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Amendamentul 581
Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10b eliminat

Măsuri de sprijinire a anumitor industrii 
mari consumatoare de energie în cazul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon
Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care 
acestea vor genera reduceri globale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, și în 
urma consultării tuturor partenerilor 
sociali interesați, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
până cel târziu în iunie 2011, un raport 
analitic de evaluare a situației sectoarelor 
sau subsectoarelor mari consumatoare de 
energie care sunt considerate a fi expuse 
unor riscuri semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon. Aceste 
raport este însoțit de propuneri adecvate, 
care pot include:
– adaptarea ponderii cotelor primite cu 
titlu gratuit de sectoarele sau 
subsectoarele respective în temeiul 
articolului 10a; 
– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.
Atunci când se stabilesc măsurile 
adecvate se ține seama și de toate 
acordurile sectoriale obligatorii care duc 
la reduceri globale ale emisiilor de 
amploarea necesară pentru a combate 
eficient schimbările climatice, acorduri 
care pot fi monitorizate, verificate și care 
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pot face obiectul unor mecanisme 
obligatorii de garantare a aplicării.

Or. de

Justificare

Aceste probleme au fost în mare parte soluționate prin introducerea modelului valorilor de 
referință. Având în vedere creșterea accentuată a prețurilor la energie, modelul valorilor de 
referință sprijină, de asemenea, realizarea de investiții în tehnologii mai eficiente, ceea ce 
reprezintă și un avantaj concurențial.

Amendamentul 582
Johannes Blokland

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10b eliminat

Măsuri de sprijinire a anumitor industrii 
mari consumatoare de energie în cazul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon
Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care 
acestea vor genera reduceri globale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, și în 
urma consultării tuturor partenerilor 
sociali interesați, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
până cel târziu în iunie 2011, un raport 
analitic de evaluare a situației sectoarelor 
sau subsectoarelor mari consumatoare de 
energie care sunt considerate a fi expuse 
unor riscuri semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon. Aceste 
raport este însoțit de propuneri adecvate, 
care pot include:
– adaptarea ponderii cotelor primite cu 
titlu gratuit de sectoarele sau 
subsectoarele respective în temeiul 
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articolului 10a;
– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.
Atunci când se stabilesc măsurile 
adecvate se ține seama și de toate 
acordurile sectoriale obligatorii care duc 
la reduceri globale ale emisiilor de 
amploarea necesară pentru a combate 
eficient schimbările climatice, acorduri 
care pot fi monitorizate, verificate și care 
pot face obiectul unor mecanisme 
obligatorii de garantare a aplicării.

Or. en

Justificare

Articolul 10a este o dispoziție pentru prevenirea relocării emisiilor de dioxid de carbon în 
sectoarele expuse în cazul în care nu se încheie un acord internațional.

Amendamentul 583
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de sprijinire a anumitor industrii 
mari consumatoare de energie în cazul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon

Măsuri de sprijinire a întreprinderilor mari 
consumatoare de energie electrică

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care 
acestea vor genera reduceri globale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, și în 
urma consultării tuturor partenerilor 
sociali interesați, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
până cel târziu în iunie 2011, un raport 
analitic de evaluare a situației sectoarelor 

Operatorii instalațiilor mari 
consumatoare de energie electrică, astfel 
cum au fost definiți la articolul 3 litera 
(v), primesc cote cu titlu gratuit pe baza 
cantității de CO2 emisă la producerea 
energiei electrice pe care aceștia o 
consumă. Această alocare se stabilește pe 
baza valorilor de referință.
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sau subsectoarelor mari consumatoare de 
energie care sunt considerate a fi expuse 
unor riscuri semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon. Aceste 
raport este însoțit de propuneri adecvate, 
care pot include:
– adaptarea ponderii cotelor primite cu 
titlu gratuit de sectoarele sau 
subsectoarele respective în temeiul 
articolului 10a;
– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.
Atunci când se stabilesc măsurile 
adecvate se ține seama și de toate 
acordurile sectoriale obligatorii care duc 
la reduceri globale ale emisiilor de 
amploarea necesară pentru a combate 
eficient schimbările climatice, acorduri 
care pot fi monitorizate, verificate și care 
pot face obiectul unor mecanisme
obligatorii de garantare a aplicării.

Or. de

Justificare

Furnizorii de energie electrică transmit în totalitate costurile determinate de licitarea la 
scară largă propusă pentru producția de energie electrică, prin creșterea prețurilor la 
energia electrică. Prin urmare, această povară revine în cele din urmă consumatorului de 
energie electrică. Acest lucru reprezintă o povară financiară suplimentară importantă pentru 
instalațiile care consumă energie electrică, mai ales pentru cele din sectoarele mari 
consumatoare de energie electrică, deoarece pune în pericol competitivitate lor pe plan 
internațional.

Amendamentul 584
Robert Goebbels

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

Măsuri de sprijinire a anumitor industrii 
mari consumatoare de energie în cazul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon

Obligația restituirii cotelor de către 
importatori

(1) Începând cu 1 ianuarie 2013, 
importatorii de bunuri definite în 
conformitate cu alineatul (2), pentru care 
a fost stabilită o metodologie în condițiile 
prevăzute la alineatul (3), sunt obligați să 
restituie sau, respectiv, autorizați să 
primească cote gratuite în conformitate cu 
modalitățile stabilite la alineatul (3). 

– (2) Produsele pentru care se aplică 
dispozițiile stabilite la alineatul (1) sunt 
cele care prezintă un risc de relocare a 
carbonului și provin din țări care, în cazul 
țărilor dezvoltate, nu și-au asumat 
angajamente comparabile cu cele ale 
Uniunii Europene în ceea ce privește 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră și, în cazul țărilor emergente, nu au 
instituit acțiuni corespunzătoare noi, care 
pot fi măsurate, comunicate și verificate. 
Comisia, acționând în cadrul procedurii 
prevăzute la articolul 23 alineatul (2) și în 
lumina rezultatelor negocierilor 
internaționale, stabilește, cel târziu până 
la 30 iunie 2010, lista acestor țări de 
origine. 
Tot în cadrul procedurii prevăzute la 
articolul 23 alineatul (2), Comisia 
stabilește lista sectoarelor și a produselor 
pentru care se aplică prezentul articol, 
evaluând riscul de relocare a emisiilor pe 
baza sectoarelor vizate la articolul 10a 
alineatul (8) și pe baza criteriilor ce 
urmează: 
a) impactul sistemului de comercializare a 
cotelor, în ceea ce privește costul 
marginal (inclusiv în sensul unui cost de 
oportunitate), în cazul unei alocări 
gratuite, sau costul mediu, în cazul 
scoaterii la licitație, raportat la costurile 
de producție;
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b) măsura în care instalațiile din sectorul 
vizat au posibilitatea de a-și reduce 
nivelurile emisiilor, de exemplu 
recurgând la tehnologiile cele mai 
eficiente;
c) structura pieței, piața geografică și 
piața produselor vizate, precum și 
expunerea sectorului respectiv la 
concurența internațională; 
d) efectul schimbărilor climatice și al 
politicilor în materie de energie puse în 
aplicare sau avute în vedere în afara UE 
în sectoarele vizate. 
e) evoluția previzibilă a cererii mondiale 
și regionale pentru fiecare sector;
f) prețul transportului de bunuri pentru 
sectorul respectiv; 
g) ponderea costului investițiilor în 
construcția unei noi unități de producție 
pentru sectorul respectiv.
Dispozițiile prevăzute la alineatul (1) nu 
se aplică importurilor de bunuri produse 
în țările sau regiunile legate de sistemul 
european de comercializare a cotelor de 
emisie, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 25 din prezenta directivă.  
(3) Cantitatea de cote pe care importatorii 
trebuie să le restituie este egală cu 
diferența dintre:
- emisiile medii de gaze cu efect de seră pe 
tonă fabricată, ca rezultat al producerii 
bunurilor în cauză în ansamblul 
Comunității, înmulțite cu greutatea în 
tone a bunurilor importate. În cea de-a 
doua operație de calcul, emisiile medii pot 
fi înlocuite cu un factor de emisie mai 
favorabil dacă importatorul poate 
demonstra, pe baza unui audit realizat de 
un organism de verificare acreditat de 
Uniunea Europeană, că procesul de 
producere a acestor bunuri generează mai 
puține emisii decât media europeană;
- și cantitatea medie de cote acordate 
gratuit pentru producerea acestor bunuri 
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în ansamblul Comunității. 
Diferența dintre primul și al doilea total 
determină, dacă aceasta este pozitivă, 
cantitatea de cote pe care importatorii 
trebuie să le restituie sau, dacă diferența 
este negativă, cantitatea pe care aceștia 
pot să o primească gratuit.
Pentru a determina cantitatea medie de 
gaze cu efect de seră care rezultă în urma 
producerii diverselor bunuri sau categorii 
de bunuri în ansamblul Comunității, 
Comisia, acționând în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 23 
alineatul (2), ține seama de declarațiile de 
emisii verificate în condițiile prevăzute la 
articolul 14.
(4) Pentru a facilita stabilirea modului de 
calcul al restituirilor la import în 
conformitate cu alineatul (3), Comisia 
poate cere operatorilor declarații cu 
privire la fabricarea produselor în cauză, 
precum și verificarea independentă a 
acestor declarații, în conformitate cu 
orientările adoptate în temeiul articolelor 
14 și 15. Printre aceste cerințe se poate 
număra declararea nivelului emisiilor 
acoperite de sistemul de comercializare a 
cotelor al Uniunii Europene, aferente 
fabricării fiecărui produs sau fiecărei 
categorii de produse.
(5) Un regulament adoptat în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 23 alineatul (2) stabilește 
condițiile de restituire sau de alocare 
gratuită a cotelor pentru importatori. 
Acest regulament prevede, de asemenea, 
condițiile în care importatorul vizat de 
prezentul articol declară restituirea 
necesară a cotelor în legătură cu 
cantitatea bunurilor importate.
(6) Cantitatea totală de cote pe care statele 
membre le pot scoate la licitație în 
conformitate cu articolul 10 se majorează 
cu cantitatea de cote restituite de 
importatori pentru a-și îndeplini obligația 
stabilită la alineatul (1) și se micșorează 
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cu cantitatea de cote primite de 
importatori în urma aplicării aceluiași 
alineat. Aceste variații se distribuie între 
statele membre în conformitate cu 
normele stabilite la articolul 10 alineatul 
(2). 
(7) Venitul suplimentar obținut la licitații, 
generat de obligația importatorilor de a 
restitui cotele, se împarte între statele 
membre în conformitate cu modul 
prevăzut la alineatul (6). Statele membre 
vor vărsa 50% din aceste venituri 
suplimentare în fondul mondial de 
adaptare la schimbările climatice.  
(8) Pentru a-și îndeplini obligația de 
restituire prevăzută la alineatul (1), 
importatorul poate utiliza cote, ERU și 
CER până la atingerea procentului 
utilizat de operatori în anul precedent sau 
cote din sistemul de comercializare a 
emisiilor al unei țări terțe, care impune 
constrângeri recunoscute a fi echivalente 
cu cele din cadrul sistemului comunitar.

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2011, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:
- adaptarea ponderii cotelor primite cu 
titlu gratuit de sectoarele sau subsectoarele 
respective în temeiul articolului 10a;

(9) Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2010, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Acest raport este însoțit 
de propuneri adecvate care au ca scop, în 
special, ajustarea ponderii cotelor primite 
cu titlu gratuit de sectoarele sau 
subsectoarele respective în temeiul 
articolului 10a.

- includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

Acest raport prezintă, de asemenea, 
progresul în realizarea măsurilor de 
punere în aplicare referitoare la crearea 
unui mecanism de ajustare la frontieră, 
prevăzut la alineatele (1)-(8).
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Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ține seama și de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate și care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ține seama și de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate și care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Or. fr

Justificare

Pentru a da actorilor economici o certitudine privind etapa ulterioară Protocolului de la 
Kyoto, este necesară definirea încă de pe acum a modalităților de creare a unui eventual 
mecanism de ajustare la frontieră care, prin includerea importatorilor europeni de produse 
de proveniență din țările care sunt în afara unui acord internațional, i-ar situa pe aceștia în 
condiții de egalitate cu operatorii europeni.

Amendamentul 585
Françoise Grossetête

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând cu 1 ianuarie 2013, 
importatorii și exportatorii de bunuri 
definite în conformitate cu alineatul (2), 
pentru care a fost stabilită o metodologie 
în condițiile prevăzute la alineatul (3), 
sunt obligați să restituie sau, respectiv, 
autorizați să primească cote gratuite în 
conformitate cu modalitățile stabilite la 
alineatul (3). 
Produsele pentru care se aplică 
dispozițiile stabilite la alineatul (2) sunt 
cele care prezintă un risc de relocare a 
carbonului și provin din țări care, în cazul 
țărilor dezvoltate, nu și-au asumat 
angajamente comparabile cu cele ale 
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Uniunii Europene în ceea ce privește 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră și, în cazul țărilor în curs de 
dezvoltare care au înregistrat cele mai 
mari progrese pe plan economic, nu au 
instituit acțiuni corespunzătoare noi, care 
pot fi măsurate, verificate și comunicate 
în conformitate cu metode recunoscute la 
nivel internațional.
(2) Comisia, acționând în cadrul 
procedurii prevăzute la articolul 23 
alineatul (2) și în lumina rezultatelor 
negocierilor internaționale, stabilește, cel 
târziu până la 30 iunie 2010, lista țărilor 
de origine vizate de alineatul (1). 
Tot în cadrul procedurii prevăzute la 
articolul 23 alineatul (2), Comisia 
stabilește lista sectoarelor și a 
subsectoarelor, printre cele vizate de 
anexa I, precum și a produselor pentru 
care se aplică prezentul articol, evaluând 
riscul de relocare a emisiilor pe baza 
sectoarelor vizate la articolul 10a 
alineatul (8).
Dispozițiile prevăzute la alineatul (1) nu 
se aplică importurilor de bunuri produse 
în țările sau regiunile legate de sistemul 
european de comercializare a cotelor de 
emisie în conformitate cu dispozițiile 
articolului 25.  
(3) Cantitatea de cote pe care importatorii 
trebuie să le restituie este egală cu 
diferența dintre: 
- emisiile medii de gaze cu efect de seră pe 
tonă fabricată, ca rezultat al producerii 
bunurilor în cauză în ansamblul 
Comunității, înmulțite cu greutatea în 
tone a bunurilor importate. În cea de-a 
doua operație de calcul, emisiile medii pot 
fi înlocuite cu un factor de emisie mai 
favorabil, dacă importatorul poate 
demonstra, pe baza unui audit realizat de 
un organism de verificare acreditat de 
Uniunea Europeană, că procesul de 
producere a acestor bunuri generează mai 
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puține emisii decât media europeană;
- și cantitatea medie de cote acordate 
gratuit pentru producerea acestor bunuri 
în ansamblul Comunității. 
Diferența dintre primul și al doilea total 
determină, dacă aceasta este pozitivă, 
cantitatea de cote pe care importatorii 
trebuie să le restituie sau, dacă diferența 
este negativă, cantitatea pe care aceștia 
pot să o primească gratuit.
Pentru a determina cantitatea medie de 
gaze cu efect de seră care rezultă în urma 
producerii diverselor bunuri sau categorii 
de bunuri în ansamblul Comunității, 
Comisia, acționând în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 23 
alineatul (2), ține seama de declarațiile de 
emisii verificate în condițiile prevăzute la 
articolul 14.
(4) Pentru a facilita stabilirea modului de 
calcul al restituirilor la import în 
conformitate cu alineatul (3), Comisia 
poate cere operatorilor declarații cu 
privire la fabricarea produselor în cauză, 
precum și verificarea independentă a 
acestor declarații, în conformitate cu 
orientările adoptate în temeiul articolelor 
14 și 15. Printre aceste cerințe se poate 
număra declararea nivelului emisiilor 
acoperite de sistemul de comercializare a 
cotelor al Uniunii Europene, aferente 
fabricării fiecărui produs sau fiecărei 
categorii de produse.
(5) Un regulament adoptat în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 23 alineatul (2) stabilește 
condițiile de restituire sau de alocare 
gratuită a cotelor pentru importatori. 
Acest regulament prevede, de asemenea, 
condițiile în care importatorul vizat de 
prezentul articol declară restituirea 
necesară a cotelor în legătură cu 
cantitatea bunurilor importate.
(6) Cantitatea totală de cote pe care 
organismul comunitar autorizat le poate 
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scoate la licitație în conformitate cu 
articolul 10 se majorează cu cantitatea de 
cote restituite de importatori pentru a-și 
îndeplini obligația stabilită la alineatul (1) 
și se micșorează cu cantitatea de cote 
primite de exportatori în urma aplicării 
aceluiași alineat.
(7) Venitul suplimentar obținut în urma 
licitației, generat de obligația 
importatorilor de a restitui cote, este 
vărsat într-un fond al Uniunii Europene 
destinat cercetării/dezvoltării în materie 
de energie și de combatere a schimbărilor 
climatice.
(8) Pentru a-și îndeplini obligația de 
restituire prevăzută la alineatul (1), 
importatorul poate utiliza cote, unități de 
reducere a emisiilor (ERU) și unități 
certificate de reducere a emisiilor (CER) 
până la atingerea procentului utilizat de 
operatori în anul precedent sau cote din 
sistemul de comercializare a emisiilor al 
unei țări terțe, care impune constrângeri 
recunoscute a fi echivalente cu cele din 
cadrul sistemului comunitar.
(9) Cel târziu la 30 iunie 2010, Comisia 
adoptă, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 23 alineatul (2), 
dispoziții care să permită exportatorilor de 
bunuri definite la alineatul (2) al 
prezentului articol să primească cote 
gratuite din registrul comunitar pentru 
exporturile realizate din Comunitatea 
Europeană începând cu 1 ianuarie 2013. 
O rezervă de cote este creată în acest scop, 
al cărei volum este mai mic de 2% din 
volumul total de cote din cadrul 
Comunității.
(10) Comisia realizează, până la 30 iunie 
2009, un studiu privind aspectele juridice 
care trebuie luate în considerare pentru a 
asigura compatibilitatea acestui 
instrument cu dreptul comercial 
internațional. După caz, Comisia prevede 
de asemenea un plan și un calendar al 
comunicărilor și al discuțiilor cu alte țări 
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vizate cu privire la mijloacele de abordare 
a problemelor identificate în modul cel 
mai satisfăcător posibil. 

