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Amendamentul 675
Urszula Krupa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11b – alineatul 1 – paragraf nou

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) La articolul 11b alineatul (1) se 
adaugă următorul paragraf:

eliminat

„Comunitatea și statele sale membre 
autorizează activități de proiect numai în 
cazul în care toți participanții la proiect își 
au sediul fie într-o țară care a încheiat 
acordul internațional referitor la aceste 
proiecte, fie într-o țară sau unitate 
administrativă subfederală sau regională 
legată de sistemul comunitar în temeiul 
articolului 25.”

Or. pl

Justificare

Această propunere contravine principiului suveranității statelor membre în domeniile politicii 
economice și externe.

Amendamentul 676
Holger Krahmer

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 10a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 12 – paragraf nou

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) La articolul 12 se introduce 
următorul alineat (1a):
„1a. Comisia publică o analiză a cazului 
în vederea adoptării de măsuri, inclusiv 
propuneri legislative privind utilizările 
abuzive ale informațiilor confidențiale și 
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manipulările pieței de comercializare a 
cotelor de emisii. Această analiză 
examinează, printre altele, dacă cotele de 
emisii ar trebui considerate instrumente 
financiare care intră sub incidența 
Directivei 2003/6/CE privind utilizările 
abuzive ale informațiilor confidențiale și 
manipulările pieței (abuzul de piață).”

Or. en

Justificare

Utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață) sunt 
probleme care merită să fie studiate. Cu toate acestea, înainte de a introduce reglementări 
costisitoare, ar trebui efectuată o analiză care a fost deja demarată în temeiul Directivei UE 
privind abuzul de piață și al Directivei UE privind piața instrumentelor financiare (MIFID).

Amendamentul 677
Caroline Lucas, Jens Holm

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 10a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 12, se adaugă următorul 
alineat (2a):
„(2a) În cazul în care măsurile 
comunitare destinate să încurajeze 
reducerea emisiilor de oxizi de azot 
proveniți de la aeronavele care efectuează 
una dintre activitățile de transport aerian 
enumerate în anexa I, care evită 
compromisurile tehnologice negative 
dintre reducerile de emisii de CO2 și NOx
și asigură protejarea echivalentă a climei, 
nu sunt instituite până la 1 ianuarie 2012, 
cantitatea de dioxid de carbon pe care o 
cotă (alta decât o cotă de emisie din 
sectorul aviatic) sau un CER sau ERU o 
permite unui operator de aeronavă să 
emită se împarte la un factor de impact de 
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2. Comisia variază factorul de impact, 
dacă este cazul, pe baza dovezilor 
științifice, acționând în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control la 
care face referire [articolul 23 alineatul 
(3)].”

Or. en

Justificare

Dacă la debutul programului nu sunt instituite măsuri eficiente pentru combaterea emisiilor 
de oxizi de azot, orice cote de emisie folosite de industria aviației vor avea un impact negativ 
net asupra climatului comparativ cu cotele folosite de alte sectoare care intră sub incidența 
aceluiași program.

Amendamentul 678
Urszula Krupa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/87/CE
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă un regulament privind 
monitorizarea și raportarea emisiilor și, 
după caz, a datelor aferente activităților 
enumerate în anexa I; regulamentul în 
cauză se bazează pe principiile de 
reglementare a monitorizării și raportării 
stabilite în anexa IV și precizează 
potențialul de încălzire globală al fiecărui 
gaz cu efect de seră în cadrul cerințelor 
privind monitorizarea și raportarea 
emisiilor pentru tipul respectiv de gaz.

(1) Comisia adoptă un regulament privind 
monitorizarea și raportarea emisiilor și, 
după caz, a datelor aferente activităților 
enumerate în anexa I; regulamentul în 
cauză se bazează pe principiile de 
reglementare a monitorizării și raportării 
stabilite în anexa IV.

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

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

(2) Regulamentul în cauză poate ține 
seama de datele științifice cele mai exacte 

(2) Regulamentul în cauză poate ține 
seama de datele științifice cele mai exacte 
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și actualizate care sunt disponibile, în 
special de datele IPCC, și poate include, 
de asemenea, dispoziții care îi obligă pe 
operatori să raporteze emisiile aferente 
producerii de bunuri fabricate de 
industriile mari consumatoare de energie 
care pot fi expuse concurenței 
internaționale; de asemenea, 
regulamentul poate prevedea verificarea 
independentă a acestor informații.

și actualizate care sunt disponibile cu 
privire la cauzele și evoluția schimbărilor 
climatice.

Aceste cerințe pot include raportarea
emisiilor provenite din producerea de 
energie electrică aflate sub incidența 
sistemului comunitar și legate de 
producerea unor astfel de bunuri.
(3) Statele membre se asigură că fiecare 
operator al unei instalații raportează 
autorității competente emisiile instalației în 
cauză produse pe parcursul fiecărui an 
calendaristic, după încheierea anului 
respectiv, în conformitate cu 
regulamentul.”

(3) Statele membre se asigură că fiecare 
operator al unei instalații raportează 
autorității competente emisiile instalației în 
cauză produse pe parcursul fiecărui an 
calendaristic, după încheierea anului 
respectiv, în conformitate cu 
regulamentul.”

Or. pl

Justificare

În forma sa actuală, articolul 14 instituie cerințe de raportare cu caracter general și detaliat 
pentru care nu există o justificare obiectivă suficientă.

Nu trebuie difuzate doar descoperirile științifice care susțin ipoteza gazelor cu efect de seră, 
ci gama cea mai largă posibilă de explicații științifice pentru explicarea schimbărilor 
curente, ținând cont de alte ipoteze recunoscute.

Amendamentul 679
Caroline Lucas

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 12
Directiva 2003/87/CE
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Regulamentul în cauză poate ține (2) Regulamentul în cauză ține seama de 
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seama de datele științifice cele mai exacte 
și actualizate care sunt disponibile, în 
special de datele IPCC, și poate include, de 
asemenea, dispoziții care îi obligă pe 
operatori să raporteze emisiile aferente 
producerii de bunuri fabricate de industriile 
mari consumatoare de energie care pot fi 
expuse concurenței internaționale; de 
asemenea, regulamentul poate prevedea 
verificarea independentă a acestor 
informații.

datele științifice cele mai exacte și 
actualizate care sunt disponibile, în special 
de datele IPCC, și, pentru punerea în 
aplicare a articolului 10a, include, de 
asemenea, dispoziții care îi obligă pe 
operatori să raporteze emisiile aferente 
producerii de bunuri fabricate de industriile 
mari consumatoare de energie care pot fi 
expuse concurenței internaționale; de 
asemenea, regulamentul prevede 
verificarea independentă a acestor 
informații.

Or. en

Amendamentul 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 12
Directiva 2003/87/CE
Articolul 14 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Regulamentul privind monitorizarea
și raportarea emisiilor se adoptă până la 
31 decembrie 2011.

Or. es

Amendamentul 681
Caroline Lucas

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 12
Directiva 2003/87/CE
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Regulamentul poate include cerințe 
cu privire la utilizarea unor sisteme 
automate și a unor formate de schimb de 
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date pentru a armoniza comunicarea 
dintre operator, verificator și autoritățile 
competente în ceea ce privește planul de 
monitorizare, raportul anual privind 
emisiile și activitățile de verificare.

Or. en

Justificare

Folosirea de sisteme IT va îmbunătăți transparența monitorizării și raportării emisiilor în 
temeiul schemei ETS a Uniunii Europene. Acest lucru va fi important pentru expansiunea 
viitoare sau conectarea schemei ETS a Uniunii Europene cu alte sectoare și sisteme de 
comercializare a emisiilor (ET).

Amendamentul 682
Urszula Krupa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/87/CE
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Articolul 15 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:
„Verificare și acreditare”
(b) se adaugă următoarele paragrafe: 
„Comisia adoptă un regulament privind 
verificarea rapoartelor referitoare la 
emisii și acreditarea verificatorilor, 
precizând condițiile de acreditare, 
recunoaștere reciprocă și retragere a 
acreditărilor verificatorilor, precum și cu 
privire la supravegherea și evaluarea 
colegială, după caz.
Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].”
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Or. pl

Justificare

Acest amendament este legat de creșterea substanțială a costurilor administrative și de 
supraveghere.

Amendamentul 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera b 
Directiva 2003/87/CE
Articolul 15 – paragraf nou 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă un regulament privind 
verificarea rapoartelor referitoare la emisii 
și acreditarea verificatorilor, precizând 
condițiile de acreditare, recunoaștere 
reciprocă și retragere a acreditărilor 
verificatorilor, precum și cu privire la 
supravegherea și evaluarea colegială, după 
caz.

Comisia adoptă un regulament privind 
verificarea rapoartelor referitoare la emisii 
și acreditarea verificatorilor, precizând 
condițiile de acreditare, recunoaștere 
reciprocă și retragere a acreditărilor 
verificatorilor, precum și cu privire la 
supravegherea și evaluarea colegială, după 
caz. Prezentul regulament se adoptă până 
la 31 decembrie 2011.

