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Amendamentul 293
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Articolul 10 se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Articolul 10
Licitarea cotelor

(1) Începând din 2013, statele membre 
scot la licitație toate cotele care nu sunt 
alocate cu titlu gratuit în conformitate cu 
articolul 10a.
(2) Cantitatea totală a cotelor pe care 
statele membre trebuie să le scoată la 
licitație se prezintă după cum urmează:
(a) 90% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar 
în 2005;
(b) 10% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între anumite state 
membre din motive de solidaritate și 
dezvoltare în cadrul Comunității, ceea ce 
înseamnă creșterea cantității cotelor pe 
care statul membru respectiv le scoate la 
licitație în temeiul literei (a) cu procentele 
precizate în anexa IIa.
În sensul literei (a), în cazul statelor 
membre care nu au participat la sistemul 
comunitar în 2005, partea aferentă se 
calculează pe baza datelor verificate 
privind emisiile acestora în cadrul 
sistemului comunitar în 2007.
Acolo unde este necesar, procentajele 
menționate la primul paragraf litera (b) se 
adaptează în mod proporțional pentru ca 
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redistribuția să fie de 10%.
(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la 
alineatul (2), inclusiv toate veniturile 
provenite din licitarea menționată la 
alineatul 2 litera (b), ar trebui utilizate în 
următoarele scopuri:
(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice și pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării în domeniul reducerii emisiilor 
și al adaptării, inclusiv participarea la 
diverse inițiative în cadrul planului 
strategic în domeniul tehnologiei 
energetice;
(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 
2020 și de a crește eficiența energetică cu 
20% până în 2020;
(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;
(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin 
dezvoltate;
(e) pentru facilitarea adaptării țărilor în 
curs de dezvoltare la efectele schimbărilor
climatice;
(f) pentru soluționarea aspectelor sociale 
în ceea ce privește gospodăriile cu 
venituri mici și mijlocii, de exemplu prin 
creșterea eficienței energetice a acestora 
și prin izolarea termică a locuințelor; și
(g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.
(4) Statele membre includ informații 
privind utilizarea veniturilor pentru 
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fiecare dintre aceste scopuri în rapoartele 
prezentate în temeiul Deciziei 
280/2004/CE.
(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în 
mod deschis, transparent și 
nediscriminatoriu. Licitațiile trebuie 
concepute astfel încât să se garanteze că 
operatorii, în special întreprinderile mici 
și mijlocii incluse în sistemul comunitar, 
au acces deplin, iar ceilalți participanți nu 
subminează desfășurarea licitației. 
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)].”

Or. en

Justificare

Licitarea în cadrul ETS înseamnă cost maxim pentru toți consumatorii, fără beneficii 
suplimentare pentru reducerea CO2. Acest lucru înseamnă nici mai mult nici mai puțin decât 
plata unei noi taxe pe CO2 de către consumatori. Pentru a se economisi până la 55 de 
miliarde de euro pe an pentru consumatorii din UE și pentru a menține prețurile la energia 
electrică mai scăzute cu 20 – 30 EUR/MWh fără a pune la îndoială eficiența ETS, ar trebui 
ca sistemul să nu se bazeze pe licitare. O cotă de alocare gratuită bazată pe valori de 
referință și pe producția reală pot asigura un cost eficient și un instrument ecologic eficace.

Amendamentul 294
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)Începând din 2013, statele membre scot
la licitație toate cotele care nu sunt alocate 

(1) Începând din 2013, o agenție 
comunitară scoate la licitație toate cotele 
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cu titlu gratuit în conformitate cu articolul 
10a.

care nu sunt alocate cu titlu gratuit în 
conformitate cu articolul 10a.

(2) Cantitatea totală a cotelor pe care 
statele membre trebuie să le scoată la 
licitație se prezintă după cum urmează:
(a) 90% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar 
în 2005;
(b) 10 % din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între anumite state 
membre din motive de solidaritate și 
dezvoltare în cadrul Comunității, ceea ce 
înseamnă creșterea cantității cotelor pe 
care statul membru respectiv le scoate la 
licitație în temeiul literei (a) cu procentele 
precizate în anexa IIa.
În sensul literei (a), în cazul statelor 
membre care nu au participat la sistemul 
comunitar în 2005, partea aferentă se 
calculează pe baza datelor verificate 
privind emisiile acestora în cadrul 
sistemului comunitar în 2007.
Acolo unde este necesar, procentajele 
menționate la primul paragraf litera (b) se 
adaptează în mod proporțional pentru ca 
redistribuția să fie de 10%.
(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la 
alineatul (2), inclusiv toate veniturile 
provenite din licitarea menționată la 
alineatul 2 litera (b), ar trebui utilizate în 
următoarele scopuri:

(3) 100% din veniturile generate în urma 
licitării cotelor ar trebui utilizate de UE în 
următoarele scopuri:

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice și pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării în domeniul reducerii emisiilor 
și al adaptării, inclusiv participarea la 
diverse inițiative în cadrul planului 
strategic în domeniul tehnologiei 

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru promovarea 
energiilor regenerabile, a eficienței 
energetice și a energiilor fără emisii de 
dioxid de carbon, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al adaptării, 
inclusiv participarea la diverse inițiative în 
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energetice; cadrul planului strategic în domeniul 
tehnologiei energetice;

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 2020 
și de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020;

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 2020 
și de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020;

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

(ca) pentru dezvoltarea unor vectori 
energetici ecologici;

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin dezvoltate;

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin dezvoltate;

(e) pentru facilitarea adaptării țărilor în 
curs de dezvoltare la efectele schimbărilor 
climatice;

(e) pentru a acorda ajutor anumitor state 
membre pentru a promova solidaritatea și 
creșterea în Comunitatea Europeană, în 
cuantum de maximum 10% din beneficiile 
realizate în urma licitațiilor pentru statele 
membre respective ca întreg, precum și 
pentru a acorda ajutor pentru facilitarea 
adaptării țărilor în curs de dezvoltare la 
efectele schimbărilor climatice;

(f) pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea termică a locuințelor; și

(f) pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea termică a locuințelor; și

(g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

(g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar, atribuind până la 
[x%, de determinat] din veniturile totale 
provenite din licitații.

(4) Statele membre includ informații 
privind utilizarea veniturilor pentru fiecare 
dintre aceste scopuri în rapoartele 
prezentate în temeiul Deciziei 
280/2004/CE.

(4) Comisia include informații privind 
utilizarea veniturilor pentru fiecare dintre 
aceste scopuri în rapoartele prezentate în 
temeiul Deciziei 280/2004/CE.

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 

(5) Comisia adoptă, până cel târziu la 31 
decembrie 2009, un regulament, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
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deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației. 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)].”

articolul 23 alineatul (3), privind 
calendarul, gestionarea și alte aspecte ale 
licitațiilor, astfel încât acestea să se 
desfășoare în mod deschis, transparent și 
nediscriminatoriu. Sistemul de licitare este 
conceput astfel încât să asigure 
funcționarea continuă, fluidă și 
transparentă a pieței.

Pentru a permite atingerea obiectivelor de 
mai sus, regulamentul menționat în 
primul paragraf trebuie să se bazeze pe 
următoarele principii:
- trebuie utilizat un singur sistem, care 
trebuie să fie accesibil de la distanță, 
eficient, disponibil la un cost acceptabil și 
condus la nivel comunitar de un singur 
administrator pentru a-i garanta 
integritatea;
- accesul la licitații trebuie să fie asigurat, 
contra unui cost minim, oricărei părți 
interesate care furnizează dovada 
solvabilității sale și care posedă un cont 
deschis în registrul cotelor;
- regulamentul trebuie să programeze 
volumului cotelor care urmează să fie 
scoase la licitație, în conformitate cu 
termenele limită de restituire a cotelor și 
cu constrângerile în materie de flux de 
numerar impuse societăților; 
programarea respectivă trebuie să elimine 
posibilitatea să existe doar o singură 
licitație pentru întreaga perioadă 
respectivă.
Regulamentul va dispune ca piața să fie 
supravegheată de o organizație existentă 
sau viitoare, ale cărei sarcini sunt 
similare cu cele atribuite unui organism 
de supraveghere a pieței de mărfuri.

Or. fr
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Justificare

Licitațiile trebuie puse în aplicare la scară comunitară și nu de către statele membre în mod 
individual. UE trebuie să fie în măsură să investească mai mult în tehnologiile din domeniul 
energiei și în tehnologiile pentru reducerea emisiilor de CO2 necesare pentru a facilita 
eforturile de reducere a emisiilor de CO2, care urmează să fie depuse de acum până în 2050. 
Dacă venitul este folosit la nivel comunitar, cercetarea europeană poate fi organizată în mod 
corespunzător pentru a ocupa o poziție comparabilă cu cercetarea din Statele Unite și 
Japonia, de exemplu. 

Amendamentul 295
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând din 2013, statele membre scot 
la licitație toate cotele care nu sunt alocate 
cu titlu gratuit în conformitate cu 
articolul 10a.

(1) Începând din 2013, statele membre scot
la licitație toate cotele.

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 296
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând din 2013, statele membre scot 
la licitație toate cotele care nu sunt alocate 
cu titlu gratuit în conformitate cu 
articolul 10a.

(1) Începând din 2013, statele membre scot 
la licitație toate cotele.

Or. en

Justificare

Este necesar ca licitarea integrală a cotelor să devină obligatorie.  Acest lucru este necesar 
pentru ca întreprinderile să dețină măsuri eficiente pentru reducerea costurilor de mediu pe 
care le implică producția lor. O perioadă de tranziție de șapte ani permite societăților să 
evite pentru un timp prea îndelungat soluționarea costurilor de mediu derivate din activitățile 
lor.

