogenerează 
energie termică și electrică pentru a 
acoperi nevoile interne ale țării, definite 
în Directiva 2004/8/CE, beneficiază de 
alocarea de credite cu titlu gratuit pe baza 
valorilor de referință armonizate la nivel 
european.

Or. de

Justificare

Cogenerarea energiei termice și electrice (CHP) reprezintă cea mai rentabilă metodă de a 
genera în mod simultan energie electrică și termică folosind surse primare de energie. 
Această metodă este promovată cu precădere de numeroase dintre statele membre. Pentru a 
evita împovărarea instalațiilor CHP și pentru a stimula construcția de noi instalații, licitarea 
integrală ar trebui limitată la centralele care produc exclusiv electricitate din sectorul 
energiei electrice.

Amendamentul 443
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite (3) Centralele electrice care cogenerează 
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producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

energie termică și electrică pentru a 
acoperi nevoile interne ale țării, definite 
în Directiva 2004/8/CE, beneficiază de 
alocarea de credite cu titlu gratuit pe baza 
valorilor de referință armonizate la nivel 
european.

Or. de

Justificare

Cogenerarea energiei termice și electrice (CHP) reprezintă cea mai rentabilă metodă de a 
genera în mod simultan energie electrică și termică folosind surse primare de energie. 
Această metodă este promovată cu precădere de numeroase dintre statele membre. Pentru a 
evita împovărarea instalațiilor CHP și pentru a stimula construcția de noi instalații, licitarea 
integrală ar trebui limitată la centralele care produc exclusiv electricitate din sectorul 
energiei electrice.

Amendamentul 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 

(3) Sunt alocate cote gratuite pentru 
producția de energie termică, furnizată 
industriei și altor consumatori, prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
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alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

Or. en

Justificare

Energia termică, produsă în mod eficient prin cogenerare de energie electrică și termică, 
independent de sursă, prezintă avantaje ecologice și ar trebui, prin urmare, să fie încurajată.

Amendamentul 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

(3) Sunt alocate cote gratuite pentru 
producția de energie termică, furnizată 
industriei și altor consumatori, prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

Or. en

Justificare

Energia termică, produsă în mod eficient prin cogenerare de energie electrică și termică, 
independent de sursă, prezintă avantaje ecologice și ar trebui, prin urmare, să fie încurajată.
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Amendamentul 446
Urszula Krupa

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

(3) Producătorii de energie electrică pot 
beneficia de cote gratuite pentru producția 
de energie termică prin cogenerare cu 
randament ridicat, astfel cum este definită 
de Directiva 2004/8/CE.

Or. pl

Justificare

Pentru economiile bazate pe folosirea combustibililor fosili, dispozițiile introduse, în special 
absența alocării gratuite a cotelor pentru producătorii de electricitate și reducerea liniară a 
numărului de cote, vor avea drept rezultat o creștere rapidă a prețurilor la energia electrică 
și o creștere substanțială a costurilor pentru economie în total, ceea ce, la rândul său, va 
însemna costuri mai mari pentru cetățeni.

Amendamentul 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 

(3) Se alocă cote gratuite într-un raport de 
100% pentru producția de energie termică 
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producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru 
producția de energie termică se 
ajustează cu factorul linear menționat la 
articolul 9.

și electrică prin cogenerare cu randament 
ridicat, astfel cum este definită de Directiva 
2004/8/CE, pentru o cerere justificată din 
punct de vedere economic.

Or. es

Justificare

Alocarea liberă în proporție de 100% a emisiilor necesare pentru funcționarea centralelor de 
cogenerare este esențială pentru încurajarea unor astfel de instalații. Acestea necesită un 
cadru stabil pentru dezvoltare, având în vedere că sunt rezultatul investițiilor industriale din 
sectorul privat. Orice nivel mai mic de 100% le poate pune în pericol viabilitatea.