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2011, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

(11) Ținând seama de rezultatul 
negocierilor internaționale și de măsura în 
care acestea vor genera reduceri globale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, și în 
urma consultării tuturor partenerilor sociali
interesați, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, până cel târziu în 
iunie 2010, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Acest raport este însoțit 
de propuneri adecvate privind ajustarea
ponderii cotelor primite cu titlu gratuit de 
sectoarele sau subsectoarele respective în 
temeiul articolului 10a.

- adaptarea ponderii cotelor primite cu 
titlu gratuit de sectoarele sau subsectoarele 
respective în temeiul articolului 10a;

- includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

Acest raport prezintă, de asemenea, 
progresul în realizarea măsurilor de 
punere în aplicare referitoare la crearea 
unui mecanism de ajustare la frontieră, 
prevăzut la alineatele (1)-(9).

Atunci când se stabilesc măsurile 
adecvate se ține seama și de toate
acordurile sectoriale obligatorii care duc 
la reduceri globale ale emisiilor de 
amploarea necesară pentru a combate 
eficient schimbările climatice, acorduri 
care pot fi monitorizate, verificate și care 
pot face obiectul unor mecanisme 
obligatorii de garantare a aplicării.

Or. fr

Justificare

Este absolut necesară introducerea în conținutul directivei a principiilor mecanismului de 
includere a importurilor de carbon, pentru a da credibilitate poziției UE pentru obținerea 
unui acord internațional satisfăcător la finele lui 2009.
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Este la fel de importantă menționarea cel puțin a imperativelor de cuantificare și de 
verificare pentru orice angajament al statelor celor mai dezvoltate la nivel economic. Aceste 
imperative trebuie să vizeze de asemenea „contribuția” statelor în curs de dezvoltare.
Ar trebui clarificată noțiunea de țară emergentă.

Amendamentul 586
Anne Laperrouze

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând cu 1 ianuarie 2013, 
importatorii și exportatorii de bunuri 
definite în conformitate cu alineatul (2), 
pentru care a fost stabilită o metodologie 
în condițiile prevăzute la alineatul (3), 
sunt obligați să restituie sau, respectiv, 
autorizați să primească cote gratuite în 
conformitate cu modalitățile stabilite la 
alineatul (3). 
Produsele pentru care se aplică 
dispozițiile stabilite la alineatul (1) sunt 
cele care prezintă un risc de relocare a 
carbonului și provin din țări care, în cazul 
țărilor dezvoltate, nu și-au asumat 
angajamente comparabile cu cele ale
Uniunii Europene în ceea ce privește 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră și, în cazul țărilor în curs de 
dezvoltare care au înregistrat cele mai 
mari progrese pe plan economic, nu au 
instituit acțiuni corespunzătoare noi, care 
pot fi măsurate, verificate și comunicate 
în conformitate cu metode recunoscute la 
nivel internațional.
(2) Comisia, acționând în cadrul 
procedurii prevăzute la articolul 23 
alineatul (2) și în lumina rezultatelor 
negocierilor internaționale, stabilește, cel 
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târziu până la 30 iunie 2010, lista țărilor 
de origine vizate de alineatul (1). 
Tot în cadrul procedurii prevăzute la 
articolul 23 alineatul (2), Comisia 
stabilește lista sectoarelor și a 
subsectoarelor, printre cele vizate de 
anexa I, precum și a produselor pentru 
care se aplică prezentul articol, evaluând 
riscul de relocare a emisiilor pe baza 
sectoarelor vizate la articolul 10a 
alineatul (8).
Instalațiile din sectoarele și subsectoarele 
mari consumatoare de energie, a căror 
instalații consumă electricitate în 
condițiile prevăzute la articolul 2 alineatul 
(4b), alineatele (3) și (4) din Directiva 
2003/96/CE din 27 octombrie 2003 
privind restructurarea cadrului comunitar 
de impozitare a produselor energetice și a 
electricității sunt incluse în lista de la 
anexa I a instalațiilor ca emisii indirecte.
Dispozițiile prevăzute la alineatul (1) nu 
se aplică importurilor de bunuri produse 
în țările sau regiunile legate de sistemul 
european de comercializare a cotelor de 
emisie în conformitate cu dispozițiile 
articolului 25.  
(3) Cantitatea de cote pe care importatorii 
trebuie să le restituie este egală cu 
diferența dintre: 
- emisiile medii de gaze cu efect de seră pe 
tonă fabricată, ca rezultat al producerii 
bunurilor în cauză în ansamblul 
Comunității, înmulțite cu greutatea în 
tone a bunurilor importate. În cea de-a 
doua operație de calcul, emisiile medii pot 
fi înlocuite cu un factor de emisie mai 
favorabil dacă importatorul poate 
demonstra, pe baza unui audit realizat de 
un organism de verificare acreditat de 
Uniunea Europeană, că procesul de 
producere a acestor bunuri generează mai 
puține emisii decât media europeană;
- și cantitatea medie de cote acordate 
gratuit pentru producerea acestor bunuri 
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în ansamblul Comunității. 
Diferența dintre primul și al doilea total 
determină, dacă aceasta este pozitivă, 
cantitatea de cote pe care importatorii 
trebuie să le restituie sau, dacă diferența 
este negativă, cantitatea pe care aceștia 
pot să o primească gratuit.
Pentru a determina cantitatea medie de 
gaze cu efect de seră care rezultă în urma 
producerii diverselor bunuri sau categorii 
de bunuri în ansamblul Comunității, 
Comisia, acționând în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 23 
alineatul (2), ține seama de declarațiile de 
emisii verificate în condițiile prevăzute la 
articolul 14.
(4) Pentru a facilita stabilirea modului de 
calcul al restituirilor la import în 
conformitate cu alineatul (3), Comisia 
poate cere operatorilor declarații cu 
privire la fabricarea produselor în cauză, 
precum și verificarea independentă a 
acestor declarații, în conformitate cu 
orientările adoptate în temeiul articolelor 
14 și 15. Printre aceste cerințe se poate 
număra declararea nivelului emisiilor 
acoperite de sistemul de comercializare a 
cotelor al Uniunii Europene, aferente 
fabricării fiecărui produs sau fiecărei 
categorii de produse.
(5) Un regulament adoptat în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 2,3 alineatul (2) stabilește 
condițiile de restituire sau de alocare 
gratuită a cotelor pentru importatori. 
Acest regulament prevede, de asemenea, 
condițiile în care importatorul vizat de 
prezentul articol declară restituirea 
necesară a cotelor în legătură cu 
cantitatea bunurilor importate.
(6) Cantitatea totală de cote pe care 
organismul comunitar autorizat le poate 
scoate la licitație în conformitate cu 
articolul 10 se majorează cu cantitatea de 
cote restituite de importatori pentru a-și 
îndeplini obligația stabilită la alineatul (1) 
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și se micșorează cu cantitatea de cote 
primite de exportatori în urma aplicării 
aceluiași alineat.
(7) Venitul suplimentar obținut în urma 
licitației, generat de obligația 
importatorilor de a restitui cote, este 
vărsat într-un fond al Uniunii Europene 
destinat cercetării/dezvoltării în materie 
de energie și de combatere a schimbărilor 
climatice.
(8) Pentru a-și îndeplini obligația de 
restituire prevăzută la alineatul (1), 
importatorul poate utiliza cote, unități de 
reducere a emisiilor (ERU) și unități 
certificate de reducere a emisiilor (CER) 
până la atingerea procentului utilizat de 
operatori în anul precedent sau cote din 
sistemul de comercializare a emisiilor al 
unei țări terțe, care impune constrângeri 
recunoscute a fi echivalente cu cele din 
cadrul sistemului comunitar.
(9) Cel târziu la 30 iunie 2010, Comisia 
adoptă, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 23 alineatul (2), 
dispoziții care să permită exportatorilor de 
bunuri definite la alineatul (2) al 
prezentului articol să primească cote 
gratuite din registrul comunitar pentru 
exporturile realizate din Comunitatea
Europeană începând cu 1 ianuarie 2013. 
O rezervă de cote este creată în acest scop, 
al cărei volum este mai mic de 2% din 
volumul total de cote din cadrul 
Comunității.
(10). Comisia realizează, până la 30 iunie 
2009, un studiu privind aspectele juridice
care trebuie luate în considerare pentru a 
asigura compatibilitatea acestui 
instrument cu dreptul comercial 
internațional. După caz, Comisia prevede, 
de asemenea, un plan și un calendar al 
comunicărilor și al discuțiilor cu alte țări 
vizate cu privire la mijloacele de abordare 
a problemelor identificate în modul cel 
mai satisfăcător posibil. 

Ținând seama de rezultatul negocierilor (11) Ținând seama de rezultatul 
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internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2011, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

negocierilor internaționale și de măsura în 
care acestea vor genera reduceri globale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, și în 
urma consultării tuturor partenerilor sociali 
interesați, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, până cel târziu în 
iunie 2010, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Acest raport este însoțit 
de propuneri adecvate privind ajustarea
ponderii cotelor primite cu titlu gratuit de 
sectoarele sau subsectoarele respective în 
temeiul articolului 10a.

- adaptarea ponderii cotelor primite cu 
titlu gratuit de sectoarele sau subsectoarele 
respective în temeiul articolului 10a;

- includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

Acest raport prezintă, de asemenea, 
progresul în realizarea măsurilor de 
punere în aplicare referitoare la crearea 
unui mecanism de ajustare la frontieră, 
prevăzut la alineatele (1)-(9).

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ține seama și de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate și care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ține seama și de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate și care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Or. fr

Justificare

Este absolut necesară introducerea în conținutul directivei a principiilor mecanismului de 
includere a importurilor de carbon, pentru a da credibilitate poziției UE pentru obținerea 
unui acord internațional satisfăcător la finele lui 2009.

Este la fel de importantă menționarea cel puțin a imperativelor de cuantificare și de 
verificare pentru orice angajament al statelor celor mai dezvoltate la nivel economic. Aceste 
imperative trebuie să vizeze de asemenea „contribuția” statelor în curs de dezvoltare.
Ar trebui clarificată noțiunea de țară emergentă.
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Amendamentul 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 2011, 
un raport analitic de evaluare a situației 
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

(1) Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, acordând în același 
timp condiții egale industriilor 
concurente, și în urma consultării tuturor 
partenerilor sociali interesați, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului, până cel târziu în iunie 2011 și,
ulterior, la fiecare 5 ani un raport analitic 
de evaluare a situației, care va acorda o 
atenție specială sectoarelor sau 
subsectoarelor mari consumatoare de 
energie pentru a stabili, conform 
alineatului (3), nivelul de expunere a 
acestora la riscuri semnificative de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

(2) Raportul analitic menționat în 
alineatul (1) este însoțit de propuneri 
adecvate, care țin cont de perioada de timp 
rămasă până la punerea pe deplin în 
aplicare și include:

– adaptarea ponderii cotelor primite cu titlu 
gratuit de sectoarele sau subsectoarele 
respective în temeiul articolului 10a;

– adaptarea ponderii cotelor primite cu titlu 
gratuit de sectoarele sau subsectoarele 
respective în temeiul articolului 10a;

- includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

- sisteme de echivalare a emisiilor de 
carbon pentru exportatorii și importatorii 
de produse fabricate de sectoarele cuprinse 
în articolul 10a pentru efectele de relocare 
care nu sunt incluse în cadrul altor 
măsuri. Aceste sisteme nu reduc 
lichiditatea pieței de cote.
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Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ține seama și de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea 
necesară pentru a combate eficient 
schimbările climatice, acorduri care pot fi 
monitorizate, verificate și care pot face 
obiectul unor mecanisme obligatorii de 
garantare a aplicării.

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ține seama și de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care acordă condiții 
egale industriilor concurente, acorduri 
care pot fi monitorizate, verificate și care 
pot face obiectul unor mecanisme 
obligatorii de garantare a aplicării.