Amendamentul 297
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cantitatea totală a cotelor pe care 
statele membre trebuie să le scoată la 
licitație se prezintă după cum urmează:

(2) Cantitatea totală a cotelor pe care 
statele membre trebuie să le scoată la 
licitație este identică cu partea deținută de 
statul membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar în 
2005.

(a) 90% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar în 
2005;

(b) 10% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între anumite state 
membre din motive de solidaritate și 
dezvoltare în cadrul Comunității, ceea ce 
înseamnă creșterea cantității cotelor pe 
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care statul membru respectiv le scoate la 
licitație în temeiul literei (a) cu procentele 
precizate în anexa IIa.
În sensul literei (a), în cazul statelor 
membre care nu au participat la sistemul 
comunitar în 2005, partea aferentă se 
calculează pe baza datelor verificate 
privind emisiile acestora în cadrul 
sistemului comunitar în 2007.

În acest sens, în cazul statelor membre 
care nu au participat la sistemul comunitar 
în 2005, partea aferentă se calculează pe 
baza datelor verificate privind emisiile 
acestora în cadrul sistemului comunitar în 
2007.

Acolo unde este necesar, procentajele 
menționate la primul paragraf litera (b) se 
adaptează în mod proporțional pentru ca 
redistribuția să fie de 10%.

Or. en

Justificare

Alineatul 2: Instrumentele politicii de mediu asemănătoare cu EU ETS ar trebui să 
stabilească niște condiții concurențiale echitabile.  Aspectele coeziunii sunt abordate cu alte 
instrumente ale politicii. 

Amendamentul 298
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cantitatea totală a cotelor pe care 
statele membre trebuie să le scoată la 
licitație se prezintă după cum urmează:

(2) Cantitatea totală a cotelor pe care 
statele membre trebuie să le scoată la 
licitație se prezintă după cum urmează:

(a) 90% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar în 
2005;

(a) 45% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar în 
2005;

(b) 10% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între anumite state 
membre din motive de solidaritate și 

(b) 5% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între anumite state 
membre din motive de solidaritate și 
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dezvoltare în cadrul Comunității, ceea ce 
înseamnă creșterea cantității cotelor pe care 
statul membru respectiv le scoate la 
licitație în temeiul literei (a) cu procentele 
precizate în anexa IIa.

dezvoltare în cadrul Comunității, ceea ce 
înseamnă creșterea cantității cotelor pe care 
statul membru respectiv le scoate la 
licitație în temeiul literei (a) cu procentele 
precizate în anexa IIa.

(ba) 50% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se rezervă Comisiei pentru licitare 
în vederea finanțării reducerii gazelor cu 
efect de seră, a defrișărilor și a 
degradărilor evitate, precum și a adaptării 
la schimbările climatice în țările care nu 
sunt părți la anexa I la UNFCCC.

În sensul literei (a), în cazul statelor 
membre care nu au participat la sistemul 
comunitar în 2005, partea aferentă se 
calculează pe baza datelor verificate 
privind emisiile acestora în cadrul 
sistemului comunitar în 2007.

În sensul literei (a), în cazul statelor 
membre care nu au participat la sistemul 
comunitar în 2005, partea aferentă se 
calculează pe baza datelor verificate 
privind emisiile acestora în cadrul 
sistemului comunitar în 2007.

Acolo unde este necesar, procentajele 
menționate la primul paragraf litera (b) se 
adaptează în mod proporțional pentru ca 
redistribuția să fie de 10%.

Acolo unde este necesar, procentajele 
menționate la primul paragraf litera (b) se 
adaptează în mod proporțional pentru ca 
redistribuția să fie de 5%.

Or. en

Justificare

Cel puțin 50% din veniturile din licitații ar trebui folosite pentru a finanța măsurile de 
politică de mediu din țările în curs de dezvoltare. Pentru a evita problemele legate de 
procedurile bugetare anuale în statele membre, procentajul corespunzător din cotele de 
emisii ar trebui scos la licitație de către Comisie și folosit în acest scop. 

Amendamentul 299
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cantitatea totală a cotelor pe care 
statele membre trebuie să le scoată la 

(2) Cantitatea totală a cotelor pe care 
statele membre trebuie să le scoată la 
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licitație se prezintă după cum urmează: licitație se prezintă după cum urmează:
(a) 90% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar în 
2005;

(a) 70% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar în 
2005;

(b) 10% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între anumite state 
membre din motive de solidaritate și 
dezvoltare în cadrul Comunității, ceea ce 
înseamnă creșterea cantității cotelor pe care 
statul membru respectiv le scoate la 
licitație în temeiul literei (a) cu procentele 
precizate în anexa IIa.

(b) 30% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între anumite state 
membre din motive de solidaritate și 
dezvoltare în cadrul Comunității, ceea ce 
înseamnă creșterea cantității cotelor pe care 
statul membru respectiv le scoate la 
licitație în temeiul literei (a) cu procentele 
precizate în anexa IIa.

În sensul literei (a), în cazul statelor 
membre care nu au participat la sistemul 
comunitar în 2005, partea aferentă se 
calculează pe baza datelor verificate 
privind emisiile acestora în cadrul 
sistemului comunitar în 2007. 

În sensul literei (a), în cazul statelor 
membre care nu au participat la sistemul 
comunitar în 2005, partea aferentă se 
calculează pe baza datelor verificate 
privind emisiile acestora în cadrul 
sistemului comunitar în 2007.

Acolo unde este necesar, procentajele 
menționate la primul paragraf litera (b) se 
adaptează în mod proporțional pentru ca 
redistribuția să fie de 10%.

Acolo unde este necesar, procentajele 
menționate la primul paragraf litera (b) se 
adaptează în mod proporțional pentru ca 
redistribuția să fie de 30%.

Or. pl

Justificare

Propunerea de a distribui în cadrul comunității, din motive de solidaritate și dezvoltare, 10% 
din cantitatea totală a cotelor de licitat este disproporționată față de cerințele în materie de 
dezvoltare ale țărilor care, timp de mulți ani, au încercat să depășească înapoierea 
economică și acolo unde o conversie rapidă a economiei spre surse de energie alternativă nu 
este fezabilă din punct de vedere social, economic și de mediu.

Amendamentul 300
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 90% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar în 
2005;

(a) 80% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate medii în cadrul sistemului 
comunitar în 2005-2007;

Or. en

Justificare

Pentru a garanta obținerea tendințelor reale ale emisiilor în statele membre și a evita 
disparitățile rezultante din condițiile climatice, cum ar fi iernile călduroase etc., ar fi 
necesară o abordare pe o perioadă de trei ani (media pe 2005-2007), caz în care variațiile 
emisiilor anuale ar putea fi compensate.

Amendamentul 301
Konrad Szymański

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 90% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar în 
2005;

(a) 80% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate medii în cadrul sistemului 
comunitar în 2005-2007;

Or. en

Justificare

Pentru a garanta obținerea tendințelor reale ale emisiilor în statele membre și a evita 
disparitățile rezultante din condițiile climatice, cum ar fi iernile călduroase etc., ar fi 
necesară o abordare pe o perioadă de trei ani (media pe 2005-2007), caz în care variațiile 
emisiilor anuale ar putea fi compensate.
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Amendamentul 302
Riitta Myller

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 90% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar în 
2005;

(a) 90% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar 
pentru perioada 2005-2007;

Or. fi

Justificare

În loc de a folosi date calculate pentru un an anume, distribuția cotelor de emisie ar trebui 
calculată pe baza valorilor medii calculate pentru cel puțin doi ani. Cantitatea de emisii de la 
un an la celălalt poate varia și din motive naturale: acest lucru implică că, în loc de un an, ar 
trebui luată ca valoare de referință o perioadă mai lungă. Totodată, Comisia prevede în 
propunerea sa că este dispusă să țină seama de datele din 2006 privind emisiile, după ce 
acestea devin disponibile.

Trebuie remarcat că o bază de calcul de câțiva ani nu va modifica cotele de emisii ale 
Comunității în ansamblu.  

Amendamentul 303
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 90% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 

(a) 90% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
părți identice cu partea deținută de statul 
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membru vizat din totalul emisiilor 
verificate în cadrul sistemului comunitar în 
2005;

membru vizat din totalul emisiilor 
verificate medii în cadrul sistemului 
comunitar în 2005-2007;

Or. en

Justificare

Instead of one single year, a longer period should be applied as the basis for calculating 
auctioning allowances in the EU ETS so that yearly variations and volatilities due to natural 
circumstances can be smoothened out.

Application of a reference period in allocation of the auctioning allowances would not change 
the EU ETS emissions cap or the so called effort sharing between Member States in the non-
ETS sectors. The Commission has already declared in footnote 11 of the explanatory 
memorandum its willingness to consider the application of the average verified emissions of 
years 2005-2006 as a basis for calculation.

Amendamentul 304
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 10% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între anumite state 
membre din motive de solidaritate și 
dezvoltare în cadrul Comunității, ceea ce 
înseamnă creșterea cantității cotelor pe 
care statul membru respectiv le scoate la 
licitație în temeiul literei (a) cu procentele 
precizate în anexa IIa.

eliminat

Or. de

Justificare

Nu există motive pentru a introduce un mecanism de solidaritate între statele membre în ceea 
ce privește politica de mediu.  Solidaritatea în Uniunea Europeană este practicată prin 
mediul instrumentelor financiare existente, precum Fondurile structurale sau contribuțiile 
aduse la bugetul Comunității.  Totodată, autorul susține poziția raportorului în ceea ce 
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privește propunerea celui din urmă de a aloca țărilor terțe, în special celor în curs de 
dezvoltare, o parte substanțială din banii obținuți din licitații. Acesta este un alt motiv pentru 
care dispoziția nu este necesară.