Amendamentul 448
Adam Gierek

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

(3) Producătorii de energie electrică 
primesc cu titlu gratuit autorizații de 
emisie pentru producția de energie termică 
prin cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică.
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Or. pl

Justificare

Dispozițiile privind producția de energie termică în temeiul sistemului ETS și al altor sisteme 
trebuie să rămână la același nivel. Energia termică obținută în instalațiile de cogenerare cu o 
capacitate mai mare de 20 MW este la concurență cu energia termică obținută în instalațiile 
a căror capacitate este mai mică de 20 MW, cu condiția ca acestea să nu aparțină sistemului 
ETS. Pentru a preveni discriminarea, trebuie să existe un mediu echitabil pentru energia 
termică produsă în instalațiile de cogenerare cu randament ridicat și energia termică 
obținută din surse care se bucură de permise de liberă funcționare sau nu sunt altfel îngrădite 
în cadrul sistemului ETS. Este, prin urmare, esențial să se acorde permise de liberă 
funcționare pentru energia termică produsă în instalațiile de cogenerare cu randament 
ridicat pe durata funcționării sistemului ETS, adică până în anul 2020.

Amendamentul 449
Johannes Blokland

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

(3) Sunt alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică și de răcire
prin cogenerare cu randament ridicat, în 
cazul în care este necesar să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică, cu condiția ca energia 
termică sau de răcire să fie utilizată în 
sectoare care prezintă un risc de relocare 
a emisiilor de dioxid de carbon.

Producătorilor de energie termică sau de 
răcire le sunt alocate cote în același mod 
ca alocarea cotelor în sectoarele care 
utilizează energie termică sau de răcire.

Or. en
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Justificare

Nu se acordă alocări gratuite pentru niciun fel de producție de energie electrică. Potrivit 
definiției, producătorii de energie electrică sunt producători care comercializează 
electricitatea produsă. Prin urmare, trebuie adăugată o referire la auto-generare. În plus, se 
prevede aplicarea unui tratament egal tuturor instalațiilor care produc energie termică sau 
de răcire.

Amendamentul 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

(3) Sunt alocate cote gratuite 
producătorilor de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere de energie termică
justificată din punct de vedere economic și 
pentru energia termică furnizată 
instalațiilor de încălzire urbană eficiente 
care se califică în conformitate cu 
Orientările privind ajutoarele de stat 
pentru protecția mediului.

Or. en

Justificare

Încălzirea urbană eficientă, folosind energie termică produsă prin cogenerare, poate 
economisi energie. Prin urmare, trebuie să asigurăm funcționarea competitivă a acesteia.
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Amendamentul 451
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

(3) Sunt alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. De asemenea, sunt 
alocate cote gratuite pentru producerea de 
energie în instalații de cogenerare care 
produc energie electrică și termică pentru 
încălzire urbană și pentru energia 
electrică produsă pentru consumul 
propriu al instalației respective. În fiecare 
an ulterior anului 2013, cantitatea totală a 
cotelor alocate acestor instalații pentru 
producția de energie termică se ajustează 
cu factorul linear menționat la articolul 9.

Or. en

Justificare

Textul trebuie să fie clar atunci când precizează situațiile care sunt eligibile pentru alocare 
gratuită. În plus, instalațiile de cogenerare care furnizează energie pentru sistemele de 
încălzire urbană (DHS) trebuie sprijinite de autorități, întrucât favorizează utilizarea 
durabilă a resurselor/lupta împotriva schimbărilor climatice, precum și un serviciu de 
utilitate publică accesibil majorității populației.



PE409.642v01-00 90/104 AM\734516RO.doc

RO

Amendamentul 452
Holger Krahmer

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

(3) Atunci când producătorilor de energie 
termică sau de răcire le sunt alocate cote 
gratuite, în conformitate cu alineatul (1),
pentru producția de energie termică sau de 
răcire prin cogenerare cu randament 
ridicat, astfel cum este definită de Directiva 
2004/8/CE, pentru o cerere justificată din 
punct de vedere economic, cotele gratuite
se alocă pentru producția de energie 
electrică aferentă consumului propriu de 
energie electrică și producției de energie 
electrică destinată să aprovizioneze o 
instalație industrială specifică, astfel încât 
să se asigure tratamentul egal. În fiecare an 
ulterior anului 2013, cantitatea totală a 
cotelor alocate acestor instalații pentru 
producția de energie termică se ajustează 
cu factorul linear menționat la articolul 9.