Or. en

Amendamentul 684
Urszula Krupa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/87/CE
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) La articolul 16, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„(4) Amenda pentru depășirea nivelului 
de emisii aferent cotelor emise începând 
cu 1 ianuarie 2013 crește în conformitate 
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cu indicele european al prețurilor de 
consum.”

Or. pl

Justificare

Nu există nicio justificare pentru impunerea de penalizări mai severe pentru nealinierea la 
obiectivele nerealiste impuse fără o consultare prealabilă.

Amendamentul 685
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 14
Directiva 2003/87/CE
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Amenda pentru depășirea nivelului de 
emisii aferent cotelor emise începând cu 
1 ianuarie 2013 crește în conformitate cu 
indicele european al prețurilor de consum.”

(4) Amenda pentru depășirea nivelului de 
emisii aferent cotelor emise începând cu 
1 ianuarie 2013 crește în conformitate cu 
indicele european al prețurilor de consum.” 
Achitarea amenzii pentru depășirea 
emisiilor nu exonerează operatorul de 
obligația de a restitui un număr de cote 
egal cu depășirea respectivă de emisii în 
momentul restituirii cotelor pentru 
următorul an calendaristic.

Or. en

Justificare

Pentru a evita ca întreprinderile să plătească sancțiunile doar pentru a putea continua 
folosirea tuturor emisiilor, ar trebui să se precizeze în mod clar că aceste întreprinderi au în 
continuare obligația de a ceda volumul cotelor de emisie.
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Amendamentul 686
Konrad Szymański

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera a
Directiva 2003/87/CE
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cotele emise începând cu 1 ianuarie 
2013 sunt înregistrate în registrul 
comunitar.”

(1) Cotele emise începând cu 1 ianuarie 
2013 sunt înregistrate în registrul 
comunitar.”

Fiecare stat membru are acces la registrul 
comunitar în vederea executării 
proceselor referitoare la menținerea 
conturilor de depozit deschise în statul 
membru și alocarea, restituirea și 
anularea cotelor în conformitate cu 
regulamentul privind un sistem 
standardizat și securizat de registre.
Registrul comunitar nu limitează statul 
membru în ceea ce privește îndeplinirea 
responsabilităților și executarea 
operațiunilor autorizate în conformitate 
cu UNFCCC sau Protocolul de la Kyoto.

Or. en

Amendamentul 687
Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 17
Directiva 2003/87/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate modifica anexele la prezenta 
directivă, cu excepția anexei I, având în 
vedere rapoartele prevăzute la articolul 21 
și experiența aplicării prezentei directive. 
Anexele IV și V pot fi modificate pentru a 
îmbunătăți monitorizarea, raportarea și

Comisia poate modifica anexele la prezenta 
directivă, cu excepția anexei I și a anexei 
IIa, având în vedere rapoartele prevăzute la 
articolul 21 și experiența aplicării prezentei 
directive. Anexa I și Anexa IIa pot fi 
modificate numai în conformitate cu 
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verificarea emisiilor. procedura prevăzută la articolul 251 din 
tratat. Anexele IV și V pot fi modificate 
pentru a îmbunătăți monitorizarea, 
raportarea și verificarea emisiilor.

Or. en

Justificare

Anexele I și IIa se numără printre elementele esențiale ale prezentei directive și orice 
modificare a acestora trebuie efectuată printr-o procedură de codecizie.

Amendamentul 688
Konrad Szymański

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 17
Directiva 2003/87/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate modifica anexele la prezenta 
directivă, cu excepția anexei I, având în 
vedere rapoartele prevăzute la articolul 21 
și experiența aplicării prezentei directive. 
Anexele IV și V pot fi modificate pentru a 
îmbunătăți monitorizarea, raportarea și 
verificarea emisiilor.

Comisia poate modifica anexele la prezenta 
directivă, cu excepția anexei I și a anexei 
IIa, având în vedere rapoartele prevăzute la 
articolul 21 și experiența aplicării prezentei 
directive. Anexa I și Anexa IIa pot fi 
modificate numai în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 251 din 
tratat. Anexele IV și V pot fi modificate 
pentru a îmbunătăți monitorizarea, 
raportarea și verificarea emisiilor.

Or. en

Justificare

Anexele I și IIa se numără printre elementele esențiale ale acestei directive și orice 
modificare a acestora trebuie efectuată printr-o procedură de codecizie.
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Amendamentul 689
Richard Seeber

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 17
Directiva 2003/87/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate modifica anexele la prezenta 
directivă, cu excepția anexei I, având în 
vedere rapoartele prevăzute la articolul 21 
și experiența aplicării prezentei directive. 
Anexele IV și V pot fi modificate pentru a 
îmbunătăți monitorizarea, raportarea și 
verificarea emisiilor.

Comisia poate modifica anexele la prezenta 
directivă, cu excepția anexei I și a anexei 
II, având în vedere rapoartele prevăzute la 
articolul 21 și experiența aplicării prezentei 
directive. Anexele IV și V pot fi modificate 
pentru a îmbunătăți monitorizarea, 
raportarea și verificarea emisiilor.

Or. en

Justificare

Includerea altor gaze cu efect de seră decât cele enumerate în anexa II va cauza denaturări 
majore ale pieței și insecuritatea planificărilor. Noi tipuri de gaze în cadrul ETS UE pot 
modifica brusc cererea și oferta de cote de emisie și pot astfel cauza fluctuații bruște și 
nedorite ale prețurilor.

Amendamentul 690
Linda McAvan

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 17
Directiva 2003/87/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate modifica anexele la prezenta 
directivă, cu excepția anexei I, având în 
vedere rapoartele prevăzute la articolul 21 
și experiența aplicării prezentei directive. 
Anexele IV și V pot fi modificate pentru a 
îmbunătăți monitorizarea, raportarea și 
verificarea emisiilor.

Comisia poate modifica anexele la prezenta 
directivă, cu excepția anexei I și a anexei 
IIa, având în vedere rapoartele prevăzute la 
articolul 21 și experiența aplicării prezentei 
directive. Anexele IV și V pot fi modificate 
pentru a îmbunătăți monitorizarea, 
raportarea și verificarea emisiilor.
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Or. en

Justificare

Amendamentele la anexa IIa ar necesita o decizie politică și ar trebui astfel să facă obiectul 
unei proceduri de codecizie și nu a unei proceduri de comitologie.

Amendamentul 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 17
Directiva 2003/87/CE
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate modifica anexele la prezenta 
directivă, cu excepția anexei I, având în 
vedere rapoartele prevăzute la articolul 21 
și experiența aplicării prezentei directive. 
Anexele IV și V pot fi modificate pentru a 
îmbunătăți monitorizarea, raportarea și
verificarea emisiilor.

Comisia poate modifica anexele la prezenta 
directivă, cu excepția anexei I și a anexei 
IIa, având în vedere rapoartele prevăzute la 
articolul 21 și experiența aplicării prezentei 
directive. Anexele IV și V pot fi modificate 
pentru a îmbunătăți monitorizarea, 
raportarea și verificarea emisiilor.

Or. en

Justificare

Nu considerăm că este necesară modificarea anexei IIa (care stabilește creșteri ale 
procentului cotelor care pot fi licitate de către statele membre în scopul solidarității și 
creșterii economice a Comunității) prin intermediul unei proceduri de comitologie.  Acesta 
este un aspect de natură politică care trebuie modificat prin intermediul unei proceduri de 
codecizie.

Amendamentul 692
Linda McAvan

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 17 a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) La articolul 24 alineatul (1), primul 
alineat se înlocuiește cu următorul text:
"(1). Din 2008, statele membre pot pune 
în aplicare comercializarea cotelor de 
emisie în conformitate cu prezenta 
directivă pentru activitățile efectuate la o 
instalație sau în altă parte, precum și 
gazele cu efect de seră care nu sunt 
enumerate în anexa I, cu condiția ca 
includerea unor astfel de activități, 
instalații și gaze cu efect de seră să fie 
aprobată de Comisie în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 23 
alineatul (2), având în vedere toate 
criteriile relevante, în special efectele 
asupra pieței interne, potențiala 
denaturare a concurenței, integritatea 
ecologică a sistemului și fiabilitatea 
sistemului de monitorizare și raportare 
planificat.

Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare tehnică a unui alineat din Directiva 2003/87/CE, care nu a fost 
modificat de propunerea Comisiei. Aceasta asigură flexibilitatea cu privire la orice aspecte 
viitoare legate de opțiunea de participare („opt-in”), cum ar fi de exemplu încălzirea 
locuințelor.

Amendamentul 693
Linda McAvan

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 18a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) La articolul 24, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
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„(4) În cazul introducerii unor astfel de 
măsuri, revizuirile efectuate în temeiul 
articolului 30 au în vedere, de asemenea, 
necesitatea modificării prezentei directive
în vederea includerii emisiilor rezultate 
din aceste activități în mod armonizat pe 
teritoriul Comunității.

Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare tehnică a Directivei 2003/87/CE, referitoare la un articol care nu a 
fost modificat de propunerea Comisiei. Aceasta clarifică faptul că în urma unei opțiuni de 
participare („opt-in”) în decursul fazei a III-a, ar trebui luată în calcul o evaluare a întregii 
directive, nu doar a anexei I.

Amendamentul 694
Linda McAvan

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 19
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Se introduce următorul articol 24a: eliminat

„Articolul 24a
Norme armonizate privind proiectele care 
generează reduceri ale emisiilor
(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare legate de emiterea 
cotelor pentru proiecte gestionate de 
statele membre și concepute pentru a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră în 
afara sistemului comunitar.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
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articolul [23 alineatul (3)].
Măsurile respective nu trebuie să 
antreneze o dublă contabilizare a 
reducerilor de emisii sau să afecteze 
adoptarea altor măsuri de politică vizând 
reducerea emisiilor care nu intră sub 
incidența sistemului comunitar. Se adoptă 
dispoziții doar în cazul în care nu este 
posibilă includerea în conformitate cu 
articolul 24, iar următoarea revizuire a 
sistemului comunitar ia în considerare 
armonizarea includerii acestor emisii pe 
întreg teritoriul Comunității.
(2) Comisia poate adopta măsuri de 
punere în aplicare vizând stabilirea 
detaliilor legate de emiterea de cote 
pentru proiectele la nivel comunitar 
menționate la alineatul (1).
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].”

Or. en

Justificare

Nu este clar de ce este necesar să se introducă un mecanism compensatoriu național 
suplimentar. Faptul de a putea alege participarea la anumite activități și la proiecte JI 
furnizează statelor membre o flexibilitate suficientă. Există riscul contabilizării duble a 
reducerilor de emisii în sectorul comercial și cel necomercial.

Amendamentul 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 19
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24 a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Se introduce următorul articol 24a: eliminat
„Articolul 24a

Norme armonizate privind proiectele care 
generează reduceri ale emisiilor

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare legate de emiterea 
cotelor pentru proiecte gestionate de 
statele membre și concepute pentru a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră în 
afara sistemului comunitar.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].
Măsurile respective nu trebuie să 
antreneze o dublă contabilizare a 
reducerilor de emisii sau să afecteze 
adoptarea altor măsuri de politică vizând 
reducerea emisiilor care nu intră sub 
incidența sistemului comunitar. Se adoptă 
dispoziții doar în cazul în care nu este 
posibilă includerea în conformitate cu 
articolul 24, iar următoarea revizuire a 
sistemului comunitar ia în considerare 
armonizarea includerii acestor emisii pe 
întreg teritoriul Comunității.
(2) Comisia poate adopta măsuri de 
punere în aplicare vizând stabilirea 
detaliilor legate de emiterea de cote 
pentru proiectele la nivel comunitar 
menționate la alineatul (1).
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].”

Or. en
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Justificare

Acest articol introduce proiecte interne de compensare care permit reducerile de emisii în 
Europa în sectoarele care nu intră sub incidența ETS din UE. Dacă li se va permite, aceste 
proiecte ar genera cote suplimentare pentru creșterea emisiilor în sectoarele ETS din UE, 
ceea ce ar conduce la mărirea plafoanelor.

Amendamentul 696
Dan Jørgensen

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 19
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Se introduce următorul articol 24a: eliminat
„Articolul 24a

Norme armonizate privind proiectele care 
generează reduceri ale emisiilor

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare legate de emiterea 
cotelor pentru proiecte gestionate de 
statele membre și concepute pentru a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră în 
afara sistemului comunitar.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].
Măsurile respective nu trebuie să 
antreneze o dublă contabilizare a 
reducerilor de emisii sau să afecteze 
adoptarea altor măsuri de politică vizând 
reducerea emisiilor care nu intră sub 
incidența sistemului comunitar. Se adoptă 
dispoziții doar în cazul în care nu este 
posibilă includerea în conformitate cu 
articolul 24, iar următoarea revizuire a 
sistemului comunitar ia în considerare 
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armonizarea includerii acestor emisii pe 
întreg teritoriul Comunității.
(2) Comisia poate adopta măsuri de 
punere în aplicare vizând stabilirea 
detaliilor legate de emiterea de cote 
pentru proiectele la nivel comunitar 
menționate la alineatul (1).
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].”

Or. en

Justificare

Compensările interne nu vor duce la o scădere netă a emisiilor în UE, deoarece acestea 
transferă reducerile UE din afara ETS în interiorul ETS. Aceasta permite creșterea emisiilor 
ETS. Absența unor plafoane pentru compensările interne permite creșterea nelimitată a 
emisiilor ETS, ceea ce va submina integritatea ecologică a sistemului.

Amendamentul 697
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 19
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Se introduce următorul articol 24a: eliminat
„Articolul 24a

Norme armonizate privind proiectele care 
generează reduceri ale emisiilor

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare legate de emiterea 
cotelor pentru proiecte gestionate de 
statele membre și concepute pentru a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră în 
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afara sistemului comunitar.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].
Măsurile respective nu trebuie să 
antreneze o dublă contabilizare a 
reducerilor de emisii sau să afecteze 
adoptarea altor măsuri de politică vizând 
reducerea emisiilor care nu intră sub 
incidența sistemului comunitar. Se adoptă 
dispoziții doar în cazul în care nu este 
posibilă includerea în conformitate cu 
articolul 24, iar următoarea revizuire a 
sistemului comunitar ia în considerare 
armonizarea includerii acestor emisii pe 
întreg teritoriul Comunității.
(2) Comisia poate adopta măsuri de 
punere în aplicare vizând stabilirea 
detaliilor legate de emiterea de cote 
pentru proiectele la nivel comunitar 
menționate la alineatul (1).
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].”

Or. en

Justificare

Compensările interne nu vor duce la o scădere netă a emisiilor în UE, deoarece acestea 
transferă reducerile UE din afara ETS în interiorul ETS. Aceasta permite creșterea emisiilor 
ETS. Absența unor plafoane pentru compensările interne permite creșterea nelimitată a 
emisiilor ETS, ceea ce va submina integritatea ecologică a sistemului.
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Amendamentul 698
Caroline Lucas

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 19
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24a

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Se introduce următorul articol 24a: eliminat
„Articolul 24a

Norme armonizate privind proiectele care 
generează reduceri ale emisiilor

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare legate de emiterea 
cotelor pentru proiecte gestionate de 
statele membre și concepute pentru a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră în 
afara sistemului comunitar.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].
Măsurile respective nu trebuie să 
antreneze o dublă contabilizare a 
reducerilor de emisii sau să afecteze 
adoptarea altor măsuri de politică vizând 
reducerea emisiilor care nu intră sub 
incidența sistemului comunitar. Se adoptă
dispoziții doar în cazul în care nu este 
posibilă includerea în conformitate cu 
articolul 24, iar următoarea revizuire a 
sistemului comunitar ia în considerare 
armonizarea includerii acestor emisii pe 
întreg teritoriul Comunității.
(2) Comisia poate adopta măsuri de 
punere în aplicare vizând stabilirea 
detaliilor legate de emiterea de cote 
pentru proiectele la nivel comunitar 
menționate la alineatul (1).
Aceste măsuri, destinate să modifice 
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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

Nu este clară modalitatea prin care propunerea de a  permite includerea (creditelor din 
partea) sectoarelor sau activităților în ETS fără subminarea angajamentelor privind 
reducerile din partea sectoarelor necomerciale în temeiul deciziei privind distribuirea 
eforturilor.

Amendamentul 699
Anne Laperrouze

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 19
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare legate de emiterea 
cotelor pentru proiecte gestionate de statele 
membre și concepute pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră în afara 
sistemului comunitar.

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia adoptă până la 30 
iunie 2011 măsuri de punere în aplicare 
legate de emiterea cotelor pentru proiecte 
gestionate de statele membre sau de 
Comisie și concepute pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră sau a 
consolida procesul de eliminare a 
dioxidului de carbon în afara sistemului 
comunitar.

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

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

Măsurile respective nu trebuie să antreneze 
o dublă contabilizare a reducerilor de 
emisii sau să afecteze adoptarea altor 
măsuri de politică vizând reducerea 

Măsurile respective nu trebuie să antreneze 
o dublă contabilizare a reducerilor de 
emisii sau să afecteze adoptarea altor 
măsuri de politică vizând reducerea 
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emisiilor care nu intră sub incidența 
sistemului comunitar. Se adoptă dispoziții 
doar în cazul în care nu este posibilă 
includerea în conformitate cu articolul 24, 
iar următoarea revizuire a sistemului 
comunitar ia în considerare armonizarea 
includerii acestor emisii pe întreg teritoriul 
Comunității.

emisiilor care nu intră sub incidența 
sistemului comunitar. Nu se adoptă astfel 
de dispoziții în cazul în care este posibilă 
imediat includerea în conformitate cu 
articolul 24, iar următoarea revizuire a 
sistemului comunitar ia în considerare 
armonizarea includerii acestor emisii pe 
întreg teritoriul Comunității.