Amendamentul 305
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) 10% din cantitatea totală a cotelor de 
licitat se distribuie între statele membre în 
conformitate cu realizările înregistrate 
între anul de referință al Protocolului de 
la Kyoto și anul 2005, pentru a se ține 
seama de eforturile depuse până la data 
introducerii sistemului comunitar.

Or. en

Justificare

Trebuie să se introducă o abordare care să reflecte în mod corect realizările țărilor 
individuale în contextul protocolului de la Kyoto, astfel cum se prevede în concluziile 
Consiliului European de primăvară din 2007 și 2008. Se specifică în mod clar în propunere 
să se introducă un procent suplimentar de 10% din cantitatea totală de cote care urmează să 
fie vândută la licitație în rândul statelor membre pe baza realizărilor obținute în perioada 
dintre anul/anii de bază al (ai) Protocolului de la Kyoto și anul 2005.

Amendamentul 306
Konrad Szymański

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) 10% din cantitatea totală a cotelor de 
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licitat se distribuie între statele membre în 
conformitate cu realizările înregistrate 
între anul de referință al Protocolului de 
la Kyoto și anul 2005, pentru a se ține 
seama de eforturile depuse până la data 
introducerii sistemului comunitar.

Or. en

Justificare

Trebuie să se introducă o abordare care să reflecte în mod corect realizările țărilor 
individuale în contextul protocolului de la Kyoto, astfel cum se prevede în concluziile 
Consiliului European de primăvară din 2007 și 2008. Se specifică în mod clar în propunere 
să se introducă un procent suplimentar de 10% din cantitatea totală de cote care urmează să 
fie vândută la licitație în rândul statelor membre pe baza realizărilor obținute în perioada 
dintre anul/anii de bază al (ai) Protocolului de la Kyoto și anul 2005.

Amendamentul 307
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (a), în cazul statelor 
membre care nu au participat la sistemul 
comunitar în 2005, partea aferentă se 
calculează pe baza datelor verificate 
privind emisiile acestora în cadrul 
sistemului comunitar în 2007.

În sensul literei (a), în cazul statelor 
membre care nu au participat la sistemul 
comunitar în 2005 sau 2006, partea 
aferentă se calculează pe baza datelor 
verificate privind emisiile acestora în 
cadrul sistemului comunitar în 2007.

Or. en

Justificare

Instead of one single year, a longer period should be applied as the basis for calculating 
auctioning allowances in the EU ETS so that yearly variations and volatilities due to natural 
circumstances can be smoothed out. Application of a reference period in allocation of the 
auctioning allowances would not change the EU ETS emissions cap or the so called effort 
sharing between Member States in the non-ETS sectors. The Commission has already 
declared in footnote 11 of the explanatory memorandum its willingness to consider the 



AM\734732RO.doc 19/67 PE409.650v01-00

RO

application of the average verified emissions of years 2005-2006 as a basis for calculation.

Amendamentul 308
Johannes Lebech

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 –alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) 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 acestei decizii, cantitatea de cote 
echivalentă cu deficitul de reducere a 
emisiilor pe anul respectiv este scăzută 
din cantitatea de cote a statului membru 
în conformitate cu articolele 9a și 10 din 
prezenta directivă. Cotele scăzute din total 
sunt distribuite și licitate între acele state 
membre care au respectat [decizia de 
repartizare a efortului], cu scopul de a 
menține intact plafonul stabilit în cadrul 
sistemului comunitar. 

Or. en

Amendamentul 309
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia distribuie între statele 
membre, proporțional cu cotele emise, 
veniturile obținute în urma licitării 
cotelor, ținând seama de formula de 
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alocare menționată în anexa IIa.

Or. nl

Justificare

Toate statele membre vor primi o parte proporțională din veniturile rezultate din licitația 
care este organizată la nivel comunitar. În cazul în care se hotărăște ca licitația să fie 
realizată individual de către statele membre, acest lucru ar garanta că fiecare stat membru 
primește partea care i se cuvine din venituri. 

Amendamentul 310
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

(3) 80% din veniturile provenite din 
licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera 
(b), sunt utilizate pentru a reduce posibile 
efecte economice negative ale sistemului 
comunitar.  Statele membre pot utiliza 
veniturile pentru a compensa prețurile 
majorate la nivelul consumatorilor și 
costurile majorate la nivelul companiilor. 
Aspectele sociale, cum ar fi posibila 
creștere a prețului electricității, în 
gospodăriile cu venituri mici sau mijlocii, 
ar putea fi, de asemenea, abordate.
20% din veniturile provenite din licitarea 
cotelor menționată la alineatul (2), inclusiv 
toate veniturile provenite din licitarea 
menționată la alineatul 2 litera (b), ar trebui 
utilizate în următoarele scopuri, în ordinea 
priorităților:

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 

(a) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin 
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Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice și pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării în domeniul reducerii emisiilor 
și al adaptării, inclusiv participarea la 
diverse inițiative în cadrul planului 
strategic în domeniul tehnologiei 
energetice; 

dezvoltate, și de stimulare a împăduririlor 
și reîmpăduririlor;

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 
2020 și de a crește eficiența energetică cu 
20% până în 2020;

(b) pentru adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice și pentru 
facilitarea adaptării țărilor în curs de 
dezvoltare la efectele schimbărilor 
climatice;

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

(c) ca sprijin provizoriu pentru captarea și 
stocarea geologică a gazelor cu efect de 
seră, în special a celor provenite de la 
centralele electrice pe cărbune; și

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin 
dezvoltate;

(d) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

(e) pentru facilitarea adaptării țărilor în 
curs de dezvoltare la efectele schimbărilor 
climatice;
(f) pentru soluționarea aspectelor sociale 
în ceea ce privește gospodăriile cu 
venituri mici și mijlocii, de exemplu prin 
creșterea eficienței energetice a acestora 
și prin izolarea termică a locuințelor; și
(g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

Or. en

Justificare

Modul de alocare a veniturilor ridică costurile asistenței sociale în ceea ce privește atingerea 
obiectivelor referitoare la schimbările climatice, deoarece se limitează posibilitățile statelor 
membre de a contrabalansa creșterea prețului emisiilor de dioxid de carbon, compensând 
consumatorii prin reducerea impozitelor pe venit sau a impozitelor pe profit. Prin urmare, 
doar 20% din veniturile obținute din licitații ar trebui alocate. Cele mai bune opțiuni de 
investiție sunt evitarea despăduririi și investițiile în adaptarea la schimbările climatice.
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Despădurirea este o sursă importantă de emisii de CO2 și implică o pierdere enormă a 
biodiversității.

Amendamentul 311
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

(3) Veniturile provenite din licitarea 
cotelor menționată la alineatul (2), inclusiv 
toate veniturile provenite din licitarea 
menționată la alineatul 2 litera (b), se 
utilizează în următoarele scopuri:

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice și pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării în domeniul reducerii emisiilor 
și al adaptării, inclusiv participarea la 
diverse inițiative în cadrul planului 
strategic în domeniul tehnologiei 
energetice;

(a) un sfert pentru măsuri privind 
contribuția la fonduri de evitare a 
defrișărilor și de creștere a împăduririlor 
și reîmpăduririlor în țări care au ratificat 
viitorul acord internațional, ținând seama 
de:

- drepturile și nevoile populațiilor 
indigene;

- conservarea biodiversității; și

- exploatarea durabilă a resurselor 
forestiere;

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 
2020 și de a crește eficiența energetică cu 
20% până în 2020;

(b) jumătate pentru reducerea emisiilor în 
Uniunea Europeană și în alte țări care au 
ratificat viitorul acord internațional, de 
exemplu prin cercetare și dezvoltare, 
plasarea pe piață a unor produse eficiente 
din punct de vedere energetic, scăderea 
taxelor și impozitelor pe tehnologii 
ecologice precum modalitățile de 
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transport ecologice, cum ar fi autobuzele 
și trenurile, și transferul de tehnologie 
către țări care au ratificat viitorul acord 
internațional, de exemplu prin Fondul 
Global pentru Energii Regenerabile și 
Eficiență Energetică; și

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

(c) un sfert pentru a facilita adaptarea la 
efectele nefavorabile ale schimbărilor 
climatice în țările care au ratificat viitorul 
acord internațional privind schimbările 
climatice.