Or. en

Justificare

Aplicarea unui tratament egal pentru toate instalațiile de cogenerare folosite pentru 
furnizarea specializată este necesară spre a evita conflictele cu legislația UE. Privilegierea 
producătorilor care se autoalimentează este contrară conceptului de piață a electricității 
deschisă, transparentă și competitivă, promovat de Directiva 2003/54/CE.

Amendamentul 453
Avril Doyle

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

(3) Atunci când producătorilor de energie 
termică sau de răcire le sunt alocate cote 
gratuite, în conformitate cu alineatul (1),
pentru producția de energie termică sau de 
răcire prin cogenerare cu randament 
ridicat, astfel cum este definită de Directiva 
2004/8/CE, pentru o cerere justificată din 
punct de vedere economic, cotele gratuite 
se alocă producătorilor de energie 
electrică astfel încât să se asigure 
tratamentul egal. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

Or. en

Amendamentul 454
Péter Olajos

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

(3) Pot fi alocate cote gratuite instalațiilor 
de cogenerare a energiei termice și 
electrice pentru producția de energie 
termică prin cogenerare cu randament 
ridicat, astfel cum este definită de Directiva 
2004/8/CE. Instalațiile de cogenerare a 
energiei termice și electrice primesc cote 
gratuite cel puțin echivalente cu 
reducerea globală a emisiilor de carbon 
rezultată din investițiile în aceste 
instalații.

Or. en
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Justificare

Pentru a evita adoptarea de sisteme diferite de alocare a producției de energie termică în 
statele membre, noua directivă trebuie să prevadă norme de alocare gratuită armonizate la 
nivelul UE pentru instalațiile de cogenerare a energiei electrice și termice.

Amendamentul 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

(3) Sunt alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare, astfel cum este definită de 
Directiva 2004/8/CE, pentru o cerere 
justificată din punct de vedere economic, 
astfel încât să se asigure tratamentul egal 
cu ceilalți producători de energie termică. 
În fiecare an ulterior anului 2013, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații pentru producția de energie 
termică se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

Or. fr

Justificare

Instalațiile de cogenerare trebuie considerate ca aparținând sectorului de producție 
industrială/a aburului, astfel cum s-a întâmplat și în cazul primelor două planuri naționale de 
alocare. Trebuie menționat, de asemenea, că sunt acoperite toate instalațiile de cogenerare, 
nu doar instalațiile cu randament ridicat.
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Amendamentul 456
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru 
producția de energie termică se 
ajustează cu factorul linear menționat la 
articolul 9.

(3) Ar trebui să se aloce cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru 
producția de energie termică se 
ajustează cu factorul linear menționat la 
articolul 9.

Or. de

Justificare

Amendamentul propus promovează un tratament egal cu cel aplicat altor producători de 
energie termică.

Amendamentul 457
Linda McAvan

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, pentru o 
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cum este definită de Directiva 2004/8/CE,
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

cerere justificată din punct de vedere 
economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

Producția de energie termică este definită 
drept cogenerare cu randament ridicat în 
cazul în care îndeplinește criteriile din 
anexa II la Directiva 2004/8/CE și 
respectă valorile de referință armonizate 
privind eficiența stabilite în Decizia 
2007/74/CE a Comisiei.

Or. en

Justificare

Această clarificare a definiției cogenerării cu randament ridicat va permite ca instalațiile de 
cogenerare de mari dimensiuni care folosesc o cantitate mare de biomasă (utilă pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră) să nu fie penalizate de EU ETS.