(3) Pentru a stabili sectoarele menționate 
la paragraful 1, Comisia ține seama de 
măsura în care sectorul sau subsectorul 
în cauză poate transfera costul cotelor 
solicitate în prețul produselor, fără a 
pierde o parte semnificativă a cotei de 
piață în favoarea instalațiilor situate în 
țări din afara Comunității, care nu au 
impus restricții echivalente și verificabile 
din punct de vedere al emisiilor de 
carbon, ținând seama de următorii 
factori:
(a) măsura în care licitațiile ar duce la o 
creștere substanțială a costurilor de 
producție;
(b) măsura în care instalațiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici;
(c) structura de piață, piața produselor și 
piața geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurența 
internațională;
(d) efectul schimbărilor climatice și al 
politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate;
(e) efectul transferării costului CO2 în 
prețul electricității în sectorul sau 
subsectorul în cauză.
Pentru a evalua posibilitatea de 
transferare a costurilor sporite generate 
de sistemul comunitar, se pot utiliza, inter 
alia, estimări ale pierderilor de vânzări 
determinate de prețul crescut al 
carbonului sau impactul asupra 
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rentabilității instalațiilor.
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

Ar trebui analizat potențialul acordului internațional de a genera reduceri reale ale emisiilor 
globale. Ar trebui să existe măsuri pentru creșterea contribuției sectoarelor ETS, dar și 
pentru combaterea riscurilor de relocare a emisiilor. Prima opțiune ar trebui să fie alocarea 
de cote cu titlu gratuit.

Articolul 10a alineatul (9) constituie o parte esențială a relocării emisiilor de dioxid de 
carbon și, prin urmare, a fost inclus în acest articol ca alineatul (3).

Trebuie luat în calcul transferul costurilor aferente CO2 asupra prețului energiei electrice 
atunci când se identifică expunerea la riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

Amendamentul 588
Caroline Lucas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care
acestea vor genera reduceri globale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, și în 
urma consultării tuturor partenerilor sociali 
interesați, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, până cel târziu în
iunie 2011, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 

În cazul în care nu s-a încheiat un acord 
internațional global și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, având în vedere măsurile 
interne pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, până cel târziu în
ianuarie 2011, un raport analitic de 
evaluare a situației sectoarelor sau 
subsectoarelor mari consumatoare de 
energie care sunt considerate a fi expuse 
unor riscuri semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon. Acest raport 
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de propuneri adecvate, care pot include: este însoțit de propuneri adecvate, care pot 
include:

– adaptarea ponderii cotelor primite cu 
titlu gratuit de sectoarele sau 
subsectoarele respective în temeiul 
articolului 10a;
– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

- adaptarea includerii în sistemul 
comunitar a importatorilor de produse 
fabricate de sectoarele sau de subsectoarele 
stabilite în conformitate cu articolul 10a;

- alte măsuri directe pentru prevenirea 
riscului de creștere a emisiilor la nivel 
mondial ca urmare a relocării industriilor 
concurente pe plan internațional ale UE 
supuse complet licitărilor și pentru 
asigurarea competitivității acestora, fără a 
submina eficiența ecologică a sistemului 
comunitar. 

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ține seama și de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate și care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ține seama și de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate și care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Or. en

Justificare

Pe lângă cerințele la import privind cotele de emisii pentru produsele mari consumatoare de 
energie importate în UE, poate fi necesară adoptarea altor măsuri vizând sprijinirea 
industriilor exportatoare ale UE, în măsura în care acestea sunt expuse unei concurențe 
internaționale semnificative din partea țărilor care nu întreprind acțiuni verificabile pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.  
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Amendamentul 589
Linda McAvan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2011, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2010, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

- adaptarea ponderii cotelor primite cu titlu 
gratuit de sectoarele sau subsectoarele 
respective în temeiul articolului 10a;

- adaptarea ponderii cotelor primite cu titlu 
gratuit de sectoarele sau subsectoarele 
respective în temeiul articolului 10a până 
la 100% din cantitatea stabilită în 
conformitate cu articolul 10a;

- includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

- în cazul în care nu s-a încheiat un acord 
internațional privind schimbările 
climatice, includerea în sistemul comunitar 
a importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a; un 
asemenea de mecanism de ajustare la 
frontieră ar trebui să creeze condiții egale 
pentru producătorii și importatorii de 
astfel de produse.
În cazul în care s-a încheiat un acord 
internațional privind schimbările 
climatice, raportul analitic poate fi însoțit 
de propuneri, în temeiul revizuirii 
menționate la articolul 10a alineatul (1), 
pentru a permite alocarea cu titlu gratuit 
numai în situațiile în care este pe deplin 
justificată în lumina unui acord 
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internațional.
Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ține seama și de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate și care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ține seama și de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate și care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Or. en

Justificare

Raportul Comisiei în urma acordului internațional ar trebui întocmit mai devreme, în luna 
iunie 2010. Comisia a propus, de asemenea, două revizuiri: una în temeiul articolului 10a 
alineatul (1) care trebuie să evalueze, în lumina unui acord internațional dacă sunt necesare 
cotele gratuite, și una în temeiul articolului 10b. Aceste revizuiri ar trebui combinate pentru a 
grăbi procesul și pentru a crește gradul de certitudine.

Amendamentul 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 2011, 
un raport analitic de evaluare a situației 
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon.

(1) Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale legate de COP 131 și de 
măsura în care acestea vor genera reduceri 
globale ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră, acordând în același timp condiții 
echivalente sectoarelor industriale 
concurente și respectând criteriile 
prevăzute la alineatul (3), și în urma 
consultării tuturor partenerilor sociali 
interesați, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, până cel târziu în 
iunie 2011, un raport analitic de evaluare a 
situației, în special a sectoarelor  mari 
consumatoare de energie sau
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subsectoarelor care sunt considerate a fi 
expuse unor riscuri semnificative de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

Aceste raport este însoțit de propuneri 
adecvate, care pot include:

(2) Acest raport menționat la alineatul (1)
este însoțit de propuneri adecvate, care, 
ținând seama de calendarul aplicării 
depline, urmăresc:

– adaptarea ponderii cotelor primite cu titlu 
gratuit de sectoarele sau subsectoarele 
respective în temeiul articolului 10a;

– adaptarea ponderii cotelor primite cu titlu 
gratuit de toate sectoarele la care se face 
referință în articolul 10a;

– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

- stabilirea, în ceea ce privește relocarea 
de carbon neacoperită de alte măsuri, a 
unor sisteme de echilibrare a carbonului 
pentru exportatorii și importatorii de 
produse fabricate de sectoarele sau de 
subsectoarele stabilite în conformitate cu 
articolul 10a Aceste sisteme nu 
restricționează lichiditatea pieței cotelor.

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ține seama și de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea 
necesară pentru a combate eficient 
schimbările climatice, acorduri care pot fi 
monitorizate, verificate și care pot face 
obiectul unor mecanisme obligatorii de 
garantare a aplicării.

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ține seama și de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care respectă 
criteriile pertinente prevăzute în alineatul 
(3), acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate și care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Conferința părților la UNFCCC (Convenția-cadru 
a Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice) și a treia reuniune a 
părților la Protocolul de la Kyoto, desfășurată la 
Bali (Indonezia) în perioada 3-14 decembrie 2007.

Or. pl

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice faptul că doar acordurile internaționale încheiate în 
temeiul UNFCCC vor fi luate în considerare. Prevede criteriile aplicabile acordurilor 
internaționale. Situația va fi evaluată pentru toate sectoarele industriale, dar mai ales pentru 
acelea care sunt mari consumatoare de energie. Acordurile internaționale trebuie să fie, de 
asemenea, evaluate din punct de vedere al calendarului de aplicare. Sistemele de echilibrare 
oferă o opțiune suplimentară; ele nu restricționează integrarea sectoarelor în schema ETS 
comunitară și nu vor impune sarcini suplimentare instalațiilor UE acoperite de schema ETS 
comunitară.
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Amendamentul 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2011, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2010, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

- adaptarea ponderii cotelor primite cu titlu 
gratuit de sectoarele sau subsectoarele 
respective în temeiul articolului 10a;

- adaptarea ponderii cotelor primite cu titlu 
gratuit de sectoarele sau subsectoarele 
respective în temeiul articolului 10a;

- includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a;
- ajustarea numărului de cote primite 

gratuit pentru a compensa efectul indirect 
al transferării costurilor emisiilor de CO2 
în prețul energiei electrice pentru 
sectoarele identificate în conformitate cu 
articolul 10a alineatul (9) ca fiind afectate 
în mod deosebit de aceste costuri 
transferate. Cantitatea maximă de cote 
alocată pentru transferul costului 
emisiilor de CO2 în prețul energiei 
electrice se bazează pe consumul anual 
mediu verificat de energie electrică al 
instalațiilor în cauză în perioada 2005 –
2007 și pe transferul costului preconizat 
al emisiilor de CO2 al tehnologiilor 
marginale de producție de energie 
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electrică care stabilesc prețul de piață al 
energiei electrice și se alătură cotelor 
alocate cu titlu gratuit pentru emisiile 
directe.
Dispozițiile articolului 10a alineatul (7) se 
modifică în mod corespunzător.

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ține seama și de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate și care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate 
se ține seama și de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate și care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

Or. en

Justificare

Revizuirea trebuie să includă analiza transferului costurilor aferente CO2 asupra prețului 
energiei electrice pentru sectoarele cu emisii indirecte mai ridicate decât emisiile directe și 
asupra cărora prețurile energiei electrice au un impact mai mare.  Este necesar un sistem 
definit care să stabilească valori de referință pentru cotele gratuite în vederea compensării 
transferului costurilor aferente CO2 asupra energiei electrice folosite de către industriile 
mari consumatoare de energie.  Includerea importatorilor în sistemul comunitar nu ar 
funcționa pentru sectoarele cu operațiuni în aval, deoarece bunurile de consum sunt mult 
prea complexe pentru a fi protejate de un astfel de sistem.

Amendamentul 592
Anders Wijkman

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
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Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 2011, 
un raport analitic de evaluare a situației 
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 2011, 
un raport analitic de evaluare a situației 
subsectoarelor și instalațiilor mari 
consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

- adaptarea ponderii cotelor primite cu titlu 
gratuit de sectoarele sau subsectoarele 
respective în temeiul articolului 10a;

– adaptarea ponderii cotelor primite cu titlu 
gratuit de subsectoarele și instalațiile
respective în temeiul articolului 10a;

- includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a. 

– includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
subsectoarele și instalațiile stabilite în 
conformitate cu articolul 10a. 

Or. en

Amendamentul 593
Jens Holm

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până cel târziu la 30 iunie 2010 și, 
ulterior, la fiecare 3 ani, Comisia 
stabilește care sunt sectoarele expuse unui 
risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. 

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

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

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

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

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

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

Pentru a evalua posibilitatea de 
transferare a costurilor sporite generate 
de sistemul comunitar, se pot utiliza, inter 
alia, estimări ale pierderilor de vânzări 
determinate de creșterea prețului emisiilor 
de dioxid de carbon sau de impactul 
asupra rentabilității instalațiilor.

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 2011, 
un raport analitic de evaluare a situației 
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 2011, 
un raport analitic de evaluare a situației 
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Acest raport este însoțit 
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de propuneri adecvate, care pot include: de propuneri adecvate, care pot include:

Or. en

Justificare

Acest amendament permite Comisiei să identifice în continuare sectoarele care se confruntă 
cu riscul relocării semnificative a emisiilor de dioxid de carbon, indiferent dacă ideea cotelor 
gratuite în proporție de 100% este acceptată sau nu. Este clar faptul că nu se ajunge la niciun 
rezultat dacă aceste întreprinderi sunt obligate să-și transfere activitatea din Europa în state 
ale căror guverne au refuzat să ratifice acordul UNFCCC. Emisiile de gaze cu efect de seră 
ar crește și s-ar desființa locuri de muncă în Europa. Dezbaterea are ca scop găsirea celui 
mai eficient mod de a soluționa această problemă.

Amendamentul 594
Silvia-Adriana Țicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10b – titlu și introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de sprijinire a anumitor industrii 
mari consumatoare de energie în cazul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon

Măsuri de sprijinire a industriilor 
consumatoare de energie în cazul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2011, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu la 31 
decembrie 2010, un raport analitic de 
evaluare a situației sectoarelor sau 
subsectoarelor care sunt considerate a fi 
expuse unor riscuri semnificative de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon. 
Acest raport este însoțit de propuneri 
adecvate, care pot include:

Or. en
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Justificare

Acest tip de dispoziții ar trebui să se aplice și sectoarelor care nu sunt mari consumatoare de 
energie și care sunt expuse, de asemenea, unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon, ținând cont de faptul că unele state UE constituie granița Uniunii. În 
plus, legislația privind mediul ar trebui să asigure folosirea durabilă a resurselor pe 
teritoriul UE și să nu susțină relocarea producției în state terțe care folosesc tehnici mai 
puțin ecologice.

Amendamentul 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10b – titlu și introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de sprijinire a anumitor industrii 
mari consumatoare de energie în cazul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon

Măsuri de sprijinire a industriilor 
consumatoare de energie în cazul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2011, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu la 31 
decembrie 2010, un raport analitic de 
evaluare a situației sectoarelor sau 
subsectoarelor care sunt considerate a fi 
expuse unor riscuri semnificative de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon. 
Acest raport este însoțit de propuneri 
adecvate, care pot include:

Or. en

Justificare

Aceste dispoziții ar trebui să se aplice de asemenea sectoarelor care nu sunt mari 
consumatoare de energie expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon. Legislația privind mediul ar trebui să asigure folosirea durabilă a resurselor pe 
teritoriul UE și să nu susțină relocarea producției în state terțe care folosesc tehnici mai 
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puțin ecologice.

Amendamentul 596
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care 
acestea vor genera reduceri globale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, și în 
urma consultării tuturor partenerilor 
sociali interesați, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
până cel târziu în iunie 2011, un raport 
analitic de evaluare a situației sectoarelor 
sau subsectoarelor mari consumatoare de 
energie care sunt considerate a fi expuse 
unor riscuri semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon.

Comisia prezintă, până cel târziu în 
septembrie 2009, un raport analitic de 
evaluare a situației sectoarelor sau 
subsectoarelor mari consumatoare de 
energie care sunt considerate a fi expuse 
unor riscuri semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon. Măsurile de 
sprijinire a anumitor sectoare mari 
consumatoare de energie prevăzute la 
articolul 10b pot fi eliminate doar printr-
un acord internațional care stabilește 
aceleași obiective de reducere precum cele 
impuse statelor membre, în urma 
consultării tuturor partenerilor sociali 
relevanți, a Parlamentului European și a 
Consiliului.

Aceste raport este însoțit de propuneri 
adecvate, care pot include:

Acest raport analitic este însoțit de 
propuneri adecvate, care pot include:

Or. de

Justificare

Investițiile și planificarea securității în industriile și subsectoarele mari consumatoare de 
energie, în cazul cărora Comisia nu trebuie să evalueze riscul transferării emisiilor de CO2
până în iunie 2010, pot fi efectuate doar dacă se stabilește din timp care sectoare vor primi 
alocații cu titlul gratuit. Pentru a evita dezavantajele concurențiale, acest statut trebuie să 
rămână valabil până când va exista un acord care să prevadă aceleași obiective de reducere 
precum cele propuse.
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Amendamentul 597
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care 
acestea vor genera reduceri globale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, și în 
urma consultării tuturor partenerilor sociali 
interesați, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, până cel târziu în 
iunie 2011, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon.

În urma consultării tuturor partenerilor 
sociali interesați, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
până cel târziu în septembrie 2009, un 
raport analitic de evaluare a situației 
sectoarelor sau subsectoarelor mari 
consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Măsurile de sprijinire a 
anumitor sectoare mari consumatoare de 
energie prevăzute la prezentul articol pot 
fi eliminate doar printr-un acord 
internațional care stabilește aceleași 
obiective de reducere precum cele impuse 
statelor membre.