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin 
dezvoltate;
(e) pentru facilitarea adaptării țărilor în 
curs de dezvoltare la efectele schimbărilor 
climatice;
(f) pentru soluționarea aspectelor sociale 
în ceea ce privește gospodăriile cu 
venituri mici și mijlocii, de exemplu prin 
creșterea eficienței energetice a acestora 
și prin izolarea termică a locuințelor; și
(g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

Or. en

Justificare

Autorul amendamentului este de acord cu abordarea generală a raportorului, însă dorește să 
o îmbunătățească. Acesta trebuie să reprezinte obiectivul Parlamentului pentru ca toții banii 
să fie folosiți în sensul directivei. Pare a fi oportun să se cheltuiască majoritatea fondurilor 
pe reducerea emisiilor nu doar în țările terțe ci și în Uniunea Europeană și să se promoveze
cercetarea și tehnologia. Transportul cu emisii scăzute, cum ar fi trenurile, poate fi afectat în 
mod negativ de directivă în versiunea actuală. Iată de ce o parte din aceste sume ar trebui 
folosite pentru a reduce costurile.
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Amendamentul 312
Anders Wijkman

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera 
(b), ar trebui utilizate în următoarele 
scopuri:

(3) Cel puțin 50% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2) sunt transferate de către statele 
membre într-un fond creat la nivel 
comunitar sau internațional, în 
următoarele scopuri:

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice și pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării în domeniul reducerii emisiilor 
și al adaptării, inclusiv participarea la 
diverse inițiative în cadrul planului 
strategic în domeniul tehnologiei 
energetice;

(a) un sfert pentru consolidarea 
capacității în țări în curs de dezvoltare 
care au ratificat viitorul acord 
internațional, cu scopul de a crea o bază 
pentru proiecte și activități credibile și 
orientate spre piață în domeniul 
defrișărilor evitate și al împăduririi și 
reîmpăduririi în aceste țări, ținând seama 
de: 

- drepturile și nevoile populațiilor 
indigene;
- conservarea biodiversității; și
- exploatarea durabilă a resurselor 
forestiere;

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 
2020 și de a crește eficiența energetică cu 
20% până în 2020;

(b) un sfert pentru reducerea emisiilor în 
țări în curs de dezvoltare care au ratificat 
viitorul acord internațional și pentru 
transferul de tehnologie către aceste țări, 
de exemplu prin sprijinirea și finanțarea 
dezvoltării și implementării procesului de 
captare și stocare a carbonului și prin 
intermediul Fondului Global pentru 
Energii Regenerabile și Eficiență 
Energetică; și

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 

(c) o jumătate pentru a facilita adaptarea 
la efectele nefavorabile ale schimbărilor 
climatice în țările în curs de dezvoltare 
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cărbune; care au ratificat viitorul acord 
internațional privind schimbările 
climatice, inclusiv prin contribuții la
Alianța mondială împotriva schimbărilor 
climatice.

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin 
dezvoltate;
(e) pentru facilitarea adaptării țărilor în 
curs de dezvoltare la efectele schimbărilor 
climatice;
(f) pentru soluționarea aspectelor sociale 
în ceea ce privește gospodăriile cu 
venituri mici și mijlocii, de exemplu prin 
creșterea eficienței energetice a acestora 
și prin izolarea termică a locuințelor; și 
(g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

Or. en

Amendament 313
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

(3) 45% din veniturile provenite din 
licitarea cotelor menționată la alineatul (2), 
inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
intră, în mod corespunzător, în bugetul 
statelor membre și ar trebui utilizate în 
următoarele scopuri:

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și pentru 

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și pentru 
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finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al adaptării, 
inclusiv participarea la diverse inițiative în 
cadrul planului strategic în domeniul 
tehnologiei energetice;

finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al adaptării, 
inclusiv participarea la diverse inițiative în 
cadrul planului strategic în domeniul 
tehnologiei energetice;

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 2020 
și de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020;

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 2020 
și de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020;

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin dezvoltate;

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin dezvoltate;

(e) pentru facilitarea adaptării țărilor în 
curs de dezvoltare la efectele schimbărilor 
climatice;

(e) pentru facilitarea adaptării țărilor în 
curs de dezvoltare la efectele schimbărilor 
climatice;

(f) pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea termică a locuințelor; și

(f) pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea termică a locuințelor; și

(g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

(g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea, la 
nivel național, sistemului comunitar.

(h) pentru limitarea efectelor sociale 
datorate creșterii prețului energiei pentru 
consumatorul final;
(i) pentru măsuri dedicate limitării 
cauzelor schimbărilor climatice sau 
pentru adaptarea la schimbările 
climatice;
(j) pentru crearea de locuri de muncă, 
formare profesională și recalificare, 
necesare industriilor eficiente energetic;
45% din veniturile provenite din licitarea 
cotelor menționată la alineatul (2), 
inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul (2)litera 
(b), se reîntorc, în mod corespunzător, la 
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companiile ale căror cote au fost licitate și 
se utilizează pentru investiții în 
retehnologizări dedicate creșterii 
eficienței energetice și pentru crearea de 
locuri de muncă, formare profesională și 
recalificarea angajaților, necesare noilor 
tehnologii eficiente energetic utilizate.
10% din veniturile provenite din licitarea 
cotelor menționată la alineatul (2), 
inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul (2) litera 
(b) intră într-un fond comunitar special, 
pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

Or. ro

Justificare

Schimbările climatice reprezintă o realitate. Din păcate, bugetul comunitar nu reflectă 
prioritatea acțiunilor de luptă împotriva schimbărilor climatice. Licitațiile vor genera 
venituri importante. Este necesar ca atât la nivel comunitar cât și național să fie stabilite linii 
directoare de utilizare a acestor venituri, în conformitate cu obiectivele pentru care a fost 
creat sistemul.

Amendamentul 314
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
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efectele schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al adaptării, 
inclusiv participarea la diverse inițiative în 
cadrul planului strategic în domeniul 
tehnologiei energetice;

efectele schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al adaptării, 
inclusiv participarea la diverse inițiative în 
cadrul planului strategic în domeniul 
tehnologiei energetice;

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 2020 
și de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020;

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 2020 
și de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020, inclusiv investiții în energie 
solară concentrată în UE sau în țări terțe;

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;
(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin dezvoltate;

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor 
sau proiecte de inversare a degradării 
solului sau a pădurilor, în special în țările 
cel mai puțin dezvoltate;

(e) pentru facilitarea adaptării țărilor în 
curs de dezvoltare la efectele schimbărilor 
climatice;

(e) pentru facilitarea adaptării țărilor în 
curs de dezvoltare la efectele schimbărilor 
climatice; și

(f) pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea termică a locuințelor; și

(f) pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea termică a locuințelor.

(g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

Or. en

Justificare

CCS este reglementată prin amendamentul la articolul 10 alineatul (3a) pentru a obliga 
statele membre să returneze cel puțin 50% din veniturile obținute la vânzarea la licitație către 
întreprinderile implicate, cu condiția ca întreprinderile în cauză să cheltuiască procentul 
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respectiv pe tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon, inclusiv CCS. Cheltuielile 
administrative pot fi acoperite din veniturile rămase ale ETS.

Amendamentul 315
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera 
(b), ar trebui utilizate în următoarele 
scopuri:

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2) ar trebui utilizate pentru unul sau mai 
multe dintre următoarele scopuri:

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al adaptării, 
inclusiv participarea la diverse inițiative în 
cadrul planului strategic în domeniul 
tehnologiei energetice;

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării și 
proiectelor demonstrative în domeniul 
reducerii emisiilor și al adaptării, inclusiv 
participarea la diverse inițiative în cadrul 
planului strategic în domeniul tehnologiei 
energetice; 

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 2020 
și de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020;

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 2020 
și de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020;

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

(c) pentru tehnologii nepoluante pe bază 
de cărbune, inclusiv pentru captarea și 
stocarea geologică a gazelor cu efect de 
seră, în special a celor provenite de la 
centralele electrice pe cărbune;

(ca) pentru modernizarea instalațiilor de 
ardere pe bază de cărbune sau pentru 
înlocuirea acestora cu unități mai 
eficiente care să aibă un nivel mai scăzut 
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de emisii de CO2;

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin dezvoltate;

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin dezvoltate;

(e) pentru facilitarea adaptării țărilor în 
curs de dezvoltare la efectele schimbărilor 
climatice;

(e) pentru facilitarea adaptării țărilor în 
curs de dezvoltare la efectele schimbărilor 
climatice;

(f) pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea termică a locuințelor; și 

(f) pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea termică a locuințelor; și 

(g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

(g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

Or. en

Justificare

Modificarea mixului energetic al UE necesită timp și ar trebui să se bazeze pe principiul 
rentabilității. Cărbunele ar trebui utilizat în viitor, asigurându-se, astfel, siguranța 
energetică. Pentru a realiza acest lucru, este necesar un ajutor suplimentar pentru a 
introduce noi tehnologii în sectorul energiei pe bază de cărbune.

Amendamentul 316
Konrad Szymański

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera 
(b), ar trebui utilizate în următoarele 
scopuri:

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2) ar trebui utilizate pentru unul sau mai 
multe dintre următoarele scopuri:

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
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Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al adaptării, 
inclusiv participarea la diverse inițiative în 
cadrul planului strategic în domeniul 
tehnologiei energetice;

Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării și 
proiectelor demonstrative în domeniul 
reducerii emisiilor și al adaptării, inclusiv 
participarea la diverse inițiative în cadrul 
planului strategic în domeniul tehnologiei 
energetice;

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 2020 
și de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020;

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 2020 
și de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020;

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

(c) pentru tehnologii nepoluante pe bază 
de cărbune, inclusiv pentru captarea și 
stocarea geologică a gazelor cu efect de 
seră, în special a celor provenite de la 
centralele electrice pe cărbune;

(ca) pentru modernizarea instalațiilor de 
ardere pe bază de cărbune sau pentru 
înlocuirea acestora cu unități mai 
eficiente care să aibă un nivel mai scăzut 
de emisii de CO2;

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin dezvoltate;

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin dezvoltate;

(e) pentru facilitarea adaptării țărilor în 
curs de dezvoltare la efectele schimbărilor 
climatice;

(e) pentru facilitarea adaptării țărilor în 
curs de dezvoltare la efectele schimbărilor 
climatice;

(f) pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea termică a locuințelor; și 

(f) pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin
izolarea termică a locuințelor; și 

(g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

(g) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

Or. en
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Justificare

Modificarea mixului energetic al UE necesită timp și ar trebui să se bazeze pe principiul 
rentabilității. Cărbunele ar trebui utilizat în viitor, asigurându-se, astfel, siguranța 
energetică. În vederea realizării acestui lucru, este necesar un ajutor suplimentar pentru a 
introduce noi tehnologii în sectorul energiei pe bază de cărbune.