(2) Comisia poate adopta măsuri de 
punere în aplicare vizând stabilirea 
detaliilor legate de emiterea de cote 
pentru proiectele la nivel comunitar 
menționate la alineatul (1). 
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].

Or. en

Justificare

Emiterea unor cote pentru proiectele care reduc emisiile în state terțe ar putea (a) completa 
CDE și JI sau mecanismele de proiecte care vor fi dezvoltate în cadrul viitoarelor acorduri 
internaționale privind clima sau înlocui aceste mecanisme de proiect în cazul în care nu se 
încheie un acord internațional sau încheierea acestuia este amânată, (b) pune la dispoziția 
Comisiei un instrument diplomatic pentru negocierea acordurilor bilaterale și (c) constitui un 
pas înainte către asocierea cu alte programe de plafonare a emisiilor prin permiterea 
recunoașterii reciproce a mecanismelor comune de proiecte.

Amendamentul 700
Philippe Busquin

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 19
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare legate de emiterea 

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia adoptă măsuri de 
punere în aplicare legate de emiterea 
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cotelor pentru proiecte gestionate de statele 
membre și concepute pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră în afara 
sistemului comunitar.

cotelor pentru proiecte, care pot include 
societăți, gestionate de statele membre sau 
societăți și concepute pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră în afara 
sistemului comunitar.

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

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

Măsurile respective nu trebuie să antreneze 
o dublă contabilizare a reducerilor de 
emisii sau să afecteze adoptarea altor 
măsuri de politică vizând reducerea 
emisiilor care nu intră sub incidența 
sistemului comunitar. Se adoptă dispoziții 
doar în cazul în care nu este posibilă 
includerea în conformitate cu articolul 24, 
iar următoarea revizuire a sistemului 
comunitar ia în considerare armonizarea 
includerii acestor emisii pe întreg teritoriul 
Comunității.

Măsurile respective nu trebuie să antreneze 
o dublă contabilizare a reducerilor de 
emisii sau să afecteze adoptarea altor 
măsuri de politică vizând reducerea 
emisiilor care nu intră sub incidența 
sistemului comunitar. Se adoptă dispoziții 
doar în cazul în care nu este posibilă 
includerea în conformitate cu articolul 24, 
iar următoarea revizuire a sistemului 
comunitar ia în considerare armonizarea 
includerii acestor emisii pe întreg teritoriul 
Comunității.

(2) Comisia poate adopta măsuri de punere 
în aplicare vizând stabilirea detaliilor 
legate de emiterea de cote pentru proiectele 
la nivel comunitar menționate la alineatul 
(1).

(2) Comisia adoptă măsuri de punere în 
aplicare vizând stabilirea detaliilor legate 
de emiterea de cote pentru proiectele la 
nivel comunitar menționate la alineatul (1). 

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

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

Or. en

Justificare

Considerăm că utilizarea verbului la timpul prezent este mai adecvată deoarece asigură 
certitudinea juridică și economică și contribuie la evitarea potențialelor erori de traducere.

Trebuie clarificat faptul că întreprinderile implicate în proiectele respective vor primi 
indemnizații pentru depozitele cu care au contribuit la îndeplinirea acestora.
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Dacă incinerarea deșeurilor și depozitarea acestora la groapa de gunoi nu intră sub 
incidența prezentei directive, proiectele care reduc emisiile din aceste sectoare pot fi eligibile 
pentru aprobarea și emiterea cotelor. 

Amendamentul 701
Jerzy Buzek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 19
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare legate de emiterea 
cotelor pentru proiecte gestionate de statele 
membre și concepute pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră în afara 
sistemului comunitar.

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia adoptă măsuri de 
punere în aplicare legate de emiterea 
cotelor pentru proiecte gestionate de statele 
membre și concepute pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră în afara 
sistemului comunitar.

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

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

Măsurile respective nu trebuie să antreneze 
o dublă contabilizare a reducerilor de 
emisii sau să afecteze adoptarea altor 
măsuri de politică vizând reducerea 
emisiilor care nu intră sub incidența 
sistemului comunitar. Se adoptă dispoziții 
doar în cazul în care nu este posibilă 
includerea în conformitate cu articolul 
24, iar următoarea revizuire a sistemului 
comunitar ia în considerare armonizarea 
includerii acestor emisii pe întreg teritoriul 
Comunității.

Măsurile respective nu trebuie să antreneze 
o dublă contabilizare a reducerilor de 
emisii sau să afecteze adoptarea altor 
măsuri de politică vizând reducerea 
emisiilor care nu intră sub incidența 
sistemului comunitar. Următoarea revizuire 
a sistemului comunitar ia în considerare 
armonizarea includerii acestor emisii pe 
întreg teritoriul Comunității.

Or. en

Justificare

Elementele Directivei UE privind ETS și ale Deciziei privind repartizarea efortului sunt 
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interconectate și aceste conexiuni trebuie să fie luate în calcul pentru ca Uniunea Europeană 
în ansamblu să îndeplinească obiectivele privind reducerea emisiilor într-o manieră eficientă 
din punct de vedere al costurilor. Astfel, este necesară conectarea sectoarelor ETS și non-
ETS din Uniunea Europeană și astfel eventualul caracter condițional al aplicării articolului 
24a la articolul 24 ar trebui înlăturat.

Amendamentul 702
Konrad Szymański

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 19
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare legate de emiterea 
cotelor pentru proiecte gestionate de statele 
membre și concepute pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră în afara 
sistemului comunitar.

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia adoptă măsuri de 
punere în aplicare legate de emiterea 
cotelor pentru proiecte gestionate de statele 
membre și concepute pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră în afara 
sistemului comunitar.

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

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

Măsurile respective nu trebuie să antreneze 
o dublă contabilizare a reducerilor de 
emisii sau să afecteze adoptarea altor 
măsuri de politică vizând reducerea 
emisiilor care nu intră sub incidența 
sistemului comunitar. Se adoptă dispoziții 
doar în cazul în care nu este posibilă 
includerea în conformitate cu articolul 
24, iar următoarea revizuire a sistemului 
comunitar ia în considerare armonizarea 
includerii acestor emisii pe întreg teritoriul 
Comunității.

Măsurile respective nu trebuie să antreneze 
o dublă contabilizare a reducerilor de 
emisii sau să afecteze adoptarea altor 
măsuri de politică vizând reducerea 
emisiilor care nu intră sub incidența 
sistemului comunitar. Următoarea revizuire 
a sistemului comunitar ia în considerare 
armonizarea includerii acestor emisii pe 
întreg teritoriul Comunității.

Or. en
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Justificare

Elementele Directivei UE privind ETS și ale deciziei privind repartizarea efortului sunt 
interconectate și aceste conexiuni trebuie să fie luate în calcul pentru ca UE în ansamblu să 
îndeplinească obiectivele privind reducerea emisiilor într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor. Astfel, este necesară conectarea sectoarelor ETS și non-ETS din 
Uniunea Europeană și astfel eventualul caracter condițional al aplicării articolului 24a la 
articolul 24 ar trebui înlăturat.

Amendamentul 703
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 19
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24a – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Emisiile de gaze cu efect de seră 
captate și stocate sunt considerate 
„neemise”. Pentru aceste emisii nu se 
solicită nicio restituire de cote.

Or. en

Justificare

Aceste gaze constituie emisii, dar nu vin în contact cu aerul. Prin urmare acestea nu ar trebui 
considerate ca fiind emisii.

Amendamentul 704
Bogusław Sonik

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 19 a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Se inserează următorul articol 24b:
„Articolul 24b
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Flexibilitatea
Instalațiile incluse în schema comunitară 
în perioada 2013-2020 pot utiliza cotele de 
emisii de gaze cu efect de seră permise în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (1) și 
alineatul (2) din Decizia 2008/XX/CE 
pentru punerea în aplicare a obligațiilor 
lor în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE.”

Or. en

Justificare

Elementele Directivei UE privind ETS și ale deciziei privind repartizarea efortului sunt 
interconectate și aceste conexiuni trebuie să fie luate în calcul pentru ca Uniunea Europeană 
în ansamblu să îndeplinească obiectivele privind reducerea emisiilor într-o manieră eficientă 
din punct de vedere al costurilor. Prin urmare, este necesară introducerea principiului 
flexibilității între sistemele ETS și non-ETS. 

Amendamentul 705
Konrad Szymański

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 19a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Se inserează următorul articol 24b:
„Articolul 24b
Flexibilitatea

Instalațiile incluse în schema comunitară 
în perioada 2013-2020 pot utiliza cotele de 
emisii de gaze cu efect de seră permise în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (1) și 
alineatul (2) din Decizia 2008/XX/CE 
pentru punerea în aplicare a obligațiilor 
lor în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE.”

Or. en
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Justificare

Elementele Directivei UE privind ETS și ale deciziei privind repartizarea efortului sunt 
interconectate și aceste conexiuni trebuie să fie luate în calcul pentru ca Uniunea Europeană 
în ansamblu să îndeplinească obiectivele privind reducerea emisiilor într-o manieră eficientă 
din punct de vedere al costurilor. Prin urmare, este necesară introducerea principiului 
flexibilității între sistemele ETS și non-ETS.