Aceste raport este însoțit de propuneri 
adecvate, care pot include:

Acest raport analitic este însoțit de 
propuneri adecvate, care pot include:

Or. de

Justificare

Investițiile și planificarea securității în industriile și subsectoarele mari consumatoare de 
energie, în cazul cărora Comisia nu trebuie să evalueze riscul transferării emisiilor de CO2
până în iunie 2010, pot fi efectuate doar dacă se stabilește din timp care sectoare vor primi 
alocații cu titlul gratuit. Pentru a evita transferul emisiilor de CO2, alocarea gratuită trebuie 
să rămână valabilă până când va exista un acord internațional care să conțină aceleași 
obiective de reducere precum schema ETS comunitară.
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Amendamentul 598
Antonio De Blasio

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2011, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

– adaptarea ponderii cotelor primite cu titlu 
gratuit de sectoarele sau subsectoarele 
respective în temeiul articolului 10a;

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu la 31 
decembrie 2009, un raport analitic de 
evaluare a situației sectoarelor sau 
subsectoarelor mari consumatoare de 
energie cu emisii directe sau indirecte care 
sunt considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:
– adaptarea ponderii cotelor primite cu titlu 
gratuit de sectoarele sau subsectoarele 
respective în temeiul articolului 10a;

Or. hu

Amendamentul 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
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Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2011, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2010, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Acest raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Or. en

Justificare

Pentru aceleași motive menționate mai sus în legătură cu stabilirea sectoarelor expuse 
relocării emisiilor de dioxid de carbon, considerăm că raportul către Parlamentul European 
și către Consiliu ar trebui înaintat mai devreme și anume în iunie 2010.

Amendamentul 600
Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2011, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2010, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie și a 
sectoarelor energetice care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Acest raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Or. en
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Justificare

Problema relocării emisiilor de dioxid de carbon trebuie combătută în mod corespunzător și 
prin adoptarea unui cadru legislativ previzibil. De aceea, identificarea industriilor care sunt 
expuse în mod deosebit pericolului relocării emisiilor de dioxid de carbon și luarea măsurilor 
pertinente de prevenire reprezintă chestiunile care ar trebui rezolvate cât mai repede posibil 
și în timp util, înainte de 2011.

Sectorul energetic din unele state membre, mai exact o serie de piețe de energie izolate, este 
vulnerabil la relocarea emisiilor de dioxid de carbon în aceeași măsură ca și sectoarele mari 
consumatoare de energie și ar trebui inclus în raportul Comisiei.

Amendamentul 601
Konrad Szymański

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea vor 
genera reduceri globale ale emisiilor de gaze 
cu efect de seră, și în urma consultării tuturor 
partenerilor sociali interesați, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, până 
cel târziu în iunie 2011, un raport analitic de 
evaluare a situației sectoarelor sau 
subsectoarelor mari consumatoare de energie 
care sunt considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon. Aceste raport este însoțit de 
propuneri adecvate, care pot include:

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea vor 
genera reduceri globale ale emisiilor de gaze 
cu efect de seră, și în urma consultării tuturor 
partenerilor sociali interesați, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, până 
cel târziu în iunie 2010, un raport analitic de 
evaluare a situației sectoarelor sau 
subsectoarelor mari consumatoare de energie și 
a sectoarelor energetice care sunt considerate 
a fi expuse unor riscuri semnificative de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Acest
raport este însoțit de propuneri adecvate, care 
pot include:

Or. en
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Amendamentul 602
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2011, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu în iunie 
2010, un raport analitic de evaluare a 
situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Acest raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să fie în măsură să analizeze rezultatul Conferinței de la Copenhaga din 
decembrie 2009 până în iunie 2010. Aceste analize și măsurile luate în urma acestora vor 
furniza informații esențiale pentru piață. 

Amendamentul 603
Jens Holm

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- adaptarea ponderii cotelor primite cu 
titlu gratuit de sectoarele sau 
subsectoarele respective în temeiul 

eliminat
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articolului 10a;

Or. en

Justificare

Cotele gratuite nu reprezintă o soluție bună la problema relocării emisiilor de dioxid de 
carbon. Acordarea de cote gratuite acelor industrii care se numără printre cele mai mari 
surse de emisii de gaze cu efect de seră nu ar asigura stimulentele necesare pentru a garanta 
că întreprinderile în cauză minimalizează consecințele negative pe care procesele lor de 
producție le au asupra mediului.  

Amendamentul 604
Jens Holm

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu articolul 10a.

- includerea în sistemul comunitar a 
importatorilor de produse fabricate de 
sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 
conformitate cu alineatul (1) al 
prezentului articol.

Or. en

Justificare

Modificare tehnică.

Amendamentul 605
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10b – liniuța 2a (nouă)



AM\734914RO.doc 41/95 PE409.659v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

- impunerea unei ajustări fiscale la 
frontieră pentru a compensa subvențiile 
efective primite de societăți cu activități de 
producție în țări dezvoltate, care nu au 
ratificat acordul UNFCCC. 

Or. en

Justificare

Întreprinderile care produc în regiuni din lume ale căror guverne au ales să nu participe la 
UNFCCC primesc o subvenție atunci când concurează cu firme europene și cu alte firme care 
trebuie să obțină permise de comercializare a cotelor de emisii. Prin urmare, este rezonabilă 
menținerea posibilității de introducere a taxelor compensatorii la importurile provenite din 
aceste zone pentru a asigura concurența loială și pentru a combate relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon. 

Amendamentul 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10b – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- ajustarea numărului de cote primite 
gratuit pentru a compensa efectul indirect 
al transferării costurilor emisiilor de CO2 
în prețul energiei electrice pentru 
sectoarele identificate în conformitate cu 
articolul 10a alineatul (3) ca fiind afectate 
în mod deosebit de aceste costuri 
transferate. Cotele pentru compensarea 
transferului de costuri legate de emisiile 
de CO2 se vor aloca suplimentar și se vor 
deduce din cotele alocate în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (1) și nu intră 
sub incidența dispozițiilor articolului 12 
alineatele (1) și (3).



PE409.659v01-00 42/95 AM\734914RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Costurile determinate de transferul prețurilor emisiilor de CO2 la consumatorii de energie 
electrică ar putea avea un impact semnificativ asupra rentabilității sectoarelor mari 
consumatoare de energie. Dacă, pe lângă acest fapt, se demonstrează existența riscului 
relocării emisiilor de dioxid de carbon, trebuie alocate cote suplimentare celor deja alocate 
pentru emisii directe. Aceste cote trebuie retrase din fondul pentru licitare și nu vor avea un 
impact negativ asupra operatorilor supuși licitării dacă aceștia sunt scutiți de obligația 
restituirii anuale și dacă transferul nu este permis.

Amendamentul 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10b – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- ajustarea numărului de cote primite 
gratuit pentru a compensa efectul indirect 
al transferării costurilor emisiilor de CO2 
în prețul energiei electrice pentru 
sectoarele identificate în conformitate cu 
articolul 10a alineatul (3) ca fiind afectate 
în mod deosebit de aceste costuri 
transferate. Cotele pentru compensarea 
transferului de costuri legate de emisiile 
de CO2 se vor aloca suplimentar și se vor 
deduce din cotele alocate în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (1) și nu intră 
sub incidența dispozițiilor articolului 12 
alineatele (1) și (3).

Or. en

Justificare

Costurile determinate de transferul prețurilor emisiilor de CO2 la consumatorii de energie 
electrică ar putea avea un impact semnificativ asupra rentabilității sectoarelor mari 
consumatoare de energie. Dacă, pe lângă acest fapt, se demonstrează existența riscului 
relocării emisiilor de dioxid de carbon, trebuie alocate cote suplimentare celor deja alocate 



AM\734914RO.doc 43/95 PE409.659v01-00

RO

pentru emisii directe. Aceste cote trebuie retrase din fondul pentru licitare și nu vor avea un 
impact negativ asupra operatorilor supuși licitării dacă aceștia sunt scutiți de obligația 
restituirii anuale și dacă transferul nu este permis.

Amendamentul 608
Irena Belohorská

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10b – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- ajustarea numărului de cote primite 
gratuit pentru a compensa efectul indirect 
al transferării costurilor emisiilor de CO2 
în prețul energiei electrice pentru 
sectoarele identificate în conformitate cu 
articolul 10a alineatul (3) ca fiind afectate 
în mod deosebit de aceste costuri 
transferate. Cotele pentru compensarea 
transferului de costuri legate de emisiile 
de CO2 se vor aloca suplimentar și se vor 
deduce din cotele alocate în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (1) și nu intră 
sub incidența dispozițiilor articolului 12 
alineatele (1) și (3).

Or. en

Justificare

Costurile determinate de transferul prețurilor emisiilor de CO2 la consumatorii de energie 
electrică ar putea avea un impact semnificativ asupra rentabilității sectoarelor mari 
consumatoare de energie. Dacă, pe lângă acest fapt, se demonstrează existența riscului 
relocării emisiilor de dioxid de carbon, trebuie alocate cote suplimentare celor deja alocate 
pentru emisii directe. Aceste cote trebuie retrase din fondul pentru licitare și nu vor avea un 
impact negativ asupra operatorilor supuși licitării dacă aceștia sunt scutiți de obligația 
restituirii anuale și dacă transferul nu este permis.
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Amendamentul 609
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10b – paragraful 1 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a examina crearea unei taxe carbon 
compensatorii pentru importurile din 
aceste sectoare sau subsectoare;

Or. fr

Justificare

Trebuie stabilit un sistem pentru evitarea concurenței neloiale pentru întreprinderile 
europene.

Amendamentul 610
Silvia-Adriana Țicău, Dragoș Florin David

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un acord internațional cu participarea 
industriilor mari consumatoare de energie 
expuse la riscuri semnificative de relocare 
de emisii de dioxid de carbon sau un 
acord internațional sectorial privind 
aceste industrii trebuie să respecte cel 
puțin următoarele criterii pentru a acorda 
sectoarelor considerate a fi expuse unor 
riscuri semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon condiții 
egale la nivelul instalațiilor: 
(i) obiective echivalente în materie de 
emisii de CO2 ; 
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(ii) sisteme similare de reducere a 
emisiilor, cu efect echivalent, bazate pe 
cantități de referință și impuse de toate 
țările participante sau provenind din țări 
cu obiective neechivalente privind emisiile 
de CO2 în sectoare aflate sub incidența 
sistemului comunitar;
(iii) un sistem internațional eficient de 
monitorizare și verificare;
(iv) un regim obligatoriu de soluționare a 
litigiilor și penalități clare pentru abateri 
comparabile cu sistemul UE.

Or. en

Justificare

Un acord internațional nu va preveni relocarea emisiilor de dioxid de carbon decât dacă 
respectă anumite criterii, care pun sectoarele aflate în concurență pe poziții de egalitate. 

Amendamentul 611
Irena Belohorská

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un acord internațional cu participarea 
industriilor mari consumatoare de energie 
expuse la riscuri semnificative de relocare 
de emisii de dioxid de carbon sau un 
acord internațional sectorial privind 
aceste industrii trebuie să respecte cel 
puțin următoarele criterii pentru a acorda 
sectoarelor considerate a fi expuse unor 
riscuri semnificative de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon condiții 
egale la nivelul instalațiilor: 
(i) participarea țărilor ce reprezintă o 
masă critică de cel puțin 85% din 
producția mondială, incluzând 



PE409.659v01-00 46/95 AM\734914RO.doc

RO

principalele piețe emergente;
(ii) obiective echivalente în materie de 
emisii de CO2 ; 
(iii) sisteme similare de reducere a 
emisiilor, cu efect echivalent, bazate pe 
cantități de referință și impuse de toate 
țările participante sau provenind din țări 
cu obiective neechivalente privind emisiile 
de CO2 în sectoare aflate sub incidența 
sistemului comunitar;
(iv) materialele aflate în concurență 
trebuie să fie supuse unor restricții 
echivalente ce țin cont de aspecte legate 
de ciclul de viață;
(v) un sistem internațional eficient de 
monitorizare și verificare;
(vi) un regim obligatoriu de soluționare a 
litigiilor și penalități clare pentru abateri 
comparabile cu sistemul UE.

Or. en

Justificare

Un acord internațional nu va preveni relocarea emisiilor de dioxid de carbon decât dacă 
respectă anumite criterii, care pun sectoarele aflate în concurență pe poziții de egalitate. 

Amendamentul 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordurile internaționale care acoperă 
sectoarele industriale expuse unui risc 
semnificativ de relocare a carbonului sau 
acordurile internaționale legate de un 
sector specific trebuie să îndeplinească cel 
puțin criteriile stabilite mai jos pentru a 
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garanta că acele sectoare considerate ca 
expuse unui risc semnificativ de relocare 
a carbonului beneficiază de condiții egale 
la nivelul instalațiilor individuale:
(i) participarea țărilor ce reprezintă o 
masă critică de cel puțin 85% din 
producția mondială, incluzând 
principalele piețe emergente;
(ii) echivalența obiectivelor de emisii de 
CO2 

(iii) introducerea unor sisteme similare de 
reducere a emisiilor, cu un impact 
echivalent, bazat pe valori de referință și 
impus de toate țările participante sau în 
acele țări care nu au stabilit obiective 
echivalente de emisii de CO2  în sectoarele 
acoperite de schema ETS a UE,
(iv) aplicarea obligatorie a unor restricții 
similare produselor concurențiale, luând 
în considerare ciclul de viață al 
produselor respective, 
(v) un sistem internațional eficient de 
monitorizare și verificare;
(vi) sistem obligatoriu de rezolvare a 
disputelor și norme clare cu privire la 
penalități, comparabile cu sistemul UE.”

Or. pl

Justificare

Un acord internațional nu va preveni relocarea emisiilor de dioxid de carbon decât dacă se 
conformează unor anumite criterii care situează sectoarele aflate în concurență pe poziții de 
egalitate.

Amendamentul 613
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru publică și prezintă 
Comisiei, până la 30 septembrie 2011, lista 
instalațiilor de pe teritoriul său care intră 
sub incidența prezentei directive, precum 
și cotele gratuite alocate fiecărei instalații 
de pe teritoriul său, calculate în 
conformitate cu normele menționate la 
articolul 10a alineatul (1).

(1) Fiecare stat membru publică și prezintă 
Comisiei, până la 30 septembrie 2011, lista 
instalațiilor de pe teritoriul său care intră 
sub incidența prezentei directive.

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, autoritățile competente emit cantitatea 
de cote care trebuie distribuită pentru anul 
respectiv, calculată în conformitate cu 
articolele 10 și 10a. 

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, autoritățile competente emit cantitatea 
de cote care trebuie distribuită pentru anul 
respectiv, calculată în conformitate cu 
articolul 10.

O instalație care își încetează activitatea 
nu mai beneficiază de cote gratuite.

Or. en

Amendamentul 614
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru publică și 
prezintă Comisiei, până la 30 septembrie 
2011, lista instalațiilor de pe teritoriul său 
care intră sub incidența prezentei 
directive, precum și cotele gratuite alocate 
fiecărei instalații de pe teritoriul său, 
calculate în conformitate cu normele 
menționate la articolul 10a alineatul (1).

eliminat

Or. pl



AM\734914RO.doc 49/95 PE409.659v01-00

RO

Justificare

Articolul 11 alineatul (1), prin constrângerile administrative și cele legate de informații pe 
care le impune, ar da naștere la costuri imense în domeniile acoperite de propunerea de 
directivă. 