Amendamentul 317
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

(3) Veniturile provenite din licitarea 
cotelor menționată la alineatul (2), inclusiv 
toate veniturile provenite din licitarea 
menționată la alineatul 2 litera (b), sunt
utilizate, în cadrul unui fond special 
administrat la nivel comunitar de Comisie 
sau de un organism competent desemnat 
de Comisie, în următoarele scopuri:

Or. en

Justificare

EU ETS nu este o taxă generală. Este vital ca veniturile din licitații să fie cheltuite 100% pe 
măsuri de reducere a emisiilor, pentru a atenua toate efectele negative asupra sistemului 
comunitar și pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare. Având în vedere că este vorba de 
un sistem european și că, dacă considerăm schimbările climatice ca un obiectiv european, 
este logic ca veniturile să se afle într-un fond administrat la nivel comunitar. Aceasta va fi 
mai eficient și va asigura un fond comun de resurse important.

Amendamentul 318
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera 
(b), ar trebui utilizate în următoarele 
scopuri:

(3) Veniturile provenite din licitarea 
cotelor menționată la alineatul (2) sunt
utilizate în următoarele scopuri:

Or. en

Justificare

Dată fiind gravitatea și urgența problemei, totalitatea veniturile provenite din licitarea 
cotelor ar trebui dedicat măsurilor destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, 
dezvoltării energiei regenerabile, combaterii despăduririlor, sprijinirii țărilor în curs de 
dezvoltare în vederea adaptării la schimbările climatice și acordării de asistență 
gospodăriilor cu venit scăzut în vederea îmbunătățirii eficienței cu care folosesc energia.

Amendamentul 319
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b),
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

(3) Veniturile provenite din licitarea 
cotelor menționată la alineatul (2), inclusiv 
toate veniturile provenite din licitarea 
menționată la alineatul 2 litera (b), sunt
utilizate în următoarele scopuri:

Or. en
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Amendamentul 320
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b),
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

(3) Toate veniturile provenite din licitarea 
cotelor menționată la alineatul (2), inclusiv 
toate veniturile provenite din licitarea 
menționată la alineatul 2 litera (b), sunt
utilizate în următoarele scopuri:

Or. en

Justificare

Veniturile din licitații oferă statelor membre mijloacele de a investi în inițiative ecologice în 
UE și în transfer de tehnologie, în atenuarea schimbărilor climatice în țările care nu sunt 
incluse în anexa I și sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru a se adapta la 
consecințele negative generate de schimbările climatice.

Amendamentul 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

(3) Veniturile provenite din licitarea 
cotelor menționată la alineatul (2), inclusiv 
toate veniturile provenite din licitarea 
menționată la alineatul 2 litera (b), ar trebui 
utilizate în următoarele scopuri:

Or. en
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Justificare

Toate venirile din licitații ar trebui cheltuite pentru combaterea schimbărilor climatice.

Amendamentul 322
Péter Olajos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

(3) Toate veniturile provenite din licitarea 
cotelor menționată la alineatul (2), inclusiv 
toate veniturile provenite din licitarea 
menționată la alineatul 2 litera (b), ar trebui 
utilizate în următoarele scopuri:

Or. en

Justificare

Veniturile din licitații oferă statelor membre mijloacele de a investi în inițiative ecologice în 
UE și în transfer de tehnologie, în atenuarea schimbărilor climatice în țările care nu sunt 
incluse în anexa I și sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru a se adapta la 
consecințele negative generate de schimbările climatice.

Amendamentul 323
Dan Jørgensen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 

(3) Toate veniturile provenite din licitarea 
cotelor menționată la alineatul (2), inclusiv 
toate veniturile provenite din licitarea 
menționată la alineatul 2 litera (b), ar trebui 
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ar trebui utilizate în următoarele scopuri: utilizate în următoarele scopuri:

Or. en

Justificare

Veniturile din licitații oferă statelor membre mijloacele de a investi în inițiative ecologice în 
UE și în transfer de tehnologie, în atenuarea schimbărilor climatice în țările care nu sunt 
incluse în anexa I și sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru a se adapta la 
consecințele negative generate de schimbările climatice.

Amendamentul 324
Patrick Louis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

(3) Cel puțin 50% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

Or. fr

Justificare

Licitarea cotelor trebuie să conducă la un transfer financiar de la industriile poluante către 
activități care ajută la dezvoltarea energiilor regenerabile, care stochează carbon sau evită 
eliberarea acestuia. Procesul de certificare care respectă cele șase criterii de la Helsinki 
privind dezvoltarea durabilă, în special cel de-al șaselea criteriu, care tratează beneficiile 
socio-economice, ar trebui să fie condiția principală pentru continuarea exploatării pădurilor 
tropicale. În Uniunea Europeană, sectorul pădurilor și al lemnului compensează între 10 și 
20% din emisiile de gaze cu efect de seră.
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Amendamentul 325
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

(3) Cel puțin 50% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

Or. nl

Justificare

Licitarea cotelor de emisii nu are drept scop generarea de venituri suplimentare pentru stat, 
ci este concepută pentru a fi un mecanism eficient de alocare, bazat pe situația pieței. 
Câștigurile ar trebui, prin urmare, să fie redirijate către întreprinderile în cauză, furnizându-
le astfel fondurile necesare pentru a investi în tehnologiile inovatoare de economisire a 
energiei.

Amendamentul 326
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b), 
ar trebui utilizate în următoarele scopuri:

(3) Cel puțin 50% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul 2 litera (b),
pot fi utilizate, printre altele, în 
următoarele scopuri:

Or. en
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Justificare

Lista măsurilor și a acțiunilor ce urmează a fi întreprinse pentru a lupta împotriva 
schimbărilor climatice trebuie să fie cât mai flexibilă. Modul de alocare a veniturilor trebuie 
să garanteze faptul că banii sunt folosiți pentru îndeplinirea obiectivului propus, în 
conformitate cu prioritățile și capacitățile fiecărui stat membru.

Amendamentul 327
Anne Ferreira

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al adaptării, 
inclusiv participarea la diverse inițiative în 
cadrul planului strategic în domeniul 
tehnologiei energetice;

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră prin măsuri luate la nivel 
național în vederea sprijinirii eficienței 
energetice și prin contribuția la Fondul 
Global pentru Energii Regenerabile și 
Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, ținând 
seama, în special, de infrastructurile 
sanitare și sociale locale și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al adaptării, 
inclusiv participarea la diverse inițiative în 
cadrul planului strategic în domeniul 
tehnologiei energetice;

Or. fr

Justificare

Mindful of the fact that climate change is a pressing problem with far-reaching implications 
for public health, the medical care sector is seeking to provide practical solutions as quickly 
as possible. To meet these major challenges and lessen its own environmental footprint, it will 
need new resources and additional support. In addition, local authorities need to be equipped 
with the facilities required in order to cope both with the risks engendered by climate change 
and with social demand and problems of social justice where citizens are concerned.
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Amendamentul 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al adaptării, 
inclusiv participarea la diverse inițiative în 
cadrul planului strategic în domeniul 
tehnologiei energetice; 

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al adaptării 
în sectoarele industriale care intră sub 
incidența prezentei directive, inclusiv 
participarea la diverse inițiative în cadrul 
planului strategic în domeniul tehnologiei 
energetice și al platformelor tehnologice 
europene; 

Or. en

Justificare

Întrucât una dintre ipotezele de bază ale sistemului comunitar este faptul că instalațiile aflate 
sub incidența sa pot contribui substanțial la obiectivele de reducere a emisiilor ale UE, 
veniturile generate din instalațiile respective ar trebui recanalizate către acestea.  
Platformele tehnologice ale UE constituie un instrument de succes, care ar trebui consolidat.

Amendamentul 329
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 

(a) pentru a contribui la Fondul Global 
pentru Energii Regenerabile și Eficiență 
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Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al adaptării, 
inclusiv participarea la diverse inițiative în 
cadrul planului strategic în domeniul 
tehnologiei energetice;

Energetică, pentru adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice și pentru finanțarea 
cercetării și dezvoltării în domeniul 
reducerii emisiilor și al adaptării, inclusiv 
participarea la diverse inițiative în cadrul 
planului strategic în domeniul tehnologiei 
energetice;

Or. pl

Justificare

Cu excepția limitării emisiilor de gaze cu efect de seră, toate obiectivele menționate la 
alineatul (3) sunt vitale, inclusiv limitarea emisiilor de gaze si de praf. Prin urmare, 
încercarea de a transforma reducerea radicală a emisiilor de gaze cu efect de seră într-un 
obiectiv de mediu prioritar și legitim este nejustificată, din moment ce privește o altă 
categorie de restricții și obiective.

Amendamentul 330
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 2020 
și de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020;

(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului UE de a genera 20% din 
energie din surse regenerabile până în 
2020, în special construirea unei „rețele 
inteligente”, și de a crește eficiența 
energetică cu 20% până în 2020;

Or. en
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Amendamentul 331
Anne Ferreira

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) pentru a finanța activitățile de 
cercetare și dezvoltare concentrate pe 
eficiența energetică și tehnologiile 
ecologice în sectoarele care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive;

Or. fr

Justificare

În principiu, veniturile din licitații ar trebui folosite pentru crearea unor noi sectoare cu 
emisii reduse de carbon. Fondurile trebuie reinvestite corespunzător în sectoarele în 
chestiune. Veniturile din licitații trebuie să faciliteze punerea în aplicare a unei politici 
europene echilibrate în domeniul energiei bazate, printre altele, pe măsuri de eficiență 
energetică.

Amendamentul 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră;

Or. en
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Justificare

Întrucât una dintre ipotezele de bază ale sistemului comunitar este faptul că instalațiile aflate 
sub incidența sa pot contribui substanțial la obiectivele de reducere a emisiilor ale UE, 
veniturile generate din instalațiile respective ar trebui recanalizate către acestea.  
Platformele tehnologice ale UE constituie un instrument de succes, care ar trebui consolidat.