Amendamentul 458
Jerzy Buzek

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare, astfel cum este definită de 
Directiva 2004/8/CE, și producătorilor de 
energie termică urbană pentru o cerere 
justificată din punct de vedere economic, 
astfel încât să se asigure tratamentul egal 
cu ceilalți producători de energie termică.
În fiecare an ulterior anului 2013, 
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alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații pentru producția de energie 
termică se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

Or. en

Justificare

S-a propus punerea în aplicare treptată a sistemului licitațiilor în sectorul energetic, ca și în 
alte sectoare, începând de la o alocare gratuită de 80% în 2013, până la licitarea integrală 
abia din 2020. Principalul motiv este acela că piața de energie a UE nu a fuzionat încă în 
întregime. Piețele izolate existente împiedică transmiterea capacității necesare pentru 
neutralizarea rezultatelor provocate de introducerea licitației în proporție de 100% în 
sectorul de producere a energiei. În plus, licitarea treptată va permite creșterea eficienței 
energetice și adaptarea producției de energie electrică la o creștere a cererii ca urmare a 
noii directive privind IPPC. 

Amendamentul 459
Konrad Szymański

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru producția 
de energie termică se ajustează cu factorul 
linear menționat la articolul 9.

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare, astfel cum este definită de 
Directiva 2004/8/CE, și producătorilor de 
energie termică urbană pentru o cerere 
justificată din punct de vedere economic, 
astfel încât să se asigure tratamentul egal 
cu ceilalți producători de energie termică.
În fiecare an ulterior anului 2013, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații pentru producția de energie 
termică se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

Or. en
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Justificare

În majoritatea statelor membre noi, o mare parte din cererea de energie termică este 
satisfăcută prin sisteme de încălzire urbană (în Polonia, de exemplu, acestea reprezintă peste 
50%). Obligarea sectorului în cauză să cumpere cote poate conduce la a creștere a prețului 
energiei termice. Există riscul ca gospodăriile să înlocuiască căldura furnizată de rețele mai 
costisitoare cu încălzirea individuală pe bază de ardere de cărbune, care este supusă unui 
control al emisiilor mai puțin strict. Pentru a evita acest lucru, s-a propus punerea în 
aplicare treptată a sistemului licitațiilor în sectorul energetic, ca în alte sectoare.

Amendamentul 460
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru 
producția de energie termică se 
ajustează cu factorul linear menționat la 
articolul 9.

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru 
producția de energie termică se 
ajustează cu factorul linear menționat la 
articolul 9. De alocarea cu titlu gratuit 
beneficiază și cele cel puțin 12 centrale 
demonstrative CCS, selectate de Comisie, 
care sunt conforme cu criteriile de la 
alineatul (1).

Or. de

Justificare

Este important ca toate metodele de captare a CO2 și toate mijloacele de stocare să fie 
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testate. Prin urmare, sunt necesare cel puțin 12 instalații de probă.

Amendamentul 461
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru 
producția de energie termică se 
ajustează cu factorul linear menționat la 
articolul 9.

(3) Pot fi alocate cote gratuite 
producătorilor de energie electrică pentru 
producția de energie termică prin 
cogenerare cu randament ridicat, astfel 
cum este definită de Directiva 2004/8/CE, 
pentru o cerere justificată din punct de 
vedere economic, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal cu ceilalți producători de 
energie termică. În fiecare an ulterior 
anului 2013, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații pentru 
producția de energie termică se 
ajustează cu factorul linear menționat la 
articolul 9. De o alocare cu titlu gratuit, 
corespunzătoare cu 125% din volumul de 
producție anticipat, beneficiază și celor 
cel puțin 12 centrale demonstrative CCS, 
selectate de Comisie, care sunt conforme 
cu criteriile de la alineatul (1).

Or. de

Justificare

Creează stimulente pentru înființarea de instalații de probă pentru centralele CCS.
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Amendamentul 462
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care un stat membru nu 
își atinge obiectivul anual de reducere 
stabilit prin [decizia de repartizare a 
efortului], în conformitate cu articolul 3 și 
anexa la decizia menționată, cantitatea de 
cote echivalentă cu deficitul de reducere a 
emisiilor pe anul respectiv este reținută în 
Registrul comunitar independent al 
tranzacțiilor (CITL) și nu este alocată 
statului membru în cauză. Cotele reținute 
în CITL pot fi licitate de către Comisie.