Nivelul de supraveghere prevăzut la articolul 11 este disproporționat în raport cu obiectivele 
de protecție ecologică care pot fi atinse prin intermediul măsurilor prevăzute de prezentul 
articol.

Amendamentul 615
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru publică și prezintă 
Comisiei, până la 30 septembrie 2011, lista 
instalațiilor de pe teritoriul său care intră 
sub incidența prezentei directive, precum 
și cotele gratuite alocate fiecărei instalații 
de pe teritoriul său, calculate în 
conformitate cu normele menționate la 
articolul 10a alineatul (1).

(1) Fiecare stat membru publică și prezintă 
Comisiei, până la 30 septembrie 2011, lista 
instalațiilor de pe teritoriul său care intră 
sub incidența prezentei directive. 

Or. en

Justificare

Licitarea integrală a cotelor ar trebui să devină regula generală deoarece cotele gratuite nu 
asigură stimulentele necesare pentru a garantă că întreprinderile minimalizează consecințele 
negative pe care le au acțiunile lor asupra mediului. Sunt recomandabile măsurile pentru 
prevenirea relocării emisiilor de dioxid de carbon, dar acestea nu necesită cote gratuite 
pentru industrile care se află printre cele mai mari surse de emisii de gaze cu efect de seră.
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Amendamentul 616
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru publică și prezintă 
Comisiei, până la 30 septembrie 2011, lista 
instalațiilor de pe teritoriul său care intră 
sub incidența prezentei directive, precum și 
cotele gratuite alocate fiecărei instalații de 
pe teritoriul său, calculate în conformitate 
cu normele menționate la articolul 10a 
alineatul (1).

(1) Fiecare stat membru publică și prezintă 
Comisiei, până la 30 iunie 2011, măsuri 
naționale de punere în aplicare ce 
prezintă lista instalațiilor de pe teritoriul 
său care intră sub incidența prezentei 
directive, precum și cotele gratuite alocate 
fiecărei instalații de pe teritoriul său, 
calculate în conformitate cu normele 
menționate la articolul 10a alineatul (1).

Or. en

Justificare

Data pentru prezentarea măsurilor naționale de punere în aplicare ar trebui devansată, 
pentru luna iunie 2011 pentru a oferi statelor membre timp să le modifice dacă acestea sunt 
respinse de către Comisie. 

Amendamentul 617
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru publică și prezintă 
Comisiei, până la 30 septembrie 2011, lista 
instalațiilor de pe teritoriul său care intră 
sub incidența prezentei directive, precum și 
cotele gratuite alocate fiecărei instalații de 
pe teritoriul său, calculate în conformitate 
cu normele menționate la articolul 10a 

(1) Fiecare stat membru publică și prezintă 
Comisiei, până la 30 septembrie 2011, lista 
instalațiilor de pe teritoriul său care intră 
sub incidența prezentei directive, precum și 
cotele gratuite alocate fiecărei instalații de 
pe teritoriul său, calculate în conformitate 
cu normele menționate la articolul 10a 
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alineatul (1). alineatul (2).

Or. de

Justificare

Adaptare necesară ca urmare a introducerii modelului valorilor de referință.

Amendamentul 618
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În termen de trei luni de la 
notificarea măsurilor naționale de punere 
în aplicare de către un stat membru în 
conformitate cu alineatul (1), Comisia 
poate respinge măsurile în cauză sau 
orice element din cadrul acestora, în 
temeiul incompatibilității cu normele 
menționate în articolul 10a alineatul (1). 
Statul membru emite cote în temeiul 
alineatului (2) doar dacă modificările 
propuse sunt acceptate de Comisie. 
Comisia prezintă motivele oricărei decizii 
de a respinge măsurile.

Or. en

Justificare

Comisia trebuie să dețină un rol în aprobarea măsurilor naționale de punere în aplicare 
pentru a se garanta că statele membre aplică în mod consecvent regulile cu privire la 
alocarea cotelor cu titlu gratuit instalațiilor acestora.
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Amendamentul 619
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, autoritățile competente emit cantitatea 
de cote care trebuie distribuită pentru anul 
respectiv, calculată în conformitate cu 
articolele 10 și 10a. 

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, autoritățile competente emit, în 
conformitate cu măsurile lor naționale de 
punere în aplicare, cantitatea de cote care 
trebuie distribuită pentru anul respectiv, 
calculată în conformitate cu articolele 10 și 
10a. 

O instalație care își încetează activitatea 
nu mai beneficiază de cote gratuite.

(2a) Nu se acordă cote gratuite 
instalațiilor în care a încetat activitatea 
prevăzută în anexa I sau instalațiilor în 
care capacitatea activității prevăzute în 
anexa I a scăzut sub pragul cuprins în 
respectiva anexă.
Comisia include, în măsurile adoptate în 
temeiul articolului 10a alineatul (1), 
măsuri de definire a instalațiilor care 
încetează, parțial sau temporar, să mai 
funcționeze. Aceste instalații pot continua 
să primească cote gratuite în conformitate 
cu măsurile privind alocarea cotelor cu 
titlu gratuit adoptate în temeiul articolului 
10a alineatul (1).

Or. en

Justificare

Este importantă includerea unei definiții a momentului în care o instalație încetează să mai 
funcționeze pentru a asigura armonizarea la nivelul UE. 
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Amendamentul 620
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, autoritățile competente emit cantitatea 
de cote care trebuie distribuită pentru anul 
respectiv, calculată în conformitate cu 
articolele 10 și 10a.

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui 
an, autoritățile competente emit cantitatea 
de cote care trebuie distribuită pentru anul 
respectiv, calculată în conformitate cu 
articolul 10.

O instalație care își încetează activitatea 
nu mai beneficiază de cote gratuite.

Or. en

Amendamentul 621
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O instalație care își încetează activitatea nu 
mai beneficiază de cote gratuite.

O instalație care își încetează activitatea nu 
mai beneficiază de cote gratuite și trebuie 
să returneze o cantitate proporțională de 
cote gratuite cu cea care i-a fost deja 
acordată.

Or. en

Justificare

Odată ce decizia de închidere a fost luată, trebuie să ne asigurăm că nu există niciun 
stimulent pentru continuarea producției, în scopul de a menține cotele gratuite.
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Amendamentul 622
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O instalație care își încetează activitatea nu 
mai beneficiază de cote gratuite.

O instalație care își încetează activitatea nu 
mai beneficiază de cote gratuite. Cotele 
neutilizate sunt transferate către rezervă.

Or. en

Justificare

Cotele rezervate pentru instalațiile nou intrate se estimează că vor crește volumul 
lichidităților. Piața se așteaptă ca acestea să fie alocate gratuit instalațiilor (pentru scăderea 
cererii). Cotele nefolosite ar trebui prin urmare introduse pe piață.  

Amendamentul 623
Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O instalație care își încetează activitatea nu 
mai beneficiază de cote gratuite.

O instalație care își încetează activitatea nu 
mai beneficiază de cote gratuite, cu 
excepția situației în care operatorul 
demonstrează autorității competente că va 
înlocui producția în țara sa de origine 
într-un termen specificat și rezonabil. 

Or. en
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Amendamentul 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea reducerilor de emisii certificate 
(CER) și a unităților de reducere a 

emisiilor (ERU) rezultate din activități de 
proiect în cadrul sistemului comunitar 
anterior intrării în vigoare a unui viitor 
acord internațional privind schimbările 

climatice

Utilizarea reducerilor de emisii certificate 
(CER) exclusiv Gold Standard rezultate 

din activități de proiect în cadrul sistemului 
comunitar anterior intrării în vigoare a unui 

viitor acord internațional privind 
schimbările climatice

(1). Până la intrarea în vigoare a unui viitor 
acord internațional privind schimbările 
climatice și înaintea aplicării articolului 
28 alineatele (3) și (4), se aplică alineatele 
(2)-(7) ale prezentului articol.

(1) Până la intrarea în vigoare a unui viitor 
acord internațional privind schimbările 
climatice, se aplică alineatele (2) - (6).

(2) În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012 în cadrul 
tipurilor de proiecte acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012. Până la 
31 decembrie 2014, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

(2) În măsura în care nu au epuizat CER 
certificate exclusiv Gold Standard
autorizate de statele membre pentru 
perioada 2008-2012, operatorii pot solicita 
autorității competente să le aloce cote 
valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER certificate exclusiv Gold Standard
aferente unor reduceri de emisii realizate 
până în 2012 în cadrul tipurilor de proiecte 
acceptate de toate statele membre în cadrul 
sistemului comunitar în perioada 2008-
2012. Suma totală de cote livrate (inclusiv 
cotele livrate în conformitate cu alineatele 
(3), (4) și (5)) nu poate să depășească 50% 
din volumul creditelor menționate mai 
sus, generate în exteriorul Uniunii, care 
nu au fost epuizate. Până la 31 decembrie 
2014, autoritatea competentă efectuează 
aceste schimburi la cerere.

(3) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012, 
autoritățile competente permit operatorilor 
să schimbe CER rezultate din proiecte 
desfășurate înainte de 2013 și care au fost 

(3) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER certificate exclusiv Gold 
Standard autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, autoritățile 
competente permit operatorilor să schimbe 
CER certificate exclusiv Gold Standard
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alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 contra unor cote 
valabile din 2013.

rezultate din proiecte desfășurate înainte de 
2013 și care au fost alocate pentru reduceri 
ale emisiilor realizate începând cu 2013 
contra unor cote valabile din 2013. Suma 
totală de cote livrate ( inclusiv cotele 
livrate în conformitate cu alineatele (3), 
(4) și (5)) nu poate să depășească 50% din 
volumul creditelor menționate mai sus, 
generate în exteriorul Uniunii, care nu au 
fost epuizate.

Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012.

Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012.

(4) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012, 
autoritățile competente permit operatorilor 
să schimbe CER alocate pentru reduceri ale 
emisiilor realizate începând cu 2013 contra 
unor cote provenind din proiecte noi 
lansate începând cu 2013 în țările cel mai 
puțin dezvoltate.

(4) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, autoritățile 
competente permit operatorilor să schimbe 
CER certificate exclusiv Gold Standard
alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 contra unor cote 
provenind din proiecte noi lansate începând 
cu 2013 în țările cel mai puțin dezvoltate.

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
încheierea unui acord între țările respective 
și Comunitate sau până în 2020, luându-se 
în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două. 

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
încheierea unui acord între țările respective 
și Comunitate sau până în 2020, luându-se 
în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două. Suma totală de cote alocate 
(inclusiv cotele livrate în conformitate cu 
alineatele (3), (4) și (5)) nu poate să 
depășească 50% din volumul creditelor 
menționate mai sus, generate în exteriorul 
Uniunii, care nu au fost epuizate.

(5) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012 și în 
eventualitatea în care se amână încheierea 
unui acord internațional privind 
schimbările climatice, creditele provenind 
din proiecte sau alte activități de reducere a 
emisiilor pot fi utilizate în sistemul 
comunitar în conformitate cu acordurile 

(5) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012 și în 
eventualitatea în care se amână încheierea 
unui acord internațional privind 
schimbările climatice, creditele provenind 
din proiecte sau alte activități de reducere a 
emisiilor pot fi utilizate în sistemul 
comunitar în conformitate cu acordurile 
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încheiate cu țări terțe în care se precizează 
nivelurile de utilizare. În conformitate cu 
aceste acorduri, operatorii pot utiliza 
creditele din activitățile de proiect 
desfășurate în țări terțe pentru a-și respecta 
obligațiile care le revin în cadrul sistemului 
comunitar.

încheiate cu țări terțe, dacă sunt credite 
certificate Gold Standard, în care se 
precizează nivelurile de utilizare. În 
conformitate cu aceste acorduri, operatorii 
pot utiliza creditele din activitățile de 
proiect desfășurate în țări terțe pentru a-și 
respecta obligațiile care le revin în cadrul 
sistemului comunitar. Suma totală de cote 
alocate (inclusiv cotele livrate în 
conformitate cu alineatele (3), (4) și (5)) 
nu poate să depășească 50% din volumul 
creditelor menționate mai sus, generate în 
exteriorul Uniunii, care nu au fost 
epuizate.

(6) Acordurile menționate la alineatul (5) 
prevăd utilizarea în sistemul comunitar a 
creditelor provenind din tehnologii legate 
de energiile regenerabile sau de eficiența 
energetică, care promovează transferul 
tehnologic și dezvoltarea durabilă. De 
asemenea, acordurile respective prevăd 
utilizarea unor credite provenind din 
proiecte în care valoarea de referință 
utilizată este inferioară nivelului prevăzut 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
măsurilor menționate la articolul 10a sau 
inferioară nivelurilor prevăzute de 
legislația comunitară.

(6) Acordurile menționate la alineatul (5) 
prevăd utilizarea în sistemul comunitar a 
creditelor certificate Gold Standard
provenind din tehnologii legate de energiile 
regenerabile sau de eficiența energetică, 
care promovează transferul tehnologic și 
dezvoltarea durabilă. De asemenea, 
acordurile respective prevăd utilizarea unor 
credite provenind din proiecte în care 
valoarea de referință utilizată este 
inferioară nivelului prevăzut pentru 
alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
măsurilor menționate la articolul 10a sau 
inferioară nivelurilor prevăzute de 
legislația comunitară.

(7) Odată ce va fi încheiat un acord 
internațional privind schimbările climatice, 
în sistemul comunitar vor fi acceptate 
numai acele CER provenind din țări terțe 
care au ratificat acordul respectiv.

(7) Odată ce va fi încheiat un acord 
internațional privind schimbările climatice, 
în sistemul comunitar vor fi acceptate 
numai acele CER certificate Gold 
Standard provenind din țări terțe care au 
ratificat acordul respectiv până la 10% din 
efortul suplimentar de reducere în 
conformitate cu articolul 9.

Or. fr

Justificare

Directiva ETS trebuie să abordeze garanția acordării de credite pentru susținerea dezvoltării 
durabile la nivel global.
Este importantă utilizarea exclusivă a creditelor Gold Standard în faza a treia a directivei 
ETS.
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În cazul în care nu se va încheia un acord internațional, doar 50% din credite vor putea fi 
reutilizate în perioada 2008 – 2012.
În cazul încheierii unui acord internațional, 10% din eforturile totale de reducere prevăzute 
de directiva ETS ar putea fi utilizate cu CER certificate Gold Standard.

Amendamentul 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea reducerilor de emisii certificate 
(CER) și a unităților de reducere a 
emisiilor (ERU) rezultate din activități de 
proiect în cadrul sistemului comunitar
anterior intrării în vigoare a unui viitor 
acord internațional privind schimbările 
climatice

Utilizarea exclusivă a CER certificate prin 
„Gold Standard” rezultate din activități de 
proiect în cadrul sistemului comunitar în 
cazul în care un viitor acord internațional 
privind schimbările climatice nu intră în 
vigoare până la finalul anului 2012.

În cazurile în care este menționată în 
prezenta directivă, utilizarea CER este 
permisă doar dacă aplică metodologiile și 
standardele conforme celor elaborate de 
Fundația „Gold Standard”.