Amendamentul 333
Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

(c) pentru transformarea cărbunelui în 
gaz în centralele electrice pe cărbune;

Or. en

Amendamentul 334
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

(c) pentru captarea și stocarea geologică în 
condiții de siguranță pentru mediu a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

Or. el
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Justificare

Summit-ul Consiliului din primăvara 2007 a solicitat utilizarea tehnologiei CCS în condiții de 
siguranță pentru mediu.

Amendamentul 335
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) pentru a da posibilitatea dezvoltării în 
continuare a unor agenți energetici 
nepoluanți, cum ar fi hidrogenul;

Or. en

Amendamentul 336
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dezvoltarea în continuare a unor 
surse nepoluante de energie, cum ar fi 
hidrogenul;

Or. nl
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Amendamentul 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin dezvoltate;

(d) pentru măsuri, atât în UE cât și în 
țările cel mai puțin dezvoltate, de 
combatere a defrișărilor și de promovare 
a împăduririi și a reîmpăduririi, precum și 
de încurajare a conservării pădurilor și a 
folosirii lemnului pentru scopuri 
industriale și în construcție (panouri de 
lemn, pastă de hârtie etc.) sau ca lemn 
pentru combustibil prin înființarea sau 
promovarea unui lanț de valorizare a 
utilizării lemnului de pădure, în cadrul 
gestionării durabile a pădurii și a 
prezervării și stimulării biodiversității;

Or. fr

Justificare

Des études ont montré que la situation actuelle des forêts pourrait représenter une part non 
négligeable des émissions de CO2 dues aux énergies. Le Conseil européen de mars 2007 a 
pris acte de cette situation. Les forêts et les arbres captent du CO2 qu’ils stockent pour une 
large partie et qu’ils ne relâchent dans l’atmosphère que lors de la combustion. Il est donc 
nécessaire de promouvoir la chaîne du bois, de la conservation et l’entretien des forêts à la 
production de produits en bois. Pour ce faire une partie des recettes des mises aux enchères 
doit être allouée à la filière bois, pour ainsi permettre une gestion durable des forêts.

Amendamentul 338
Patrick Louis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin dezvoltate;

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin dezvoltate,
mai ales prin dezvoltarea sistemului de 
certificare, precum și pentru măsuri 
suplimentare întreprinse de statele 
membre sau de regiunile acestora în 
vederea îmbunătățirii contribuției 
pădurilor și a utilizării lemnului la 
combaterea schimbărilor climatice, 
păstrând totodată celelalte funcții ale 
pădurilor;

Or. fr

Justificare

Licitarea cotelor trebuie să conducă la un transfer financiar de la industriile poluante către 
activități care ajută la dezvoltarea energiilor regenerabile, care stochează carbon sau evită 
eliberarea acestuia. Procesul de certificare care respectă cele șase criterii de la Helsinki 
privind dezvoltarea durabilă, în special cel de-al șaselea criteriu, care tratează beneficiile 
socio-economice, ar trebui să fie condiția principală pentru continuarea exploatării pădurilor 
tropicale. În Uniunea Europeană, sectorul pădurilor și al lemnului compensează între 10 și 
20% din emisiile de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea termică a locuințelor; și

(f) pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile vulnerabile, 
în special cele cu venituri mici, care 
întâmpină dificultăți la plata facturilor de 
energie și sunt victimele sărăciei 
energetice. Asemenea măsuri ar trebui să 
includă sprijinul financiar și măsuri 
pentru ameliorarea eficienței energetice a 
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locuințelor.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 340
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea termică a locuințelor; și

(f) pentru soluționarea aspectelor sociale în 
ceea ce privește gospodăriile cu venituri 
mici și mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea termică a locuințelor sau 
promovarea mijloacelor de transport 
favorabile climatului; și

Or. en

Amendamentul 341
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Soldul veniturilor generate din licitarea 
menționată la alineatul (2) poate fi 
redirijat către întreprinderile care au 
participat la licitația respectivă și/sau care 
au fost obligate să plătească prețuri mai 
mari la energia electrică ca urmare a 
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licitării din sectorul energiei electrice. 
Veniturile pot fi redirijate sub forma 
reducerii altor taxe și/sau a unor 
contribuții la asigurările sociale sau prin 
furnizarea de tehnologie.

Or. nl

Justificare

Licitarea cotelor de emisii nu are drept scop generarea de venituri suplimentare pentru stat, 
ci este concepută ca un mecanism eficient de alocare, bazat pe situația pieței. Câștigurile ar 
trebui, prin urmare, să fie redirijate către întreprinderile în cauză, furnizându-le astfel 
fondurile necesare pentru a investi în tehnologiile inovatoare de economisire a energiei. 

Amendamentul 342
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel puțin 50% din venituri se utilizează 
pentru finanțarea reducerii gazelor cu 
efect de seră, a defrișărilor și degradărilor 
evitate și a adaptării la schimbările 
climatice în țările care nu sunt părți la 
anexa I la UNFCCC.

Or. en

Amendamentul 343
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre restituie, în 
conformitate cu normele privind ajutorul 
de stat pentru protecția mediului, cel puțin 
50% din veniturile provenite din licitarea 
cotelor menționată la alineatul (2), 
inclusiv toate veniturile provenite din 
licitația menționată la alineatul (2) litera 
(b), întreprinderilor aflate pe teritoriul lor, 
care au participat la licitație, cu condiția 
ca acestea să fie cheltuite pe tehnologii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
inclusiv captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră. Nu li se acordă 
nicio restituire producătorilor de energie 
electrică, cu excepția cazului în care este 
vorba de energie electrică produsă în 
legătură cu consumul de căldură 
industrial sau din reziduurile rezultate în 
urma unui proces industrial.

Or. en

Justificare

Cel puțin 50% din veniturile obținute la vânzarea la licitație ar trebui înapoiate 
întreprinderilor care participă la licitație, cu condiția ca acestea să cheltuiască banii 
respectivi pentru investiții în tehnologii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Statele membre pot, în temeiul normelor privind ajutorul de stat, să acorde sprijin 
investițiilor de mediu realizate de către întreprinderi, însă pentru a crea condiții de egalitate 
pentru întreprinderi este de dorit ca statele membre să acorde un procent egal din veniturile 
obținute la licitație întreprinderilor care au participat la aceasta. Sectorului energetic nu i se 
vor restitui veniturile pentru că acesta poate transfera cu ușurință costurile către clienți.

Amendamentul 344
Riitta Myller

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Beneficiile obținute în urma 
licitațiilor ar trebui canalizate către țările 
dezvoltate și cele în curs de dezvoltare în 
vederea efectuării unor adaptări și pentru 
a lua măsuri în vederea reducerii 
emisiilor. Țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare ar trebui ajutate pentru a 
adopta cele mai bune practici, tehnologii 
și surse regenerabile de energie. Ar fi 
recomandabil să se determine modalitatea 
în care mecanismele de finanțare 
existente ar putea fi modificate pentru a 
aloca veniturile obținute în urma licitării 
de o asemenea manieră încât să poată fi 
distribuite deschis și transparent și să fie 
folosite pentru a obține reduceri reale de 
emisii.

Or. fi

Amendamentul 345
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Alocarea de fonduri pentru 
obiectivele prevăzute la alineatul (3) ar 
trebui să asigure un echilibru de principiu 
între cheltuielile în cadrul Uniunii și 
cheltuielile în țările în curs de dezvoltare.

Or. en

Justificare

Țările în curs de dezvoltare sunt susceptibile de a suferi în mod disproporționat ca urmare a 
efectelor schimbărilor climatice, deși la ora actuală țările industrializate sunt principalele 
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responsabile pentru marea majoritate a emisiilor de gaze cu efect de seră, fie în mod direct, 
fie în calitate de consumatori finali ai bunurilor produse în țările în curs de dezvoltare.  Din 
aceste motive este de dorit ca veniturile obținute din licitații să fie împărțite între țările în 
curs de dezvoltare, multe dintre acestea fiind lipsite de resursele necesare finanțării de 
măsuri de atenuare și proiecte întreprinse în Uniune. 

Amendamentul 346
Kathy Sinnott

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Veniturile care nu sunt folosite în 
scopul menționat la alineatul 3, inclusiv 
toate veniturile provenite din licitarea 
menționată la alineatul (2) litera (b), ar 
trebui utilizate în următoarele scopuri:
(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, pentru adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al 
adaptării la schimbările climatice, 
inclusiv participarea la diverse inițiative 
în cadrul planului strategic european 
pentru tehnologiile energetice;
(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile durabile în vederea 
îndeplinirii angajamentului Comunității 
de a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020;
(c) pentru îndeplinirea angajamentului 
Comunității de a crește eficiența 
energetică cu 20% până în 2020;
(d) pentru captarea și stocarea geologică 
a gazelor cu efect de seră, în special a 
celor provenite de la centralele electrice 
pe cărbune;
(e) pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării în domeniul eficienței 
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energetice și al tehnologiilor ecologice 
durabile în sectoarele care intră sub 
incidența prezentei directive;
(f) pentru adoptarea de măsuri 
suplimentare de evitare a defrișărilor, de 
promovare a împăduririi și a gestionării 
durabile a pădurilor în Europa și pentru a 
produce și mobiliza biomasa durabilă în 
cadrul Comunității;
(g) pentru soluționarea aspectelor sociale 
privind gospodăriile cu venituri mici și 
mijlocii, de exemplu prin creșterea 
eficienței energetice a acestora și prin 
izolarea termică a locuințelor;
(h) pentru încurajarea trecerii la forme de 
transport cu emisii scăzute, inclusiv a 
transferului de la un mod de transport la 
altul, și pentru a contrabalansa costul 
crescut al tracțiunii electrice în sectorul 
feroviar; și 
(i) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

Or. en

Justificare

Toate noile energii și cele în curs de dezvoltare trebuie să fie durabile și Parlamentul 
European ar trebui să promoveze durabilitatea acolo unde este necesar.