Or. en

Justificare

Amendamentul propune un sistem de penalizare a statelor membre în cazul în care nu se 
conformează deciziei de repartizare a efortului.

Amendamentul 463
Johannes Blokland

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care un stat membru nu 
își atinge obiectivul anual de reducere 
stabilit prin [decizia de repartizare a 
efortului], în conformitate cu articolul 3 și 
anexa la decizia menționată, cantitatea de 
cote echivalentă cu deficitul de reducere a 
emisiilor pe anul respectiv este reținută în 
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Registrul comunitar independent al 
tranzacțiilor (CITL) și nu este acordată 
statului membru în cauză. Cotele reținute 
în CITL pot fi distribuite altor state 
membre.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar doar în cazul în care nu se impun amenzi în temeiul deciziei 
de repartizare a efortului. Amendamentul propune un sistem de penalizare a statelor membre 
în cazul în care nu se conformează deciziei de repartizare a efortului.

Amendamentul 464
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul în care un stat membru 
refuză să plătească o amendă impusă în 
temeiul mecanismului de asigurare a 
conformității din cadrul [deciziei de 
repartizare a efortului], în conformitate 
cu articolul 3 și anexa la decizia 
menționată, cantitatea de cote echivalentă 
cu deficitul de reducere a emisiilor pe 
anul respectiv este reținută în Registrul 
comunitar independent al tranzacțiilor 
(CITL) și nu este acordată statului 
membru în cauză până ce acesta nu 
plătește amenda respectivă.

Or. en

Justificare

Acest amendament garantează faptul că statele membre respectă un sistem de penalizare în 
cazul în care nu se conformează deciziei de repartizare a efortului.
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Amendamentul 465
Johannes Blokland

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul în care un stat membru 
refuză să plătească o amendă impusă în 
temeiul mecanismului de asigurare a 
conformității din cadrul [deciziei de 
repartizare a efortului], în conformitate 
cu articolul 3 și anexa la decizia 
menționată, cantitatea de cote echivalentă 
cu deficitul de reducere a emisiilor pe 
anul respectiv este reținută în Registrul 
comunitar independent al tranzacțiilor 
(CITL) și nu este acordată statului 
membru în cauză până când acesta nu 
plătește amenda respectivă.

Or. en

Justificare

Amendamentul se aplică doar dacă există un sistem de penalizare a statelor membre în cazul 
în care nu se conformează deciziei privind repartizarea efortului. Amendamentul garantează 
că statele membre se conformează sistemului în cauză.

Amendamentul 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor 
instalațiilor care desfășoară activități în 

eliminat
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2013 și au beneficiat de cote gratuite în 
perioada 2008-2012 nu depășește 
procentul de emisii al acestor instalații 
înregistrat în perioada 2005-2007 și 
raportat la cantitatea totală anuală la 
nivel comunitar. Dacă este cazul, se 
aplică un factor de corecție.

Or. en

Justificare

Nu este clar dacă instalațiile la care se face trimitere se referă la fiecare instalație 
individuală sau la un anumit tip de grupuri de instalații. De asemenea, nu este clar ce factor 
de corecție ar trebui aplicat și în ce scop. Pentru a soluționa în mod adecvat riscul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon, cantitatea de cote rezultată din aplicarea valorilor de referință 
trebuie alocată în întregime. Articolul 10a alineatele (1) și (7) stipulează acest lucru, drept 
pentru care alineatele (4) și (5) de la articolul 10a nu sunt esențiale.

Amendamentul 467
Linda McAvan

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 
2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
perioada 2005-2007 și raportat la cantitatea 
totală anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție.