Pentru crearea de stimulente reali pentru dezvoltarea proiectelor în statele terțe, nu ar trebui 
pusă în aplicare nici o limită pentru folosirea creditelor contractate.

Amendamentul 706
Bogusław Sonik

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 20
Directiva 2003/87/CE
Articolul 25 – alineatul 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se pot încheia acorduri pentru a 
permite recunoașterea reciprocă a cotelor 
între sistemul comunitar și alte sisteme 
obligatorii de comercializare a drepturilor 
de emisie de gaze cu efect de seră care 
stabilesc plafoane absolute pentru emisii, 
existente în alte țări sau unități 
administrative subfederale sau regionale.

(1a) Se pot încheia acorduri pentru a 
permite recunoașterea reciprocă a cotelor 
între sistemul comunitar și alte sisteme 
comparabile obligatorii de comercializare 
a drepturilor de emisie de gaze cu efect de 
seră care stabilesc plafoane absolute pentru 
emisii, existente în alte țări sau unități 
administrative subfederale sau regionale.

Or. en

Justificare

Este necesară limitarea acordurilor cu alte sisteme de comercializare a gazelor cu efect de 
seră la acele sisteme care asigură același nivel de fiabilitate cu privire la verificarea datelor 
privind emisiile și care sunt regularizate prin proceduri similare de licitare.
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Amendamentul 707
Konrad Szymański

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 20
Directiva 2003/87/CE
Articolul 25 – alineatul 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se pot încheia acorduri pentru a 
permite recunoașterea reciprocă a cotelor 
între sistemul comunitar și alte sisteme 
obligatorii de comercializare a drepturilor 
de emisie de gaze cu efect de seră care 
stabilesc plafoane absolute pentru emisii, 
existente în alte țări sau unități 
administrative subfederale sau regionale.

(1a) Se pot încheia acorduri pentru a 
permite recunoașterea reciprocă a cotelor 
între sistemul comunitar și alte sisteme 
comparabile obligatorii de comercializare 
a drepturilor de emisie de gaze cu efect de 
seră care stabilesc plafoane absolute pentru 
emisii, existente în alte țări sau unități 
administrative subfederale sau regionale.

Or. en

Justificare

Este necesară limitarea acordurilor cu alte sisteme de comercializare a gazelor cu efect de 
seră la acele sisteme care asigură același nivel de fiabilitate cu privire la verificarea datelor 
privind emisiile și care sunt regularizate prin proceduri similare de licitare.

Amendamentul 708
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excluderea instalațiilor de ardere de 
dimensiuni mici care fac obiectul unor 
măsuri echivalente

Excluderea operatorilor cu niveluri 
scăzute de emisii

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile cu o putere 
termică nominală mai mică de 25 MW și
ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
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nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește 
următoarele condiții:

nu depășesc 25 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă:

a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;
b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, în cursul unui an 
calendaristic;
c) confirmă că o instalație este 
reintrodusă în sistem în cazul în care 
emite mai mult de 10 000 de tone de 
dioxid de carbon echivalent, excluzând 
emisiile provenite de la biomasă, în cursul 
unui an calendaristic, sau în cazul în care 
nu se mai aplică măsuri echivalente;
d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.
(2) În cazul în care, după expirarea unei 
perioade de trei luni de la data notificării 
în scopul consultării publice, Comisia nu 
prezintă obiecții în termen de șase luni, 
notificarea se consideră acceptată.
În urma restituirii cotelor aferente 
perioadei în care o instalație se află în 
sistemul de comercializare a cotelor de 
emisie, instalația respectivă este exclusă 
din sistem, iar statul membru nu mai emite 
alte cote gratuite pentru instalația 
respectivă în conformitate cu articolul 10a.

În urma restituirii cotelor aferente 
perioadei în care o instalație se află în 
sistemul de comercializare a cotelor de 
emisie, instalația respectivă este exclusă 
din sistem, iar statul membru nu mai emite 
alte cote gratuite pentru instalația 
respectivă în conformitate cu articolul 10a.

Or. de
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Justificare

Pragul pentru scutirea instalațiilor de ardere mai mici ar trebui mărit de la 10 000 de tone 
cum era planificat inițial la 25 000 de tone de emisii de CO2. Aceasta va constitui o 
diminuare substanțială a costurilor pentru operatorii de instalații mai mici, iar 97% din 
emisiile de CO2 vor continua să intre sub incidența sistemului de comercializare a cotelor de 
emisii. 

Amendamentul 709
Amalia Sartori

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – titlul și alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excluderea instalațiilor de ardere de 
dimensiuni mici care fac obiectul unor 
măsuri echivalente

Excluderea instalațiilor de dimensiuni mici 
care fac obiectul unor măsuri echivalente 

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre exclud din sistemul 
comunitar instalațiile ale căror emisii 
raportate autorității competente în fiecare 
dintre ultimii trei ani nu depășesc 50 000 
de tone de dioxid de carbon echivalent, 
excluzând emisiile provenite de la 
biomasă, și care fac obiectul unor măsuri 
de natură să permită realizarea unei 
contribuții echivalente la reducerile de 
emisii, în cazul în care statul membru în 
cauză îndeplinește următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 50 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă (c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
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în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

în sistem în cazul în care emite mai mult de 
50 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

Participarea operatorilor cu niveluri de emisii mai mici de sub 50 000 de tone nu este 
rentabilă deoarece povara monitorizării și raportării conform standardelor UE privind ETS 
și a costurilor administrative ale permisiunilor, verificarea părților terțe și 
comerțul/participarea la licitație depășesc valoarea monetară a beneficiilor de mediu 
rezultate din participarea acestora. În timp ce 95% din emisiile sectoarelor ETS continuă să 
intre sub incidența sistemului, acest prag de 50 de kilotone va scuti 75% din instalații de la 
costurile mari ale ETS (conform raportului Agenției Europene de Mediu pe 2007).

Amendamentul 710
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – titlul și alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 Articolul 27
Excluderea instalațiilor de ardere de 
dimensiuni mici care fac obiectul unor 
măsuri echivalente

Excluderea instalațiilor de dimensiuni mici

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile ale căror 
emisii raportate autorității competente în 
fiecare dintre ultimii trei ani nu depășesc 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cazul în care statul membru 
în cauză îndeplinește următoarele condiții:
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obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:
(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică 
măsuri echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Amendamentul 711
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – titlul și alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 Articolul 27
Excluderea instalațiilor de ardere de 
dimensiuni mici care fac obiectul unor 
măsuri echivalente

Excluderea instalațiilor de dimensiuni mici

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile ale căror 
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o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

emisii raportate autorității competente în 
fiecare dintre ultimii trei ani nu depășesc 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cazul în care statul membru 
în cauză îndeplinește următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică 
măsuri echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Amendamentul 712
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – titlul și alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excluderea instalațiilor de ardere de Excluderea instalațiilor de dimensiuni mici
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dimensiuni mici care fac obiectul unor 
măsuri echivalente
(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile cu o putere 
termică nominală mai mică de 25 MW și
ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 25 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, în cazul în care 
statul membru în cauză îndeplinește 
următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei; 

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică 
măsuri echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

În cadrul Studiului de evaluare a impactului (SEC(2008)52), Comisia Europeană precizează 
că reducerea costurilor administrative pentru fiecare tonă de emisii exclusă din sistem era 
prea mică pentru pragul de 25 000 de tone (comparativ cu 10000 de tone) pentru a putea fi 
introdusă. Cu toate acestea, documentul Comisiei nu analizează incertitudinea emisiilor din 
partea marilor emițători de CO2. Acele incertitudini pot avea aceeași magnitudine ca și 
emisiile totale de CO2 ale instalațiilor care emit sub nivelul de 25 000 t CO2 anual.
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În plus, instalațiile excluse vor fi supuse în mod automat altor măsuri de reducere a emisiilor 
în sectorul nereglementat de sistemul ETS comunitar.

Amendamentul 713
Konrad Szymański

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – titlul și alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excluderea instalațiilor de ardere de 
dimensiuni mici care fac obiectul unor 
măsuri echivalente

Excluderea instalațiilor de dimensiuni mici

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile cu o putere 
termică nominală mai mică de 25 MW și
ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 25 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, în cazul în care 
statul membru în cauză îndeplinește 
următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 



AM\735217RO.doc 39/110 PE409.679v01-00

RO

sau în cazul în care nu se mai aplică 
măsuri echivalente;

la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

În cadrul Studiului de evaluare a impactului (SEC(2008)52), Comisia Europeană precizează 
că reducerea costurilor administrative pentru fiecare tonă de emisii exclusă din sistem era 
prea mică pentru pragul de 25 000 de tone (comparativ cu 10000 de tone) pentru a putea fi 
introdusă. Cu toate acestea, documentul Comisiei nu analizează incertitudinea emisiilor din 
partea marilor emițători de CO2. Acele incertitudini pot avea aceeași magnitudine ca și 
emisiile totale de CO2 ale instalațiilor care emit sub nivelul de 25 000 t CO2/anual.