(2) În măsura în care nu au epuizat
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012 în cadrul 
tipurilor de proiecte acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012. Până la 
31 decembrie 2014, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

(2) În măsura în care nu au epuizat CER
autorizate de statele membre pentru 
perioada 2008-2012, operatorii pot solicita 
autorității competente să le aloce cote 
valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER certificate exclusiv în conformitate 
cu sistemul „Gold Standard” aferente unor 
reduceri de emisii realizate până în 2012 în 
cadrul tipurilor de proiecte acceptate de 
toate statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012.
Cantitatea de cote emise, inclusiv cotele 
emise în temeiul alineatelor (3), (4) și (5), 
nu poate depăși 50% din volumul 
creditelor externe care nu au fost 
epuizate, așa cum s-a menționat mai sus.
Până la 31 decembrie 2014, autoritatea 
competentă efectuează aceste schimburi la 
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cerere.
(3) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012, 
autoritățile competente permit operatorilor 
să schimbe CER rezultate din proiecte 
desfășurate înainte de 2013 și care au fost 
alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 contra unor cote 
valabile din 2013.

(3) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, autoritățile 
competente permit operatorilor să schimbe 
CER certificate în conformitate cu 
sistemul „Gold Standard” rezultate din 
proiecte desfășurate înainte de 2013 și care 
au fost alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 contra unor cote 
valabile din 2013. Cantitatea de cote 
emise, inclusiv cotele emise în temeiul 
alineatelor (2), (4) și (5), nu poate depăși 
50% din volumul creditelor externe care 
nu au fost epuizate, așa cum s-a 
menționat mai sus.

Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012.

Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect certificate în conformitate cu 
sistemul „Gold Standard” care au fost 
acceptate de toate statele membre în cadrul 
sistemului comunitar în perioada 2008-
2012.

(4) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012, 
autoritățile competente permit operatorilor 
să schimbe CER alocate pentru reduceri 
ale emisiilor realizate începând cu 2013 
contra unor cote provenind din proiecte noi 
lansate începând cu 2013 în țările cel mai 
puțin dezvoltate.

(4) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, autoritățile 
competente permit operatorilor să schimbe
exclusiv CER certificate în conformitate 
cu sistemul „Gold Standard” alocate 
pentru reduceri ale emisiilor realizate 
începând cu 2013 contra unor cote 
provenind din proiecte noi lansate începând 
cu 2013 în țările cel mai puțin dezvoltate.

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
încheierea unui acord între țările respective 
și Comunitate sau până în 2020, luându-se 
în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două.

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
încheierea unui acord între țările respective 
și Comunitate sau până în 2020, luându-se 
în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două. Cantitatea de cote emise, 
inclusiv cotele emise în temeiul 
alineatelor (2), (3) și (5), nu poate depăși 
50% din volumul creditelor externe care 
nu au fost epuizate, așa cum s-a 
menționat mai sus.

(5) În măsura în care operatorii nu au (5) În măsura în care operatorii nu au 
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epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012 și în 
eventualitatea în care se amână încheierea 
unui acord internațional privind 
schimbările climatice, creditele provenind 
din proiecte sau alte activități de reducere a 
emisiilor pot fi utilizate în sistemul 
comunitar în conformitate cu acordurile 
încheiate cu țări terțe în care se precizează 
nivelurile de utilizare. În conformitate cu 
aceste acorduri, operatorii pot utiliza 
creditele din activitățile de proiect 
desfășurate în țări terțe pentru a-și respecta 
obligațiile care le revin în cadrul sistemului 
comunitar.

epuizat CER autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012 și în 
eventualitatea în care se amână încheierea 
unui acord internațional privind 
schimbările climatice, creditele provenind 
din proiecte sau alte activități de reducere a 
emisiilor pot fi utilizate în sistemul 
comunitar în conformitate cu acordurile 
încheiate cu țări terțe în care se precizează 
nivelurile de utilizare. În conformitate cu 
aceste acorduri, operatorii pot utiliza 
creditele din activitățile de proiect 
desfășurate în țări terțe, cu condiția să fie 
certificate în conformitate cu sistemul 
„Gold Standard”, pentru a-și respecta 
obligațiile care le revin în cadrul sistemului 
comunitar. Cantitatea de cote emise, 
inclusiv cotele emise în temeiul 
alineatelor (2), (3) și (4), nu poate depăși 
50% din creditele externe care nu au fost 
epuizate, așa cum s-a menționat mai sus.

(6) Acordurile menționate la alineatul (5) 
prevăd utilizarea în sistemul comunitar a 
creditelor provenind din tehnologii legate 
de energiile regenerabile sau de eficiența 
energetică, care promovează transferul 
tehnologic și dezvoltarea durabilă. De 
asemenea, acordurile respective prevăd 
utilizarea unor credite provenind din 
proiecte în care valoarea de referință 
utilizată este inferioară nivelului prevăzut 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
măsurilor menționate la articolul 10a sau 
inferioară nivelurilor prevăzute de 
legislația comunitară.

(6) Acordurile menționate la alineatul (5) 
prevăd utilizarea în sistemul comunitar a 
creditelor certificate în conformitate cu 
sistemul „Gold Standard” provenind din 
tehnologii legate de energiile regenerabile 
sau de eficiența energetică, care 
promovează transferul tehnologic și 
dezvoltarea durabilă. De asemenea, 
acordurile respective prevăd utilizarea unor 
credite provenind din proiecte în care 
valoarea de referință utilizată este 
inferioară nivelurilor prevăzute de 
legislația comunitară.

(7) Odată ce va fi încheiat un acord 
internațional privind schimbările climatice, 
în sistemul comunitar vor fi acceptate 
numai acele CER provenind din țări terțe 
care au ratificat acordul respectiv.

(7) Odată ce va fi încheiat un acord 
internațional privind schimbările climatice, 
în sistemul comunitar vor fi acceptate 
numai acele CER certificate în 
conformitate cu sistemul „Gold Standard” 
provenind din țări terțe care au ratificat 
acordul respectiv, până la limita 
reprezentată de 10% din efortul de 
reducere suplimentar depus în cadrul 
sistemul comunitar în conformitate cu 
articolele 9 și 28.

Or. en
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Justificare

Asigură credite de bună calitate care întrunesc criteriile de transparență, adiționalitate și 
dezvoltare durabilă, care ar trebui incluse în EU ETS. Este important ca doar creditele de tip 
„Gold Standard” să devină eligibile pentru reportarea în a treia fază a EU ETS. Jumătate 
din toate creditele CDM neutilizate în faza anterioară anului 2013 pot fi reportate în faza a 
treia ulterioară anului 2013 și în temeiul unui acord internațional, 10% din efortul de 
reducere suplimentar poate fi compensat. 

Amendamentul 626
Amalia Sartori

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea reducerilor de emisii certificate 
(CER) și a unităților de reducere a 
emisiilor (ERU) rezultate din activități de 
proiect în cadrul sistemului comunitar
anterior intrării în vigoare a unui viitor 
acord internațional privind schimbările 
climatice

Utilizarea de CER și ERU care rezultă din 
activități bazate pe proiecte în sistemul
comunitar

(1) Până la intrarea în vigoare a unui viitor 
acord internațional privind schimbările 
climatice și înaintea aplicării articolului 28 
alineatele (3) și (4), se aplică alineatele (2)-
(7) ale prezentului articol.

(1) Până la intrarea în vigoare a unui viitor 
acord internațional privind schimbările 
climatice și înaintea aplicării articolului 28 
alineatele (3) și (4), se aplică alineatele (2)-
(4) ale prezentului articol.

(2) În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012 în cadrul 
tipurilor de proiecte acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012. Până la 
31 decembrie 2014, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

(2) În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote suplimentare față de numărul de cote 
alocate în conformitate cu articolul 9 și 
care sunt valabile începând cu 2013 în 
schimbul CER și ERU aferente unor 
reduceri de emisii realizate în cadrul 
tipurilor de proiecte acceptate de cel puțin 
un stat membru în cadrul sistemului 
comunitar până în anul 2012 inclusiv.
Până la 31 decembrie 2014, autoritatea 
competentă efectuează aceste schimburi la 
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cerere.
(3) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012, 
autoritățile competente permit 
operatorilor să schimbe CER rezultate din 
proiecte desfășurate înainte de 2013 și 
care au fost alocate pentru reduceri ale 
emisiilor realizate începând cu 2013 
contra unor cote valabile din 2013. 
Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012.

(3) În orice caz, operatorii pot utiliza 
CER/ERU sau credite într-o pondere de 
până la [10,5]% din emisiile lor anuale 
pentru a-și respecta obligațiile în 
conformitate cu sistemul comunitar. 
Aceasta are loc prin cedarea de:

(a) CER/ERU provenite din proiectele 
CDM/JI (mecanisme de dezvoltare 
ecologică/implementare în comun) pentru 
reducerile de emisii care au loc până la 
sfârșitul anului 2015;
(b) CER/ERU provenite din proiectele 
CDM/JI pentru reducerile de emisii care 
au loc începând din anul 2013 în țările 
care vor fi ratificat viitorul acord 
internațional privind schimbările 
climatice;
(c) CER/ERU provenite din proiectele 
CDM/JI pentru reducerile de emisii care 
au loc începând din anul 2013 în țările cu 
care UE a încheiat, până la 31 decembrie 
2015, un acord de cooperare bilateral sau 
multilateral privind schimbările climatice; 
sau
(d) credite din activități de reducere a 
emisiilor care sunt stabilite în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
acordurile de cooperare în țările care nu 
sunt eligibile în cadrul CDM și care au 
încheiat un acord de cooperare cu 
Comunitatea privind reducerile de emisii 
începând din 2013 până în anul următor 
semnării viitorului acord internațional 
privind schimbările climatice.

(4) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012, 

(4) Acordurile de cooperare menționate la 
alineatul (3d) stabilesc tipurile de proiecte 
eligibile, metodologiile utilizate pentru 
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autoritățile competente permit 
operatorilor să schimbe CER alocate 
pentru reduceri ale emisiilor realizate 
începând cu 2013 contra unor cote 
provenind din proiecte noi lansate 
începând cu 2013 în țările cel mai puțin 
dezvoltate. Primul paragraf se aplică 
reducerilor de emisii certificate pentru 
toate tipurile de proiect care au fost 
acceptate de toate statele membre în 
cadrul sistemului comunitar în perioada 
2008-2012, până la încheierea unui acord
între țările respective și Comunitate sau 
până în 2020, luându-se în considerare 
data cea mai apropiată dintre acestea 
două.

stabilirea numărului de credite de alocat 
și un mecanism care asigură transferul de 
credite în certificate care pot fi utilizate 
pentru respectarea unui viitor acord 
internațional privind schimbările 
climatice.

(5) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012 și în 
eventualitatea în care se amână 
încheierea unui acord internațional 
privind schimbările climatice, creditele 
provenind din proiecte sau alte activități 
de reducere a emisiilor pot fi utilizate în 
sistemul comunitar în conformitate cu 
acordurile încheiate cu țări terțe în care 
se precizează nivelurile de utilizare. În 
conformitate cu aceste acorduri, 
operatorii pot utiliza creditele din 
activitățile de proiect desfășurate în țări 
terțe pentru a-și respecta obligațiile care 
le revin în cadrul sistemului comunitar.
(6) Acordurile menționate la alineatul (5) 
prevăd utilizarea în sistemul comunitar a 
creditelor provenind din tehnologii legate 
de energiile regenerabile sau de eficiența 
energetică, care promovează transferul 
tehnologic și dezvoltarea durabilă. De
asemenea, acordurile respective prevăd 
utilizarea unor credite provenind din 
proiecte în care valoarea de referință 
utilizată este inferioară nivelului prevăzut 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
măsurilor menționate la articolul 10a sau 
inferioară nivelurilor prevăzute de 
legislația comunitară.
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(7) Odată ce va fi încheiat un acord 
internațional privind schimbările 
climatice, în sistemul comunitar vor fi 
acceptate numai acele CER provenind din 
țări terțe care au ratificat acordul 
respectiv.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus garantează că nivelurile de folosire a CER și ERU autorizate de 
statele membre pentru operatori în perioada 2008 – 2012 sunt utilizate în totalitate. 
Modificarea transpune de asemenea ideea principiului suplimentar, și anume principiul 
potrivit căruia până la jumătate din eforturile (care ar trebui să includă creșterea datorată 
activității economice crescute)pentru obținerea angajamentelor de reducere a emisiilor pot fi 
obținute prin folosirea de mecanisme internaționale în cea de-a treia perioadă de 
comercializare. Acest principiu este aplicat în mod independent de intrarea în vigoare a unui 
viitor acord internațional.

Amendamentul 627
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea reducerilor de emisii certificate
(CER) și a unităților de reducere a 
emisiilor (ERU) rezultate din activități de 
proiect în cadrul sistemului comunitar
anterior intrării în vigoare a unui viitor 
acord internațional privind schimbările 
climatice

Utilizarea reducerilor de emisii certificate
(CER) și a unităților de reducere a 
emisiilor (ERU) rezultate din activități de 
proiect în cadrul sistemului comunitar în 
legătură cu încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice

Or. en

Justificare

Nu toate dispozițiile de la articolul 11a se aplică situației anterioare intrării în vigoare a 
viitorului acord internațional.
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Amendamentul 628
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a garanta că proiectele CDM 
sunt, în mod clar, suplimentare și 
contribuie la dezvoltarea durabilă, 
Comisia ar trebui să autorizeze doar 
proiecte de tip „Gold Standard”. Această 
cerință se aplică alineatelor (2)-(7).

Or. en

Justificare

Aplicarea criteriilor Gold Standard garantează că doar proiectele de foarte bună calitate 
primesc acreditarea, ceea ce înseamnă că reducerile de emisii care nu au avut încă loc și 
proiectele care oferă beneficii clare de dezvoltare durabilă comunităților locale primesc 
acreditare.

Amendamentul 629
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Reprezentanți ai Comisiei și ai 
Parlamentului European ar trebui să facă 
parte din Consiliul de administrație al 
Gold Standard pentru a garanta 
responsabilitatea pentru viitoarele evoluții 
ale standardelor de calitate ale Gold 
Standard.
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Or. en

Justificare

Aceasta verifică faptul că criteriile Gold Standard vor constitui o dovadă în plus pentru 
aplicarea EU ETS. Comisia nu ar putea permite organizațiilor independente să stabilească 
evoluția criteriilor de calitate. Comisia ar trebui să aibă un cuvânt de spus.

Amendamentul 630
Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012 în cadrul 
tipurilor de proiecte acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012. Până la 
31 decembrie 2014, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

(2) În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012. Până la 31 
martie 2015, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

Or. en

Amendamentul 631
Konrad Szymański

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În măsura în care nu au epuizat (2) În măsura în care nu au epuizat 
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CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012 în cadrul 
tipurilor de proiecte acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012. Până la 
31 decembrie 2014, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012. Până la 31 
martie 2015, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

Or. en

Justificare

Nu este necesară punerea în aplicare a unui proces comunitar suplimentar de verificare a 
proiectelor în afară de regimul general acceptat.