(4) Cantitatea totală de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 
2008-2012 este egală cu procentul de 
emisii verificate al acestor instalații 
înregistrat în perioada 2005-2007 și 
raportat la cantitatea totală anuală la nivel 
comunitar.

Or. en

Justificare

Comisia propune un sistem ascendent pentru calcularea numărului de cote gratuite alocate 
pentru fiecare instalație: stabilirea unor valori de referință, analizarea modului în care 
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acestea se verifică în raport cu instalațiile și reajustarea acestora în cazul în care depășesc 
plafonul general. Pentru a accelera procesul și pentru a oferi o mai mare predictabilitate 
pentru fiecare sector, este de preferat un sistem descendent. Comisia ar trebui mai întâi să 
împartă plafonul general între sectoare în temeiul emisiilor verificate și apoi să stabilească 
valori de referință pentru fiecare sector pentru a stabili câte cote sunt necesare pentru fiecare 
instalație dintr-un sector.

Amendamentul 468
Johannes Blokland

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 
2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
perioada 2005-2007 și raportat la cantitatea 
totală anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție.

(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 
2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
perioada 2005-2007 și raportat la cantitatea 
totală anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție 
transsectorial uniform.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei permite unor sectoare să crească nivelul emisiilor și să transfere altor 
sectoare obligația efortului lor de reducere. Un factor de corecție transsectorial uniform 
garantează că toate sectoarele participă la activitatea de reducere a emisiilor.

Amendamentul 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 4



AM\734516RO.doc 103/104 PE409.642v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 
2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
perioada 2005-2007 și raportat la cantitatea 
totală anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție.

(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 
2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
perioada 2005-2007 și raportat la cantitatea 
totală anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție 
pentru a respecta cantitățile stabilite în 
conformitate cu alineatele (1) - (3) și fără 
a modifica cantitatea totală de cote în 
conformitate cu articolul 9.

Or. en

Justificare

Pentru a justifica resursele investite pentru stabilirea valorilor de referință și având în vedere 
natura ambițioasă a acestora, este necesară alocarea în funcție de volumele de cote rezultate 
din aplicarea acestor valori de referință. Cantitățile care depășesc plafonul de sector astfel 
cum este indicat la aceste alineate vor fi deduse din volumele de licitat, iar surplusurile vor fi 
transferate volumului de licitat. În primul caz, reducerea cotelor pentru licitație se realizează 
prin scăderea cererii, fiind astfel de așteptat ca prețurile pentru cote să nu crească. 
Clarificare privind realizarea pragului ETS.

Amendamentul 470
Holger Krahmer

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 
2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
perioada 2005-2007 și raportat la cantitatea 

(4) Fără a aduce atingere alineatului (8),
cantitatea maximă de cote utilizată ca bază 
pentru calcularea cotelor instalațiilor care 
desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 
2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
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totală anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție.

perioada 2005-2007 și raportat la cantitatea 
totală anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție.

Or. en

Justificare

Riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon apare atunci când producătorii din statele 
membre și cei din afara acestora nu se supun acelorași constrângeri privind dioxidul de 
carbon. În lipsa unui acord internațional adecvat, industriilor mari consumatoare de energie 
care sunt expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ar trebui să li se aloce 
cantitatea necesară de cote gratuite pentru a preveni orice transfer de emisii către țările care 
nu impun constrângeri privind emisiile comparabile pentru producția locală.

Amendamentul 471
Frédérique Ries

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 
2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
perioada 2005-2007 și raportat la cantitatea 
totală anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție.

(4)Fără a aduce atingere alineatului (8),
cantitatea maximă de cote utilizată ca bază 
pentru calcularea cotelor instalațiilor care 
desfășoară activități în 2013 și au 
beneficiat de cote gratuite în perioada 
2008-2012 nu depășește procentul de 
emisii al acestor instalații înregistrat în 
perioada 2005-2007 și raportat la cantitatea 
totală anuală la nivel comunitar. Dacă este 
cazul, se aplică un factor de corecție.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul 2 la articolul 10a alineatul (8).
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