În plus, instalațiile excluse vor fi supuse în mod automat altor măsuri de reducere a emisiilor 
în sectorul nereglementat de sistemul ETS comunitar.

Amendamentul 714
David Martin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – titlul și alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excluderea instalațiilor de ardere de 
dimensiuni mici care fac obiectul unor 
măsuri echivalente

Excluderea operatorilor cu niveluri 
scăzute de emisii care fac obiectul unor 
măsuri echivalente

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile cu o putere 
termică nominală sau capacitate normală 
de funcționare mai mică de 25 MW, ale 
căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 25 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
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membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

Toate instalațiile și nu doar cele de ardere ar trebui să fie eligibile pentru a solicita 
excluderea din sistem. Creșterea pragului de emisii la 25 000 de tone va elimina un număr 
mare de instalații mici din costurile aferente administrării sistemului, dar va elimina doar 
2,4% din totalul emisiilor. Este necesar un amendament la articolul 9a pentru a efectua o 
ajustare negativă la plafonul general. Pragul de capacitate suplimentară ar trebui să se 
refere la capacitatea de funcționare normală. De exemplu, numeroase spitale și universități 
au generatoare de rezervă mai mari de 25 MW care există doar pentru a fi folosite în caz de 
urgență.

Amendamentul 715
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – titlul și alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Excluderea instalațiilor de ardere de 
dimensiuni mici care fac obiectul unor 
măsuri echivalente

Excluderea operatorilor cu niveluri 
scăzute de emisii care fac obiectul unor 
măsuri echivalente

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile ale căror 
emisii raportate autorității competente în 
fiecare dintre ultimii trei ani nu depășesc 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, și care fac obiectul unor măsuri 
de natură să permită realizarea unei 
contribuții echivalente la reducerile de 
emisii, în cazul în care statul membru în 
cauză îndeplinește următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

Toate instalațiile ar trebui să fie eligibile pentru a solicita excluderea. Creșterea pragului de 
emisii la 25 000 de tone va elimina 6300 (față de 4200) de instalații mici din costurile 
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administrative ale sistemului, dar va elimina doar 2,4% din totalul emisiilor. Este necesar un 
amendament la articolul 9a pentru a efectua o ajustare negativă la plafonul general. Pragul 
de capacitate suplimentară ar trebui eliminat, deoarece nu constituie întotdeauna un bun 
indicator al emisiilor. De exemplu, numeroase spitale și universități au generatoare de 
rezervă mai mari de 25 MW care există doar pentru a fi folosite în caz de urgență. 

Amendamentul 716
Avril Doyle

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – titlul și alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excluderea instalațiilor de ardere de 
dimensiuni mici care fac obiectul unor 
măsuri echivalente

Excluderea instalațiilor de dimensiuni mici 
care fac obiectul unor măsuri echivalente

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile cu o putere 
termică nominală mai mică de 25 MW, ale 
căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
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la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Spitalele pot fi, de asemenea, excluse dacă 
adoptă măsuri echivalente.

Or. en

Justificare

Ar trebui acordată o mai mare recunoaștere mai faptului că spitalele necesită o capacitate de 
rezervă considerabilă care să fie utilizată în cazul întreruperii alimentării cu curent electric. 
Capacitatea de rezervă a spitalelor trebuie bine întreținută și gata de intervenție, astfel încât 
în mod tipic este necesară testarea cazanelor și a generatoarelor de urgență pe tot parcursul 
anului. Normele ETS comunitare ar trebui să ia în calcul acest fapt și să recunoască faptul că 
echipamentele de rezervă din spital sunt folosite foarte rar la capacitate maximă. Acest 
amendament evită situațiile în care spitalele sunt penalizate pentru „potențialul” lor de a 
emite și nu pentru emisiile lor propriu-zise. 

Amendamentul 717
Frieda Brepoels

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 50 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 25 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
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condiții: condiții:
(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

Este important ca povara administrativă pentru operatorii cu niveluri scăzute de emisii să fie 
redusă. Acolo unde există măsuri echivalente de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
micilor emițători ar trebui să li se permită să opteze între a participa sau nu la ETS. Micii 
emițători constituie o parte semnificativă din numărul instalațiilor ce cad sub incidența ETS, 
deși aceștia răspund doar de 2,5% din totalul emisiilor.

Amendamentul 718
Péter Olajos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere 
cu o putere termică nominală mai mică de 

(1) Instalațiile de ardere care aparțin 
oricărei activități dintre cele enumerate la 
anexa I sunt excluse din sistemul 
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25 MW, ale căror emisii raportate 
autorității competente în fiecare dintre 
ultimii trei ani nu depășesc 10 000 de tone
de dioxid de carbon echivalent, excluzând 
emisiile provenite de la biomasă, și care
fac obiectul unor măsuri de natură să 
permită realizarea unei contribuții 
echivalente la reducerile de emisii, în cazul 
în care statul membru în cauză îndeplinește 
următoarele condiții:

comunitar dacă au o putere termică 
nominală mai mică de 50 MW, ale căror 
emisii raportate autorității competente în 
fiecare dintre ultimii trei ani nu depășesc 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile inevitabile 
de dioxid de carbon provenite de la 
materii prime și emisiile provenite de la 
biomasă, și fac obiectul unor măsuri de 
natură să permită realizarea unei contribuții 
echivalente la reducerile de emisii, în cazul 
în care statul membru în cauză îndeplinește 
următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile inevitabile 
de dioxid de carbon provenite de la 
materii prime și emisiile provenite de la 
biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile inevitabile 
de dioxid de carbon provenite de la 
materii prime și emisiile provenite de la 
biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

Veniturile provenite din licitații pun la dispoziția statelor membre mijloacele pentru a investi 
în inițiative pentru îmbunătățirea climatului în cadrul Uniunii Europene, precum și în 
transferul de tehnologie, pentru reducerea emisiilor în statele care nu se regăsesc în anexa 1 
și pentru oferirea de asistență statelor în curs de dezvoltare în vederea adaptării la 
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consecințele negative ale schimbărilor climatice.

Amendamentul 719
Nicodim Bulzesc

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere
cu o putere termică nominală mai mică de 
25 MW, ale căror emisii raportate 
autorității competente în fiecare dintre 
ultimii trei ani nu depășesc 10 000 de tone
de dioxid de carbon echivalent, excluzând 
emisiile provenite de la biomasă, și care
fac obiectul unor măsuri de natură să 
permită realizarea unei contribuții 
echivalente la reducerile de emisii, în cazul 
în care statul membru în cauză îndeplinește 
următoarele condiții:

(1) Instalațiile de ardere care aparțin 
oricărei activități dintre cele enumerate la 
anexa I sunt excluse din sistemul 
comunitar dacă au o putere termică 
nominală mai mică de 50 MW, ale căror 
emisii raportate autorității competente în 
fiecare dintre ultimii trei ani nu depășesc 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile inevitabile 
de dioxid de carbon provenite de la 
materii prime și emisiile provenite de la 
biomasă, și fac obiectul unor măsuri de 
natură să permită realizarea unei contribuții 
echivalente la reducerile de emisii, în cazul 
în care statul membru în cauză îndeplinește 
următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile inevitabile 
de dioxid de carbon provenite de la 
materii prime și emisiile provenite de la 
biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile inevitabile 
de dioxid de carbon provenite de la 
materii prime și emisiile provenite de la 
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echivalente; biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura punerea în aplicare armonizată a Directivei privind comercializarea cotelor 
de emisie, scutirile prevăzute în temeiul articolului 27 pentru instalațiile de ardere mici vor 
avea caracter mandatar și nu opțional, dacă toate condițiile prevăzute în cadrul articolului 
27 sunt îndeplinite. Trebuie de asemenea clarificat faptul că orice instalație de ardere poate 
beneficia de prevederile articolului 27, indiferent de subpoziția sau de activitatea în care se 
încadrează instalația de ardere în cadrul anexei 1. În final, emisiile de CO2 din materii prime 
constituie acele emisii de CO2 create în decursul procesului de producție din materii prime. 

Amendamentul 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) La cererea operatorului, statele 
membre exclud din sistemul comunitar 
instalațiile ale căror emisii raportate 
autorității competente în fiecare dintre 
ultimii trei ani nu depășesc 25 000 de tone
de dioxid de carbon echivalent, excluzând 
emisiile provenite de la biomasă, și care 
fac obiectul unor măsuri de natură să 
permită realizarea unei contribuții 
echivalente la reducerile de emisii, în cazul 
în care statul membru în cauză îndeplinește 
următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
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care se aplică; care se aplică;
(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

Trecerea la un nivel limită de 25 000 tone de CO2 anual va reduce numărul total al 
participanților cu 55%, în timp ce emisiile acoperite se vor reduce cu numai 2,4%. Nu numai 
instalațiilor de ardere trebuie să li se dea posibilitatea unei ieșiri din sistem, ci tuturor 
instalațiilor din sistemul ETS comunitar. Acest lucru corespunde considerentului 10 care nu 
limitează dispoziția la instalațiile de ardere.