Amendamentul 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Soldul veniturilor care nu sunt 
folosite în scopul menționat la alineatul 3, 
inclusiv toate veniturile provenite din 
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licitarea menționată la alineatul (2) litera 
(b), ar trebui utilizate în următoarele 
scopuri:
(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, pentru adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al 
adaptării la schimbările climatice, 
inclusiv participarea la diverse inițiative 
în cadrul planului strategic european 
pentru tehnologiile energetice;
(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului Comunității de a folosi 
energii regenerabile într-o proporție de 
20% din total până în 2020;
(c) pentru îndeplinirea angajamentului 
Comunității de a crește eficiența 
energetică cu 20% până în 2020; 
(d) pentru captarea și stocarea geologică 
a gazelor cu efect de seră, în special a 
celor provenite de la centralele electrice 
pe cărbune, prin realizarea de investiții în 
infrastructura de transport și depozitare; 
(e) pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării în domeniul eficienței 
energetice și al tehnologiilor ecologice în 
sectoarele care intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive;
(f) pentru adoptarea unor măsuri 
suplimentare de evitare a defrișărilor, de 
promovare a împăduririi și a gestionării 
durabile a pădurilor în Europa și pentru a 
produce și mobiliza durabil biomasă în 
cadrul Comunității;
(g) pentru luarea în considerare a 
aspectelor sociale pentru gospodăriile cu 
venituri mici și mijlocii, de exemplu prin 
creșterea eficienței energetice a acestora 
și prin izolarea termică a locuințelor;
(h) pentru încurajarea trecerii la mijloace 
de transport cu emisii scăzute, inclusiv a 
transferului de la un mijloc de transport 
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la altul, și pentru a contrabalansa costul 
crescut al electricității pentru tracțiunea 
electrică în sectorul feroviar; și 
(i) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

Or. pl

Justificare

Veniturile nu ar trebui să fie limitate la centralele termice pe cărbune; ar trebui, de 
asemenea, soluționată problema infrastructurilor.

Amendamentul 348
Chris Davies

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Veniturile care nu sunt folosite în 
scopul menționat la alineatul 3, inclusiv 
toate veniturile provenite din licitarea 
menționată la alineatul (2) litera (b) ar 
trebui utilizate în următoarele scopuri:
(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, pentru adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al 
adaptării la schimbările climatice, 
inclusiv participarea la diverse inițiative 
în cadrul planului strategic european 
pentru tehnologiile energetice;
(b) pentru dezvoltarea energiilor 
regenerabile în vederea îndeplinirii 
angajamentului Comunității de a folosi 
energii regenerabile într-o proporție de 
20% din total până în 2020;
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(c) pentru îndeplinirea angajamentului 
Comunității de a crește eficiența 
energetică cu 20% până în 2020;
(d) pentru captarea și stocarea geologică 
a gazelor cu efect de seră, în special a 
celor provenite de la centralele electrice, 
inclusiv investițiile necesare în 
infrastructura de transport și depozitare;
(e) pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării în domeniul eficienței 
energetice și al tehnologiilor ecologice în 
sectoarele care intră sub incidența 
prezentei directive;
(f) pentru adoptarea de măsuri 
suplimentare de evitare a defrișărilor, de 
promovare a împăduririi și a gestionării 
durabile a pădurilor în Europa și pentru a 
produce și mobiliza biomasa durabilă în 
cadrul Comunității;
(g) pentru soluționarea aspectelor sociale 
în ceea ce privește gospodăriile cu 
venituri mici și mijlocii, de exemplu prin 
creșterea eficienței energetice a acestora 
și prin izolarea termică a locuințelor;
(h) pentru încurajarea trecerii la mijloace 
de transport cu emisii scăzute, inclusiv a 
transferului de la un mijloc de transport 
la altul, și pentru a contrabalansa costul 
crescut al electricității pentru tracțiunea 
electrică în sectorul feroviar; și
(i) pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar.

Or. en

Justificare

Utilizarea veniturilor nu ar trebui limitată la centralele electrice pe cărbune, ci ar trebui să 
aibă în vedere și problema infrastructurii.
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Amendamentul 349
Jan Mulder

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Veniturile utilizate în temeiul 
alineatului (3a) ar trebui cheltuite pentru 
proiecte din diferite sectoare, ținând 
seama de contribuțiile relative ale 
diferitelor sectoare la sumele acumulate.

Or. en

Amendamentul 350
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre includ informații 
privind utilizarea veniturilor pentru fiecare 
dintre aceste scopuri în rapoartele 
prezentate în temeiul Deciziei 
280/2004/CE.

(4) Statele membre includ informații 
privind utilizarea veniturilor pentru fiecare 
dintre aceste scopuri, precum și distribuția 
geografică a utilizării acestor venituri, în 
rapoartele prezentate în temeiul Deciziei 
280/2004/CE.

Or. en

Justificare

Este importantă ameliorarea transparenței, posibilitatea de a verifica respectarea obligației 
prevăzute la articolul 10 alineatul (3a), precum și garanția că, în ansamblu, Uniunea își 
distribuie eforturile într-o manieră eficientă.



PE409.650v01-00 56/67 AM\734732RO.doc

RO

Amendamentul 351
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre alocă cel puțin 30% 
din veniturile menționate la alineatul (3) 
politicilor și măsurilor prevăzute la 
literele (a), (d) și (e) de la alineatul (3). 
Prezentul alineat se aplică numai statelor 
membre care au un obiectiv mai strict de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în 2020 în comparație cu emisiile din 
2005.

Or. en

Justificare

Finanțarea măsurilor de atenuare în țările care nu sunt incluse în Anexa I reprezintă un 
element esențial pentru facilitarea unui acord mondial în ceea ce privește schimbările 
climatice. UE și alte țări care fac parte din Anexa I trebuie să își asume responsabilitatea 
istorică pentru prejudiciile provocate în țările în curs de dezvoltare de către propriile emisii 
de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 352
Chris Davies

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2009, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
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se garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează
desfășurarea licitației. 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)].

Comisia consultă toate părțile interesate 
relevante înainte de prezentarea acestei 
măsuri.  Licitațiile trebuie să fie concepute 
și să se desfășoare astfel încât să se 
garanteze că:

(a) scopul licitațiilor este acela de a se 
aloca cote operatorilor și/sau 
intermediarilor de pe piață la un preț 
stabilit de piață și nu acela de se a obține 
venituri maxime sau de a se ajunge la un 
preț prestabilit;
(b) se menține un nivel suficient al 
lichidităților pe piață în orice moment, în 
mod deosebit în raport cu 2013.  În acest 
scop, procesul ar trebui să fie previzibil în 
special în ceea ce privește calendarul și 
succesiunea licitațiilor, precum și volumul 
cotelor puse la dispoziție;
(c) licitațiile sunt deschise tuturor 
titularilor unui cont valabil în cadrul 
sistemului comunitar, capabili să 
garanteze din punct de vedere financiar 
că prețurile licitate vor fi onorate;
(d) operatorii, în special întreprinderile 
mici și mijlocii incluse în sistemul 
comunitar, au acces echitabil și egal și pot 
participa pe deplin;

(e) participarea nu impune operatorilor 
obligații financiare nejustificate;
(f) toți participanții au acces la aceleași 
informații în același timp; și
(g) participanții nu au înțelegeri secrete și 
nu acționează în vreun alt fel pentru a 
submina desfășurarea licitației. 
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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)].

Or. en

Justificare

Licitațiile trebuie să respecte principiile fundamentale ale transparenței, deschiderii și 
simplității. Pentru a asigura în măsura posibilului libertatea pieței în fața încercărilor de 
manipulare, este importantă garantarea faptului că ofertele pot veni din multe surse, inclusiv 
de la persoane fizice, organizații și companii ce nu sunt implicate direct în producția de 
energie electrică. 

Amendamentul 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației. 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)].”

(5) Comisia adoptă, până cel târziu la 31 
decembrie 2009, un regulament, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 23 alineatul (3), privind 
calendarul, gestionarea și alte aspecte ale 
licitațiilor, astfel încât acestea să se 
desfășoare în mod deschis, transparent și 
nediscriminatoriu. Sistemul de licitare este 
conceput astfel încât să asigure o 
funcționare fluidă și transparentă a pieței.
Pentru a permite atingerea acestor
obiective, regulamentul menționat 
anterior trebuie să se bazeze pe 
următoarele principii:

- accesul la licitații trebuie să fie asigurat, 
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contra unui cost minim, oricărei părți 
interesate care furnizează dovada 
solvabilității sale și care posedă un cont 
deschis în registrul cotelor;
- regulamentul trebuie să programeze 
volumului cotelor care urmează să fie 
scoase la licitație, în conformitate cu 
termenele limită de restituire a cotelor și 
cu constrângerile în materie de flux de 
numerar impuse societăților; 
programarea respectivă trebuie să elimine 
posibilitatea să existe doar o singură 
licitație pentru întreaga perioadă 
respectivă.

Or. fr

Justificare

Viitorul regulament comitologic trebuie să se bazeze pe obiective și principii mai bine 
conturate decât cele menționate în prezenta propunere, având în vedere că acordul care va 
rezulta va avea un impact decisiv asupra funcționării pieței. Ar trebui stabilite dispoziții 
pentru adoptarea regulamentului înainte de 31 decembrie 2009.  Părțile interesate pot aduce 
completări la lista în discuție până în iulie 2009. O revizuire a listei finale din trei în trei ani 
ar fi inoportună pentru că ar conduce la o incertitudine juridică inacceptabilă. 