Amendamentul 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012 în cadrul 
tipurilor de proiecte acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012. Până la 
31 decembrie 2014, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

(2) În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012, până la 31 
decembrie 2014, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

Or. en
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Amendamentul 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012 în cadrul 
tipurilor de proiecte acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012. Până la 
31 decembrie 2014, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

(2) În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012. Până la 31 
decembrie 2014, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

Or. en

Amendamentul 634
Avril Doyle

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012 în cadrul
tipurilor de proiecte acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012. Până la 
31 decembrie 2014, autoritatea competentă 

(2) În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012 în cadrul
proiectelor de tip „Gold Standard”
acceptate de toate statele membre în cadrul 
sistemului comunitar în perioada 2008-
2012. Până la 31 decembrie 2014, 
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efectuează aceste schimburi la cerere. autoritatea competentă efectuează aceste 
schimburi la cerere.

Or. en

Amendamentul 635
Christofer Fjellner

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012 în cadrul 
tipurilor de proiecte acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012. Până la 
31 decembrie 2014, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

(2) În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012 în cadrul 
tipurilor de proiecte acceptate în cadrul
UNFCCC în perioada 2008-2012. Până la 
31 decembrie 2014, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

Or. en

Justificare

Ar putea exista un impact negativ asupra negocierilor viitoare cu restul comunității mondiale 
dacă UE acceptă anumite reguli și tipuri de proiecte la nivelul ONU, dar folosește apoi un al 
doilea filtru la nivelul UE. Este de asemenea logică acceptarea în cadrul UE a ceea ce a fost 
deja acceptat în cadrul negocierilor ONU. 

Amendamentul 636
Patrick Louis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012 în cadrul 
tipurilor de proiecte acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012.  Până la 
31 decembrie 2014, autoritatea competentă 
efectuează aceste schimburi la cerere.

(2) În măsura în care nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, operatorii pot 
solicita autorității competente să le aloce 
cote valabile începând cu 2013 în schimbul 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate până în 2012 în cadrul 
tipurilor de proiecte acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, precum 
și în cadrul activităților rezultate în urma 
utilizării terenurilor, schimbării 
destinației terenurilor și silviculturii. Până 
la 31 decembrie 2014, autoritatea 
competentă efectuează aceste schimburi la 
cerere.

Or. fr

Justificare

 Este puțin probabil ca toate statele membre să accepte includerea în ETS a creditelor 
provenite din desfășurarea unor activități forestiere pentru perioada 2008-2012.

Amendamentul 637
Avril Doyle

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012, 
autoritățile competente permit operatorilor 
să schimbe CER rezultate din proiecte 

(3) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012, 
autoritățile competente permit operatorilor 
să schimbe CER rezultate din proiecte de 
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desfășurate înainte de 2013 și care au fost 
alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 contra unor cote 
valabile din 2013.

tip „Gold Standard” desfășurate înainte de 
2013 și care au fost alocate pentru reduceri 
ale emisiilor realizate începând cu 2013 
contra unor cote valabile din 2013.

Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012.

Primul paragraf se aplică tuturor
proiectelor de tip „Gold Standard” care au 
fost acceptate de toate statele membre în 
cadrul sistemului comunitar în perioada 
2008-2012.

Or. en

Amendamentul 638
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 3 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012,
autoritățile competente permit operatorilor 
să schimbe CER rezultate din proiecte 
desfășurate înainte de 2013 și care au fost
alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 contra unor 
cote valabile din 2013.

Autoritățile competente permit operatorilor 
să schimbe anual CER rezultate din 
proiecte desfășurate înainte de 2013 în 
proporție de până la 50% din reducerea 
anuală a cantității de cote ce vor fi
alocate, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 9, contra unor cote valabile
începând din 2013.

Or. en

Justificare

Dispoziția extinde utilizarea CER după anul 2013. Aceasta face referire la proiectele începute 
înainte de 2013 care au fost deja certificate. Până la un nivel maxim de 50% din cantitatea de 
reducere al cotelor (comparativ cu cea de-a doua perioadă de comercializare) creditele CER 
vor putea fi comercializate anual pentru cotele valide începând cu 2013. Prin folosirea 
cotelor din proiectele CDM/JI, există un potențial semnificativ de reducere a presiunii asupra 
prețurilor cotelor UE. În plus, acest lucru ar permite inițierea investițiilor în țările în curs de 
dezvoltare, ar promova conștientizarea eficienței energetice și ar crea oportunități pentru 
export.
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Amendamentul 639
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 3 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

În măsura în care operatorii nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, autoritățile 
competente permit operatorilor să schimbe 
CER rezultate din proiecte desfășurate 
înainte de 2013 și care au fost alocate 
pentru reduceri ale emisiilor realizate 
începând cu 2013 contra unor cote valabile 
din 2013.

În măsura în care operatorii nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, autoritățile 
competente permit operatorilor să schimbe 
CER rezultate din proiecte axate pe surse 
de energie regenerabilă și pe
îmbunătățirea eficienței în ceea ce 
privește cererea desfășurate înainte de 
2013 și care au fost alocate pentru reduceri 
ale emisiilor realizate începând cu 2013 
contra unor cote valabile din 2013, cu 
excepția CER provenite din proiecte mari 
de energie hidroelectrică.

Or. en

Justificare

Nu ar fi consecventă autorizarea compensărilor în sectoarele industriale predispuse la 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon. Recunoașterea creditelor provenite din investiții 
realizate în cadrul CDM în aceste sectoare ar putea reprezenta, de facto, stimulente 
financiare care promovează relocarea emisiilor de carbon.

Amendamentul 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 3 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

În măsura în care operatorii nu au epuizat În măsura în care operatorii nu au epuizat 
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CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, autoritățile 
competente permit operatorilor să schimbe 
CER rezultate din proiecte desfășurate
înainte de 2013 și care au fost alocate 
pentru reduceri ale emisiilor realizate 
începând cu 2013 contra unor cote valabile 
din 2013.

CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, autoritățile 
competente permit operatorilor să schimbe 
CER rezultate din proiecte înregistrate
înainte de 2013 și care au fost alocate 
pentru reduceri ale emisiilor realizate 
începând cu 2013 contra unor cote valabile 
din 2013.

Or. en

Amendamentul 641
Patrick Louis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012.

Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, precum 
și activităților rezultate în urma utilizării 
terenurilor, schimbării destinației 
terenurilor și silviculturii.

Or. fr

Justificare

Conform amendamentului la articolul 11a alineatul (2).

Amendamentul 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012.

eliminat

Or. en

Amendamentul 643
Christofer Fjellner

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012.

Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect care au fost acceptate în cadrul 
UNFCCC în perioada 2008-2012.

Or. en

Justificare

Ar putea exista un impact negativ asupra negocierilor viitoare cu restul comunității mondiale 
dacă UE acceptă anumite reguli și tipuri de proiecte la nivelul ONU, dar folosește apoi un al 
doilea filtru la nivelul UE. Este de asemenea logică acceptarea în cadrul UE a ceea ce a fost 
deja acceptat în cadrul negocierilor ONU. 

Amendamentul 644
Konrad Szymański

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012.

Primul paragraf se aplică tuturor tipurilor 
de proiect care au fost acceptate în cadrul 
sistemului comunitar în perioada 2008-
2012.

Or. en

Justificare

Nu este necesară punerea în aplicare a unui proces comunitar suplimentar de verificare a 
proiectelor în afară de regimul general acceptat.

Amendamentul 645
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012,
autoritățile competente permit operatorilor 
să schimbe CER alocate pentru reduceri ale 
emisiilor realizate începând cu 2013 contra 
unor cote provenind din proiecte noi 
lansate începând cu 2013 în țările cel mai 
puțin dezvoltate.

Ținând cont de limita maximă prevăzută 
la alineatul (3), autoritățile competente 
permit operatorilor să schimbe CER 
alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 contra unor cote 
provenind din proiecte noi lansate începând 
cu 2013 în țările cel mai puțin dezvoltate.

Or. en

Justificare

Modificarea extinde utilizarea consolidată a CER, propusă la articolul 11a alineatul (3), la 
situația prevăzută la alineatul (4). [A se vedea de asemenea justificarea alineatului (3)].
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Amendamentul 646
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

În măsura în care operatorii nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, autoritățile 
competente permit operatorilor să schimbe 
CER alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 contra unor cote 
provenind din proiecte noi lansate începând 
cu 2013 în țările cel mai puțin dezvoltate.

În măsura în care operatorii nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, autoritățile 
competente permit operatorilor să schimbe 
CER alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 contra unor cote 
provenind din proiecte noi axate pe surse 
de energie regenerabilă și pe 
îmbunătățirea eficienței în ceea ce 
privește cererea lansate începând cu 2013 
în țările cel mai puțin dezvoltate, cu 
excepția CER provenite din proiecte mari 
de energie hidroelectrică.

Or. en

Justificare

Nu ar fi consecventă autorizarea compensărilor în sectoarele industriale predispuse la 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon. Recunoașterea creditelor provenite din investiții 
realizate în cadrul CDM în aceste sectoare ar putea reprezenta, de facto, stimulente 
financiare care promovează relocarea emisiilor de dioxid de carbon.

Amendamentul 647
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

În măsura în care operatorii nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, autoritățile 

În măsura în care operatorii nu au epuizat 
CER/ERU autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, autoritățile 
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competente permit operatorilor să schimbe 
CER alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 contra unor cote 
provenind din proiecte noi lansate începând 
cu 2013 în țările cel mai puțin dezvoltate.

competente permit operatorilor să schimbe 
CER alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 contra unor cote 
provenind din proiecte noi lansate începând 
cu 2013.

Or. fr

Justificare

Trebuie să se permită urmăririrea investițiilor în proiectele MDP / MOC care vor debuta 
după 2013, pentru a putea asigura o reducere a emisiilor la un cost optim, respectând 
intensitatea reducerii dorite de UE.

Amendamentul 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un operator care a utilizat o tCER 
cedează o CER, o tCER, o ERU sau o cotă 
cel târziu cu 30 de zile înainte de 
expirarea tCER pentru a acoperi emisiile 
care fuseseră acoperite de tCER expirată. 
Dacă operatorul nu a înlocuit niciuna 
dintre tCER utilizate pentru a acoperi 
emisiile sale înainte de expirarea 
creditelor, acesta este răspunzător de 
plata penalității pentru exces de emisii în 
conformitate cu articolul 16.

Or. en
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Amendamentul 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
încheierea unui acord între țările 
respective și Comunitate sau până în 
2020, luându-se în considerare data cea 
mai apropiată dintre acestea două.

eliminat

Or. en

Amendamentul 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă – act de modificare
Article 1 - point 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
încheierea unui acord între țările 
respective și Comunitate sau până în 
2020, luându-se în considerare data cea 
mai apropiată dintre acestea două.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 651
Patrick Louis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
încheierea unui acord între țările respective 
și Comunitate sau până în 2020, luându-se 
în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două.

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008–2012, precum 
și pentru activitățile rezultate în urma 
utilizării terenurilor, schimbării 
destinației terenurilor și silviculturii, până 
la încheierea unui acord între țările 
respective și Comunitate sau până în 2020, 
luându-se în considerare data cea mai 
apropiată dintre acestea două.

Or. fr

Justificare

Conform amendamentului la articolul 11a alineatul (2).

Amendamentul 652
Konrad Szymański

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
încheierea unui acord între țările respective 
și Comunitate sau până în 2020, luându-se 

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect până la încheierea unui acord între 
țările respective și Comunitate sau până în 
2020, luându-se în considerare data cea 
mai apropiată dintre acestea două.
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în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două.

Or. en

Justificare

Nu este necesară punerea în aplicare a unui proces comunitar suplimentar de verificare a 
proiectelor în afară de regimul general acceptat.

Amendamentul 653
Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008 2012, până la 
încheierea unui acord între țările respective 
și Comunitate sau până în 2020, luându-se 
în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două.

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect până la încheierea unui acord între 
țările respective și Comunitate sau până în 
2020, luându-se în considerare data cea 
mai apropiată dintre acestea două.

Or. en

Justificare

Nu este necesară punerea în aplicare a unui proces comunitar suplimentar de verificare a 
proiectelor în afară de regimul general acceptat.
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Amendamentul 654
Avril Doyle

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
încheierea unui acord între țările respective 
și Comunitate sau până în 2020, luându-se 
în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două.

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate proiectele de 
tip „Gold Standard” care au fost acceptate 
de toate statele membre în cadrul 
sistemului comunitar în perioada 2008-
2012, până la încheierea unui acord între 
țările respective și Comunitate sau până în 
2020, luându-se în considerare data cea 
mai apropiată dintre acestea două.

Or. en

Justificare

Amendamentul 655
Christofer Fjellner

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate de toate 
statele membre în cadrul sistemului 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
încheierea unui acord între țările respective 
și Comunitate sau până în 2020, luându-se 
în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două.

Primul paragraf se aplică reducerilor de 
emisii certificate pentru toate tipurile de 
proiect care au fost acceptate în cadrul
UNFCCC în perioada 2008-2012, până la 
încheierea unui acord între țările respective 
și Comunitate sau până în 2020, luându-se 
în considerare data cea mai apropiată dintre 
acestea două.

Or. en
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Justificare

Ar putea exista un impact negativ asupra negocierilor viitoare cu restul comunității mondiale 
dacă UE acceptă anumite reguli și tipuri de proiecte la nivelul ONU, dar folosește apoi un al 
doilea filtru la nivelul UE. Este de asemenea logică acceptarea în cadrul UE a ceea ce a fost 
deja acceptat în cadrul negocierilor ONU.

Amendamentul 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Un operator care a utilizat o tCER 
cedează o CER, o tCER, o ERU sau o cotă 
cel târziu cu 30 de zile înainte de 
expirarea tCER pentru a acoperi emisiile 
care fuseseră acoperite de tCER expirată. 
Dacă operatorul nu a înlocuit niciuna 
dintre tCER utilizate pentru a acoperi 
emisiile sale înainte de expirarea 
creditelor, acesta este răspunzător de 
plata penalității pentru exces de emisii în 
conformitate cu articolul 16.

Or. en

Amendamentul 657
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate provenite din țări 
terțe care au semnat protocolul de la 
Kyoto până la echivalentul a 60% din 
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reducerea practicată de UE între 1990 și 
2020. Aceste credite CER/ERU pot să 
provină din proiectele inițiate cu începere 
din 2013.

Or. fr

Justificare

Trebuie permisă urmărirea investițiilor în proiectele MDP/MOC care vor debuta după 2013, 
pentru a putea asigura o reducere a emisiilor la un cost optim, respectând intensitatea 
reducerii dorite de UE. Clauza de suplimentaritate ar merita reexaminată pentru a permite 
reducerile în afara teritoriului UE în valoare de 60% din efortul care trebuie îndeplinit, în loc 
de 50% în conformitate cu situația actuală.

Amendamentul 658
Patrick Louis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a)  Un operator care a utilizat o 
reducere temporară de emisii certificate 
(tCER) trebuie să restituie o CER, tCER, 
ERU sau o cotă, cu cel puțin 30 de zile 
înainte ca tCER să expire, astfel încât să 
acopere emisiile incluse în alocarea 
ajunsă la expirare. Dacă operatorul nu a 
înlocuit reducerile temporare de emisii 
certificate (tCER) utilizate pentru a 
acoperi emisiile autorizate înainte de 
expirarea alocărilor, operatorul este 
obligat să plătească o penalizare de 
depășire a emisiilor în conformitate cu 
dispozițiile articolului 16.

Or. fr

Justificare

Plantațiile pot stoca dioxid de carbon și pot produce lemn, stocat la rândul său în diverse 
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utilizări, cum ar fi construcțiile, mobilierul și hârtia. Dificultățile legate de continuitatea 
proiectelor forestiere CDM au fost rezolvate prin crearea de credite temporare CER (tCER) 
care vor fi restituite o dată după expirare.