Amendamentul 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 

(1) La cererea operatorului, statele 
membre exclud din sistemul comunitar 
instalațiile ale căror emisii raportate 
autorității competente în fiecare dintre 
ultimii trei ani nu depășesc 25 000 de tone
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nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

de dioxid de carbon echivalent, excluzând 
emisiile provenite de la biomasă, și care 
fac obiectul unor măsuri de natură să 
permită realizarea unei contribuții 
echivalente la reducerile de emisii, în cazul 
în care statul membru în cauză îndeplinește 
următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

Trecerea la un nivel limită de 25 000 tone de CO2 anual va reduce numărul total al 
participanților cu 55%, în timp ce emisiile acoperite se vor reduce cu numai 2,4%. Nu numai 
instalațiilor de ardere trebuie să li se dea posibilitatea unei ieșiri din sistem, ci tuturor 
instalațiilor din sistemul ETS comunitar. Acest lucru corespunde considerentului 10 care nu 
limitează dispoziția la instalațiile de ardere.
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Amendamentul 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre exclud din sistemul 
comunitar instalațiile care corespund 
oricărei activități inclusă în anexa I în 
cazul căreia s-a înaintat o cerere, ale căror 
emisii raportate autorității competente în 
fiecare dintre ultimii trei ani nu depășesc 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile de proces și 
cele provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(a) notifică fiecare instalație de 
acest tip Comisiei, precizând 
măsurile echivalente care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de 
acest tip Comisiei, precizând 
măsurile echivalente care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri 
de monitorizare pentru a se evalua 
dacă vreuna dintre aceste instalații 
emite mai mult de 10 000 de tone
de dioxid de carbon echivalent, 
excluzând emisiile provenite de la 
biomasă, în cursul unui an 
calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri 
de monitorizare pentru a se evalua 
dacă vreuna dintre aceste instalații 
emite mai mult de 25 000 de tone
de dioxid de carbon echivalent, 
excluzând emisiile de proces și cele
provenite de la biomasă, în cursul 
unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este 
reintrodusă în sistem în cazul în 
care emite mai mult de 10 000 de 
tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, în cursul 
unui an calendaristic, sau în cazul 

(c) confirmă că o instalație este 
reintrodusă în sistem în cazul în 
care emite mai mult de 25 000 de 
tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile de 
proces și cele provenite de la 
biomasă, în cursul unui an 
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în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

calendaristic, sau în cazul în care nu 
se mai aplică măsuri echivalente;

(d) publică informațiile menționate 
la literele (a), (b) și (c) în vederea 
unei consultări publice.

(d) publică informațiile menționate 
la literele (a), (b) și (c) în vederea 
unei consultări publice.

Or. es

Justificare

Ar fi dificilă standardizarea conceptului de putere termică nominală. Cu privire la pragul 
emisiilor de CO2, un studiu realizat în luna iulie 2007 de Ecofys a relevat că s-ar putea 
obține performanțe semnificativ mai mari cu un prag de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent pe an. Același studiu reamintește faptul că 57% din instalații emit mai puțin de 25 
000 de tone de CO2 și reprezintă mai puțin de 5% din emisiile care intră sub incidența 
directivei. Emisiile de proces generate de materiile prime fac parte integrantă din procesul de 
producție și nu pot fi reduse.

Amendamentul 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere ale 
căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 25 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:
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(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică, împreună cu aprobarea 
proprietarului instalației prin care acesta  
își manifestă dorința de a apela la clauza 
de excludere;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

Un nivel de 10 000 tone va avea ca obiectiv o serie de centrale de mici dimensiuni și va 
conduce la poveri administrative și financiare inutile, fără a modifica cu un volum 
semnificativ cantitatea totală de emisii vizată.

Amendamentul 724
John Bowis, John Purvis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere ale 
căror emisii raportate autorității 
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MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 25 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en

Justificare

Evaluarea impactului realizată de Comisie recunoaște că acordarea permisiunii de a nu se 
alătura schemei ETS comunitare pentru instalațiile cu emisii mai mici de 25 000 de tone de 
CO2 este eficientă sub raportul costurilor. Operatorii cu niveluri scăzute de emisii ar trebui 
să se angajeze cu toate acestea la realizarea de reduceri, dar acest obiectiv poate fi atins 
folosind alte metode mai puțin costisitoare.
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Amendamentul 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile ale căror 
emisii raportate autorității competente în 
fiecare dintre ultimii trei ani nu depășesc 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, și care fac obiectul unor măsuri 
de natură să permită realizarea unei 
contribuții echivalente la reducerile de 
emisii, în cazul în care statul membru în 
cauză îndeplinește următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en
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Amendamentul 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile ale căror 
emisii raportate autorității competente în 
fiecare dintre ultimii trei ani nu depășesc 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, și care fac obiectul unor măsuri 
de natură să permită realizarea unei 
contribuții echivalente la reducerile de 
emisii, în cazul în care statul membru în 
cauză îndeplinește următoarele condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. en
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Justificare

Suntem de părere că nu există un temei pentru limitarea acestei dispoziții la instalațiile de 
ardere. Aceasta trebuie să fie aplicabilă oricărei instalații, indiferent de sector sau de 
tipologie. În plus, suntem de părere că o limită de 25 de kilotone va contribui și mai mult la 
îmbunătățirea eficienței sistemului prin eliminarea unui număr semnificativ de instalații care 
au încă emisii reduse.

Amendamentul 727
Anne Ferreira

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală sau capacitate 
normală de funcționare mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 25 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
care se aplică;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25.000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
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la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

(d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. fr

Justificare

Evaluarea impactului realizată de Comisie indică faptul că un aranjament conform căruia 
instalațiile care emit mai puțin de 25 000 de tone ar putea fi excluse din Directiva ETS 
constituie o soluție avantajoasă din punct de vedere economic.

Atunci când circumstanțele impun acest lucru, trebuie luate în calcul necesitățile specifice ale 
tuturor surselor de emisii, iar cerințele de mediu trebuie ajustate pentru a permite cele mai 
bune opțiuni economice corespunzătoare surselor mici de emisii.

Amendamentul 728
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 25 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 

a) notifică fiecare instalație de acest tip 
Comisiei, precizând măsurile echivalente 
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care se aplică; care se aplică;
b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

d) publică informațiile menționate la 
literele (a), (b) și (c) în vederea unei 
consultări publice.

Or. de

Justificare

Plafonul pentru scutirea instalațiilor de ardere mai mici ar trebui mărit de la 10 000 de tone, 
conform planificării inițiale, la 25 000 de tone de emisii de CO2. Aceasta va constitui o 
diminuare substanțială a costurilor pentru operatorii de instalații mai mici, iar 97% din 
emisiile de CO2 vor continua să intre sub incidența sistemului. În plus, ar trebui concretizate 
măsurile prin care urmează să se obțină o contribuție echivalentă la reducerea emisiilor. 
Având în vedere că scutirea acestor instalații se bazează pe impactul lor limitat asupra 
climei, cerințele ar trebui să fie ușor de îndeplinit.

Amendamentul 729
Antonio De Blasio

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot exclude din sistemul 
comunitar instalațiile de ardere cu o putere 
termică nominală mai mică de 25 MW, ale 
căror emisii raportate autorității 

Statele membre pot exclude din sistemul 
comunitar instalațiile de ardere cu o putere 
termică nominală mai mică de 25 MW, ale 
căror emisii raportate autorității 



AM\735217RO.doc 59/110 PE409.679v01-00

RO

competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 50 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

Or. hu

Amendamentul 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot exclude din sistemul 
comunitar instalațiile de ardere cu o putere 
termică nominală mai mică de 25 MW, 
ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei 
ani nu depășesc 10 000 de tone de dioxid 
de carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

La cererea operatorilor vizați, statele 
membre exclud din sistemul comunitar 
instalațiile de ardere ale căror emisii 
anuale medii raportate autorității 
competente în perioada 2008-2012 nu 
depășesc 25 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

Or. fr

Justificare

O cerere de excludere ar trebui să fie o chestiune de liber arbitru pentru operatorii eligibili și 
nu ar trebui să fie determinată în mod unilateral de statele membre în cauză. Pragul de 10 
000 de tone este mult prea scăzut și va necesita cheltuieli administrative și financiare pentru 
multe surse de emisie la scară mică, fără a avea un impact semnificativ asupra cantității 
totale de emisii. Odată cu impunerea unui prag anual de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
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echivalent s-ar realiza un raport mai bun calitate - preț. 