Amendamentul 354
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2009, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute, ținând cont 
de principiile enunțate în anexa IIb, astfel 
încât să se garanteze că operatorii, în 
special întreprinderile mici și mijlocii 
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ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației. 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)].

incluse în sistemul comunitar, au acces 
deplin la drepturile de emisie și sunt 
evitate speculațiile. Regulamentul va 
garanta că impactul sistemului de licitații 
asupra noilor state membre va fi distribuit 
în mod egal, nu doar în funcție de emisiile 
naționale specifice de CO2, ci și în funcție 
de puterea economică a statului membru, 
măsurată pe baza produsului intern brut. 
Această soluție este convenită de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
cadrul procedurii de codecizie.

Or. en

Justificare

Asumarea proporțională a impactului în ceea ce privește implementarea regulamentelor 
europene reprezintă un principiu fundamental al funcționării Uniunii Europene în forma ei 
actuală.

Amendamentul 355
Konrad Szymański

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației. Această măsură, 
destinată să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 

(5) Comisia adoptă, până la 30 iunie 2010, 
un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, uniform, transparent, armonizat și 
nediscriminatoriu. Licitațiile trebuie 
concepute astfel încât accesul la „piața 
primară” să fie restrâns doar la 
instalațiile care intră sub incidența 
sistemului comunitar, iar cantitatea de 
cote achiziționate de acestea să fie 
limitată în funcție de capacitatea lor de 
producție și, în acest scop, să se garanteze 
că operatorii, în special întreprinderile mici 
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procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul [23 alineatul (3)].

și mijlocii incluse în sistemul comunitar, au 
acces deplin, iar ceilalți participanți nu 
subminează desfășurarea licitației. De 
asemenea, este necesară introducerea 
unui instrument orientat spre piață, 
pentru a preveni fluctuațiile extreme ale 
prețurilor cotelor de emisie și pentru a 
asigura durabilitatea mediului 
macroeconomic.
Această măsură se adoptă în conformitate 
cu procedura menționată la articolul 251 
din tratat.

Or. en

Justificare

Dispozițiile propuse vizează garantarea accesului la cote de către emitenții din UE, inclusiv 
din statele membre mai sărace. Aceștia ar trebui, de asemenea, să fie protejați de speculațiile 
intermediarilor financiari importanți. Uriașele fluctuații de prețuri preconizate pentru cotele 
de emisii de CO2 după 2012 trebuie soluționate printr-un mecanism bazat pe situația pieței 
care să nu afecteze integritatea și flexibilitatea pieței carbonului.

Amendamentul 356
Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației.

Comisia adoptă, până la 31 iunie 2010, un 
regulament privind calendarul, gestionarea 
și alte aspecte ale licitațiilor, astfel încât 
acestea să se desfășoare în mod deschis, 
transparent, armonizat și 
nediscriminatoriu. Licitațiile trebuie 
concepute astfel încât accesul la „piața 
primară” să fie restrâns doar la 
instalațiile care intră sub incidența 
sistemului comunitar, iar cantitatea de 
cote achiziționate de acestea să fie 
limitată în funcție de capacitatea lor de 
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producție și, în acest scop, să se garanteze 
că operatorii, în special întreprinderile mici 
și mijlocii incluse în sistemul comunitar, au 
acces deplin, iar ceilalți participanți nu 
subminează desfășurarea licitației.

De asemenea, este necesară introducerea 
unui instrument orientat spre piață, 
pentru a preveni fluctuațiile extreme ale 
prețurilor cotelor de emisie și pentru a 
asigura durabilitatea mediului 
macroeconomic.

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 se adoptă în conformitate 
cu procedura menționată la articolul 251 
din tratat.

Or. en

Justificare

Dispozițiile propuse vizează garantarea accesului la cote pentru emitenții din UE, inclusiv 
din statele membre mai sărace. Aceștia ar trebui, de asemenea, să fie protejați de speculațiile 
intermediarilor financiari importanți. Uriașele fluctuații de prețuri preconizate pentru cotele 
de emisii de CO2 după 2012 trebuie soluționate printr-un mecanism bazat pe situația pieței 
care să nu afecteze integritatea și flexibilitatea pieței carbonului.

Amendamentul 357
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2009, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 
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întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației. 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)].

întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației. 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)].

Or. en

Justificare

Licitarea pentru 2013 ar trebui să înceapă în 2010/2011 pentru a permite operatorilor să 
cumpere cotele înaintea începerii fazei III.  Data la care Comisia urmează să adopte 
Regulamentul privind normele de licitare ar trebui, prin urmare, devansată la 2009.

Amendamentul 358
Silvia-Adriana Țicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoș Florin David

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației. 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)].

(5) Comisia adoptă, până la 31 iunie 2010, 
un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației. 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)].
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Or. en

Justificare

Pentru a asigura un nivel adecvat de siguranță pentru industrie, normele privind vânzarea la 
licitație ar trebui făcute cunoscute cât mai curând posibil, data respectivă trebuind, prin 
urmare, să fie devansată.

Amendamentul 359
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației. 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)].”

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute de o manieră 
uniformă în întreaga Europă astfel încât 
să se garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației. Datele licitațiilor și 
numărul licitațiilor care urmează să aibă 
loc în statele membre în întreaga Europă 
sunt armonizate la nivel comunitar în 
regulamentul care urmează să fie adoptat 
pentru a asigura rentabilitatea 
tranzacțiilor, claritatea indicatorului de 
preț și lipsa discriminării, iar licitațiile 
sunt organizate fie periodic, fie printr-o 
vânzare continuă organizată prin bursele 
europene de energie electrică. 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 
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alineatul (3)].”

Or. de

Justificare

Die Versteigerungsmodalitäten bilden für die ersteigernden Marktteilnehmer eine der 
wichtigsten Komponenten der zukünftigen Ausgestaltung. Es sind angesichts des gewaltigen 
jährlichen Zertifikats- und Marktvolumens einfache und transparente Abläufe, 
Diskriminierungsfreiheit, eine Eindeutigkeit des Preissignals, Transaktionskosteneffizienz und 
somit ein etabliertes, festgeschriebenes und allgemein akzeptiertes Vertragswerk für die 
Abwicklung der Versteigerung nötig.

Die Versteigerungen sollten in regelmäßigen Abständen mit immer gleichen Mengen über die 
gesamte Handelsperiode verteilt durchgeführt werden.

Amendamentul 360
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează
desfășurarea licitației. 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)].

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu, 
minimizând operațiunile speculative. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației. 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)].

Or. en
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Justificare

Experiența primei perioade de comercializare a demonstrat că prețul autorizațiilor poate 
varia dramatic, fapt ce generează incertitudine pentru persoanele care intenționează să 
investească în proiecte de energie regenerabilă și scade atractivitatea acestui tip de investiții. 
Noul sistem ar trebui să includă măsuri capabile să descurajeze speculația, de exemplu o 
taxă pe tranzacții ce ar putea viza în mod diferențiat comercianții care, în medie, dețin 
permise pentru perioade scurte de timp. 

Amendamentul 361
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) 60 de milioane de cote se pun 
deoparte până la 31 decembrie 2015 
pentru a fi scoase la licitație de Comisie, 
ca o sursă de finanțare la un preț garantat 
de 25 de euro pe tonă de CO2 depozitat 
sau evitat, pentru primele instalații care 
au început captarea la scară comercială și 
depozitarea geologică a emisiilor de 
dioxid de carbon înainte de această dată 
sau care reduc emisiile de CO2 din 
producția de energie în raport cu emisiile 
medii de CO2/GWh de energie produsă 
prin intermediul noilor tehnologii de 
energie regenerabilă cum ar fi cele de 
energie solară concentrată, energie 
eoliană obținută pe scară largă sau în 
largul mării sau energia valurilor. 
Această oportunitate se aplică 
tehnologiilor care nu au fost utilizate în 
prealabil la scară comercială și 
instalațiilor situate oriunde pe teritoriul 
UE sau în țări terțe care au ratificat 
viitorul acord internațional, cu condiția 
existenței unui acord privind partajarea 
drepturilor de proprietate intelectuală 
asupra tehnologiei. Prețul garantat scade 
în cazul în care prețul din cadrul 



AM\734732RO.doc 67/67 PE409.650v01-00

RO

sistemului comunitar depășește 35 EUR, 
cu scopul de a limita la 60 de euro/tonă de 
CO2 depozitat sau evitat atât prima 
cumulată din cotele aferente sistemului 
comunitar, cât și prețul garantat.

Or. en

Justificare

Pe baza amendamentului 22 al raportorului, în mecanismul de finanțare suplimentar se 
introduc noi tehnologii legate de energia regenerabilă care nu au fost testate din punct de 
vedere comercial. Sprijinirea inovațiilor la scară largă în materie de energii regenerabile 
poate da naștere unor oportunități reale pentru promovarea unor tehnologii care vor 
contribui în mod esențial la înfăptuirea obiectivelor, atât în UE, cât și la nivel global. 
Recompensa ar trebui să fie limitată, în funcție de prețul carbonului în cadrul ETS.

Amendamentul 362
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Guvernele, precum și un organism 
desemnat de Comisie, pot cumpăra și 
vinde cote pe piață pentru a reduce la 
minimum fluctuațiile prețului carbonului.

Or. en

Justificare

Prețul la carbon poate crește sau scădea, însă o fluctuație prea mare ar fi dăunătoare pieței. 
Este de dorit ca fluctuațiile să fie reduse la minim. Guvernele sau, de exemplu, BCE, ar putea 
face acest lucru.
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