Pe lângă combustibilii pe bază de lemn, creșterea stocării lemnului ca material în utilizările 
sale poate contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice. După una sau mai multe 
reciclări, lemnul pentru materiale poate fi ars pentru a genera energie.

Amendamentul 659
Patrick Louis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre pot primi unități de 
absorbție care corespund unei stocări de 
carbon suplimentare în produsele din 
lemn, în funcție de normele de calcul 
stabilite în cadrul acordurilor 
internaționale privind schimbările 
climatice. Această posibilitate generează 
mecanisme de stimulare legate de ETS.

Or. fr

Justificare

În prezent se consideră că orice lemn tăiat cauzează o reemisie imediată de CO2 în 
atmosferă, ceea ce nu încurajează utilizarea lemnului pentru întrebuințările acestuia.

Amendamentul 660
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Utilizarea anuală a creditelor de 
către instalații, în conformitate cu 
alineatele (2), (3) și (4), nu depășește un 
volum egal cu 5% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale instalațiilor aflate sub 
incidența prezentei directivei în anul 
respectiv.

Or. en

Justificare

CER și ERU promovează transferul de tehnologie și oferă o marjă de siguranță în cazul unor 
prețuri explozive ale cotelor. Corelarea certificatelor JI/CDM la volumele permise în cadrul 
celei de-a doua perioade de comercializare nu este în conformitate cu eforturile de 
armonizare, având în vedere că diversele state membre au permis procentaje diferite. 
Păstrarea acestor procentaje după cea de-a doua perioadă de comercializare va determina 
continuarea tratamentului inegal al operatorilor. De aceea, este recomandat un plafon global 
care înlătură tratamentul inegal și, în același timp, nu încalcă drepturile acordate, pentru a 
evita acționarea în justiție din partea operatorilor dezavantajați.

Amendamentul 661
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012 și în 
eventualitatea în care se amână 
încheierea unui acord internațional 
privind schimbările climatice, creditele 
provenind din proiecte sau alte activități 
de reducere a emisiilor pot fi utilizate în 
sistemul comunitar în conformitate cu 
acordurile încheiate cu țări terțe în care 
se precizează nivelurile de utilizare. În 
conformitate cu aceste acorduri, 

eliminat
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operatorii pot utiliza creditele din 
activitățile de proiect desfășurate în țări 
terțe pentru a-și respecta obligațiile care 
le revin în cadrul sistemului comunitar.

Or. en

Justificare

Folosirea compensărilor ar trebui condiționată de un acord internațional global post – 2012. 
A semnala disponibilitatea de a încheia acorduri bilaterale care implică finanțare pentru 
proiecte, chiar dacă procesul este amânat conform UNFCCC, poate împiedica scopul 
realizării acestui acord.

Amendamentul 662
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat CER/ERU autorizate de statele 
membre pentru perioada 2008-2012 și în 
eventualitatea în care se amână încheierea 
unui acord internațional privind 
schimbările climatice, creditele provenind 
din proiecte sau alte activități de reducere a 
emisiilor pot fi utilizate în sistemul 
comunitar în conformitate cu acordurile 
încheiate cu țări terțe în care se precizează 
nivelurile de utilizare. În conformitate cu 
aceste acorduri, operatorii pot utiliza 
creditele din activitățile de proiect 
desfășurate în țări terțe pentru a-și respecta 
obligațiile care le revin în cadrul sistemului 
comunitar.

(5) În eventualitatea în care se amână 
încheierea unui acord internațional privind 
schimbările climatice, creditele provenind 
din proiecte sau alte activități de reducere a 
emisiilor pot fi utilizate în sistemul 
comunitar în conformitate cu acordurile 
încheiate cu țări terțe. În conformitate cu 
aceste acorduri, operatorii pot utiliza 
creditele din activitățile de proiect 
desfășurate în țări terțe pentru a-și respecta 
obligațiile care le revin în cadrul sistemului 
comunitar în proporție de până la 50% din 
reducerea anuală a cantității de cote ce 
vor fi alocate, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 9.

Or. en
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Justificare

Modificarea extinde utilizarea consolidată a CER, propusă la articolul 11a alineatul (3), la 
situația prevăzută la alineatul (5). [A se vedea de asemenea justificarea alineatului (3)].

Amendamentul 663
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Acordurile menționate la alineatul (5) 
prevăd utilizarea în sistemul comunitar a 
creditelor provenind din tehnologii legate 
de energiile regenerabile sau de eficiența 
energetică, care promovează transferul 
tehnologic și dezvoltarea durabilă. De 
asemenea, acordurile respective prevăd 
utilizarea unor credite provenind din 
proiecte în care valoarea de referință 
utilizată este inferioară nivelului prevăzut 
pentru alocarea cu titlu gratuit în temeiul 
măsurilor menționate la articolul 10a sau 
inferioară nivelurilor prevăzute de 
legislația comunitară.

eliminat

Or. en

Justificare

Folosirea compensărilor ar trebui condiționată de un acord internațional global post – 2012. 
A semnala disponibilitatea de a încheia acorduri bilaterale care implică finanțare pentru 
proiecte, chiar dacă procesul din cadrul UNFCCC este amânat, poate împiedica realizarea 
acestui acord.
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Amendamentul 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Fără a aduce atingere alineatelor (2) 
și (5), operatorii pot solicita în fiecare an 
autorității competente să le aloce o 
cantitate minimă de cote valabilă 
începând cu 2013 în schimbul a CER și 
ERU egală cu 10% din emisiile lor 
verificate din anul precedent.

Or. en

Amendamentul 665
Avril Doyle

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Odată ce va fi încheiat un acord 
internațional privind schimbările 
climatice, în sistemul comunitar vor fi 
acceptate numai acele CER provenind din 
țări terțe care au ratificat acordul respectiv.

(7) Începând din 2013, în sistemul 
comunitar vor fi acceptate numai CER și 
ERU de tip „Gold Standard” provenind 
din țări terțe care au ratificat viitorul acord 
internațional privind schimbările 
climatice. În perioada 2008-2012, cotele 
din sistemul comunitar vor fi cu 6,5% mai 
reduse față de emisiile din 2005. Toți 
operatorii care, în acea perioadă, au 
utilizat un procent mai scăzut de ERU și 
de CER în raport cu emisiile lor și care nu 
reportează cotele în temeiul alineatului 
(2) sunt autorizați să utilizeze aceste 
credite până la un cuantum de 5% din 
emisiile lor în fiecare an din perioada 
2013-2020, această dispoziție fiind 
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valabilă și pentru instalațiile recent 
intrate pe piață și sectoarele noi.
CER și ERU de tip „Gold Standard” sunt 
credite care: 
(a) reprezintă reduceri de emisii reale, 
verificabile, suplimentare și permanente 
provenite din proiecte cu beneficii clare 
de dezvoltare durabilă și fără un impact 
negativ social și ecologic semnificativ.
(b) provin din proiecte desfășurate în țări 
care contribuie în mod corespunzător la 
reduceri globale ale emisiilor în cadrul 
viitorului acord internațional pe care îl 
vor fi ratificat; și
(c) sunt acceptate sau este probabil să fie 
acceptate în alte sisteme importante de 
comercializare a cotelor de emisie, cel 
puțin în orice sistem federal al SUA de 
comercializare a cotelor de emisie.
Pot fi adoptate măsuri armonizate care 
stabilesc proiectele sau tipurile de proiecte 
care îndeplinesc aceste criterii în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 23 alineatul (3). Niciun stat 
membru nu poate refuza acceptarea unor 
credite dacă s-a stabilit că acestea 
îndeplinesc respectivele criterii.

Or. en

Justificare

Această formulare garantează că toți operatorii pot utiliza JI/CDM cu standard ridicat dacă 
țările gazdă au ratificat acordul de la Copenhaga privind schimbările climatice în perioada 
2013-2020. Operatorii pot opta pentru aceste noi cote, în proporție de 5% din emisiile lor 
anuale, sau pentru reportarea cotelor la care aveau dreptul în a doua fază a planurilor 
naționale de alocare (NAPII). Companiile vor alege, în mod evident, opțiunea care le va oferi 
cele mai mari cote. Proiectele de tip „Gold Standard” sunt concepute pentru crearea unei 
piețe mondiale a carbonului și încheierea unui acord internațional și vor contribui la 
realizarea lor. Niciun stat membru nu ar trebui să aibă drept de veto asupra unor credite, 
odată ce s-a stabilit că acestea sun de tip „Gold Standard”.
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Amendamentul 666
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Odată ce va fi încheiat un acord 
internațional privind schimbările 
climatice, în sistemul comunitar vor fi 
acceptate numai acele CER provenind din 
țări terțe care au ratificat acordul respectiv.

(7) Începând din 2013, în sistemul 
comunitar vor fi acceptate numai CER și 
ERU de tip „Gold Standard” provenind 
din țări terțe care au ratificat viitorul acord 
internațional privind schimbările 
climatice. În perioada 2008-2012, cotele 
din sistemul comunitar vor fi cu 6,5% mai 
reduse față de emisiile din 2005. Toți 
operatorii care, în acea perioadă, au 
utilizat un procent mai scăzut de ERU și 
de CER în raport cu emisiile lor și care nu 
reportează cotele în temeiul alineatului 
(2) sunt autorizați să utilizeze aceste 
credite până la un cuantum de 6 % din 
emisiile lor în fiecare an din perioada 
2013-2020, această dispoziție fiind 
valabilă și pentru instalațiile recent 
intrate pe piață și sectoarele noi.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează creșterea valorilor creditelor CDM și JI. În același timp, este 
importantă menținerea integrității ecologice a sistemului (a se vedea amendamentul 
corespunzător la articolul 11a alineatul (7)).

Amendamentul 667
Anders Wijkman

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Odată ce va fi încheiat un acord 
internațional privind schimbările 
climatice, în sistemul comunitar vor fi 
acceptate numai acele CER provenind din 
țări terțe care au ratificat acordul respectiv.

(7) Începând din 2013, în sistemul 
comunitar vor fi acceptate numai creditele
provenind din țări terțe care au ratificat
viitorul acord internațional privind 
schimbările climatice și care sunt în 
conformitate cu respectivul acord.

Or. en

Justificare

UE ar trebui să-și respecte angajamentele internaționale și să accepte toate acele credite 
care sunt acceptate în cadrul viitorului acord internațional privind schimbările climatice.  

Amendamentul 668
Georgs Andrejevs

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Odată ce va fi încheiat un acord 
internațional privind schimbările climatice, 
în sistemul comunitar vor fi acceptate
numai acele CER provenind din țări terțe 
care au ratificat acordul respectiv.

(7) Odată ce va fi încheiat un acord 
internațional privind schimbările climatice,
CER provenite din proiecte începute după 
încheierea viitorului acord internațional 
vor fi acceptate în sistemul comunitar 
numai dacă provin din țări terțe care au 
ratificat acordul respectiv.

Or. en

Justificare

Pentru asigurarea certitudinii juridice, trebuie clarificat faptul că folosirea creditelor din 
proiectele care au debutat înainte de încheierea unui acord internațional nu este revocată 
după încheierea unui astfel de acord.
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Amendamentul 669
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia depune eforturi pentru a 
garanta că acordul menționat la alineatul 
(5), precum și acordul internațional 
menționat la alineatul (7) includ un 
sistem de creditare ce sprijină 
împădurirea, reîmpădurirea, reducerea 
emisiilor prin evitarea defrișărilor și alte 
proiecte și activități de exploatare 
forestieră durabilă, inclusiv evitarea 
eroziunii și purificarea apelor reziduale. 
Ar trebui să se permită operatorilor de 
instalații să utilizeze creditele provenind 
din evitarea defrișărilor, din împăduriri și 
reîmpăduriri, precum și din alte proiecte 
și activități de exploatare forestieră 
durabilă desfășurate în țările în curs de 
dezvoltare, prevăzute în acordurile 
menționate la  alineatele (5) și (6).

Or. en

Justificare

Creditele de carbon pe bază forestieră au un rol esențial în a permite țărilor în curs de 
dezvoltare să se implice în eforturile de reducere a schimbărilor climatice și asigură prin 
urmare încheierea cu succes a unui acord internațional post-Kyoto cu privire la schimbările 
climatice.  Creditele de carbon pe bază forestieră vor asigura de asemenea o flexibilitate 
limitată, dar vitală pentru industriile europene pe perioada tranziției lor către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon.
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Amendamentul 670
Anders Wijkman

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia depune eforturi pentru a 
garanta că acordul menționat la alineatul 
(5), precum și acordul internațional 
menționat la alineatul (7) includ un 
sistem de creditare ce sprijină 
împădurirea, reîmpădurirea, reducerea 
emisiilor prin evitarea defrișărilor și alte 
proiecte și activități de exploatare 
forestieră durabilă.

Or. en

Amendamentul 671
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Începând cu 2013, toți operatorii 
care, în perioada 2008 - 2012, au utilizat 
mai puțin de 6,5% ERU și de CER în 
raport cu emisiile lor și care nu 
reportează cotele în temeiul alineatului 
(2) sunt autorizate să utilizeze aceste 
credite până la un cuantum de 5% din 
emisiile lor în fiecare an din perioada 
2013-2020, această dispoziție fiind 
valabilă și pentru instalațiile recent 
intrate pe piață și sectoarele noi.

Or. en
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Justificare

Datorită procentajelor diferite de folosire a ERU și CRU acordate de statele membre în cea
de-a doua perioadă de comercializare, accesul la un număr limitat de credite ar trebui să fie 
disponibil tuturor participanților după a doua perioadă de comercializare.

Amendamentul 672
Georgs Andrejevs

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Începând cu 2013, toți operatorii 
care, în perioada 2008 - 2012, au utilizat 
mai puțin de 6,5% ERU și de CER în 
raport cu emisiile lor și care nu 
reportează cotele în temeiul alineatului 
(2) sunt autorizate să utilizeze aceste 
credite până la un cuantum de 7 % din 
emisiile lor în fiecare an din perioada 
2013-2020, această dispoziție fiind 
valabilă și pentru instalațiile recent 
intrate pe piață și sectoarele noi.

Or. en

Justificare

Datorită procentajelor diferite de folosire a ERU și CRU acordate de statele membre în cea 
de-a doua perioadă de comercializare, accesul la un număr limitat de credite ar trebui să fie 
disponibil tuturor participanților după a doua perioadă de comercializare.

Amendamentul 673
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 7a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru menținerea integrității 
ecologice a sistemului comunitar și pentru 
a garanta că reducerile interne europene 
ating nivelul stabilit în obiectivele de 
reducere a emisiilor, se anulează o 
cantitate totală de cote de emisie (EUA) 
egală cu volumul CER, ERU și al 
creditelor echivalente pe care instalațiile 
sunt autorizate să le utilizeze. Această 
cantitate de EUA va fi dedusă din cotele 
care, altfel, ar fi fost destinate licitațiilor.

Or. en

Justificare

Este importantă creșterea eficienței privind costurile. Prin urmare, în amendamentul 
corespunzător se propune creșterea volumului de credite CDM și JI. În același timp, este 
importantă menținerea integrității ecologice a sistemului. Scopul principal al 
amendamentului este înlocuirea licitațiilor prin CDM și protejarea principiului 
suplimentarității.
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