Amendamentul 731
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 
realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

(1) În conformitate cu Directiva 
2004/8/CE, statele membre pot exclude 
din schema comunitară instalații de 
cogenerare de înaltă eficiență care au o 
putere termică nominală mai mică de 
35MW. Statele membre pot exclude, de 
asemenea, din sistemul comunitar 
instalațiile de ardere cu o putere termică 
nominală mai mică de 25 MW, ale căror 
emisii raportate autorității competente în 
fiecare dintre ultimii trei ani nu depășesc 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, și care fac obiectul unor măsuri 
de natură să permită realizarea unei 
contribuții echivalente la reducerile de 
emisii, în cazul în care statul membru în 
cauză îndeplinește următoarele condiții:

Or. en

Justificare

O centrală termoelectrică foarte eficientă cu o putere termică nominală de 35 de MW 
generează aceeași cantitate de energie termică ca și un cazan industrial separat de mai puțin 
de 20 de MW și care nu intră sub incidența ETS și a obligațiilor pentru alte măsuri 
echivalente. Ar trebui să li se permită statelor membre să excludă aceste instalații dacă 
includerea lor în ETS ar împiedica în mod semnificativ operatorii să investească în centrale 
termoelectrice foarte eficiente și care ar diminua emisiile de CO2 în comparație cu generarea 
energiei termice folosind un cazan separat.
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Amendamentul 732
Antonio De Blasio

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 50.000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

Or. hu

Amendamentul 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

Or. fr
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Amendamentul 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de 
25 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

Or. fr

Amendamentul 735
Urszula Krupa

Proposal for a directive – amending act
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat

Ajustări aplicabile în cazul unui viitor 
acord internațional privind schimbările 
climatice
(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat 
un acord internațional privind 
schimbările climatice care prevede ca 
obiectiv pentru 2020 reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră ce 
depășesc nivelurile minime de reducere 
convenite de Consiliul European, se 
aplică alineatele (2), (3) și (4). 
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(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu 
o cantitate de cote echivalentă cu 
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate 
peste nivelul de 20%, reducere care 
incumbă Comisiei în temeiul acordului 
internațional, această reducere fiind 
înmulțită cu proporția cu care sistemul 
comunitar contribuie la totalul 
reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a.
(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care 
au semnat acordul internațional, până la 
limita reprezentată de jumătate din 
reducerea efectuată în conformitate cu 
alineatul (2).
(4) Comisia poate adopta măsuri pentru a 
permite operatorilor să utilizeze în 
sistemul comunitar alte tipuri 
suplimentare de proiecte decât cele 
menționate la articolul 11a alineatele (2)-
(5) sau să utilizeze alte mecanisme create 
în temeiul acordului internațional, după 
caz.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].”

Or. pl

Justificare

Impunerea de cerințe mai drastice, chiar dacă acestea sunt instituite prin intermediul 
acordurilor internaționale, este inutilă pentru acele state membre pentru care măsurile de 
reducere a emisiilor propuse până în prezent în documentele Comunității sunt prea dificile și 
reprezintă un potențial obstacol major în calea dezvoltării lor economice.



PE409.679v01-00 64/110 AM\735217RO.doc

RO

Amendamentul 736
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4).

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, Comisia înaintează o 
propunere de modificare a prezentei 
directive.

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu 
o cantitate de cote echivalentă cu 
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate 
peste nivelul de 20%, reducere care 
incumbă Comisiei în temeiul acordului 
internațional, această reducere fiind 
înmulțită cu proporția cu care sistemul 
comunitar contribuie la totalul 
reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a.
(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care 
au semnat acordul internațional, până la 
limita reprezentată de jumătate din 
reducerea efectuată în conformitate cu 
alineatul (2).
(4) Comisia poate adopta măsuri pentru a 
permite operatorilor să utilizeze în 
sistemul comunitar alte tipuri 
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suplimentare de proiecte decât cele 
menționate la articolul 11a alineatele (2)-
(5) sau să utilizeze alte mecanisme create 
în temeiul acordului internațional, după 
caz.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].

Or. en

Justificare

Susținem cu tărie un proces de negociere prin codecizie pentru a asigura participarea 
corespunzătoare a tuturor părților interesate. Trebuie evaluat cu atenție dacă în urma 
acordului internațional ulterior concluziilor Consiliului European din martie 2007 s-a atins 
un obiectiv mai strict. 

În plus, nivelul noilor obiective pentru sectoarele ETS și non-ETS, precum și problema 
relocării emisiilor de dioxid de carbon trebuie discutate din nou cu multă atenție.

Amendamentul 737
Péter Olajos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat 
un acord internațional privind 
schimbările climatice care prevede ca 
obiectiv pentru 2020 reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră ce 
depășesc nivelurile minime de reducere 
convenite de Consiliul European, se 
aplică alineatele (2), (3) și (4).

În cazul în care până în 2020, nu se 
încheie un acord internațional cu privire 
la schimbările climatice, care să conducă 
la un nivel obligatoriu de emisii de gaze 
cu efect de seră comparabil cu nivelurile 
de reducere convenite de Consiliul 
European, factorul linear descrește 
pentru a corespunde obiectivului 
comunitar de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră cu 20% sub nivelul din 
1990 până în 2020, iar sectoarele 
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acoperite de către schema comunitară se 
angajează să preia două treimi din efortul 
de reducere a emisiilor necesar pentru a 
îndeplini acest obiectiv. Efortul se 
stabilește în funcție de nivelul emisiilor 
verificat în 2005.

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu 
o cantitate de cote echivalentă cu 
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate 
peste nivelul de 20%, reducere care 
incumbă Comisiei în temeiul acordului 
internațional, această reducere fiind 
înmulțită cu proporția cu care sistemul 
comunitar contribuie la totalul 
reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a.
(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care 
au semnat acordul internațional, până la 
limita reprezentată de jumătate din 
reducerea efectuată în conformitate cu 
alineatul (2).
(4) Comisia poate adopta măsuri pentru a 
permite operatorilor să utilizeze în 
sistemul comunitar alte tipuri 
suplimentare de proiecte decât cele 
menționate la articolul 11a alineatele (2)-
(5) sau să utilizeze alte mecanisme create 
în temeiul acordului internațional, după 
caz.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].

Or. en



AM\735217RO.doc 67/110 PE409.679v01-00

RO

Justificare

În cazul în care nu se încheie un acord internațional, plafonul ETS comunitar trebuie să 
corespundă unui obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% față de 
nivelul de referință din 1990.

Amendamentul 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat 
un acord internațional privind 
schimbările climatice care prevede ca 
obiectiv pentru 2020 reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră ce 
depășesc nivelurile minime de reducere 
convenite de Consiliul European, se 
aplică alineatele (2), (3) și (4).

(1) În cazul în care până în 2020, nu se 
încheie un acord internațional cu privire 
la schimbările climatice, care să conducă 
la un nivel obligatoriu de emisii de gaze 
cu efect de seră comparabil cu nivelurile 
de reducere convenite de Consiliul 
European, factorul linear descrește 
pentru a corespunde obiectivului 
comunitar de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră cu 20% sub nivelul din 
1990 până în 2020, iar sectoarele 
acoperite de către schema comunitară se 
angajează să preia două treimi din efortul 
de reducere a emisiilor necesar pentru a 
îndeplini acest obiectiv. Efortul se 
stabilește în funcție de nivelul emisiilor 
verificat în 2005.

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu 
o cantitate de cote echivalentă cu 
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate 
peste nivelul de 20%, reducere care 
incumbă Comisiei în temeiul acordului 
internațional, această reducere fiind 
înmulțită cu proporția cu care sistemul 
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comunitar contribuie la totalul 
reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a.
(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care 
au semnat acordul internațional, până la 
limita reprezentată de jumătate din 
reducerea efectuată în conformitate cu 
alineatul (2).
(4) Comisia poate adopta măsuri pentru a 
permite operatorilor să utilizeze în 
sistemul comunitar alte tipuri 
suplimentare de proiecte decât cele 
menționate la articolul 11a alineatele (2)-
(5) sau să utilizeze alte mecanisme create 
în temeiul acordului internațional, după 
caz.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].

Or. en

Justificare

În cazul în care nu se încheie un acord internațional, plafonul ETS comunitar trebuie să 
corespundă unui obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% față de 
nivelul de referință din 1990.

Amendamentul 739
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un (1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
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acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4).

acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, Comisia efectuează o evaluare 
de impact completă privind consecințele 
economice pe care le au modalitățile de 
aplicare a acestor reduceri, precum și 
privind consecințele pe care le au alte 
măsuri adoptate în cadrul acordului 
internațional respectiv.

Studiul de impact stabilește dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții:
- acordul internațional trebuie să fie 
obligatoriu pentru toate țările care au sau 
sunt susceptibile de a dezvolta producția 
în sectoarele vizate de prezenta directivă; 
- acordul internațional:

- impune țărilor dezvoltate 
constrângeri echivalente cu cele 
impuse în Uniunea Europeană, în 
ceea ce privește sectoarele 
menționate la anexa I din prezenta 
directivă;
- solicită țărilor dezvoltate , în 
special celor mai avansate din punct 
de vedere economic, de a aduce o 
contribuție proporțională cu 
responsabilitățile specifice și 
capacitățile proprii, în ceea ce 
privește sectoarele menționate la 
anexa I din prezenta directivă;
- angajamentele pe care țările 
dezvoltate și le asumă și contribuțiile 
țărilor dezvoltate, în special ale 
țărilor cele mai avansate din punct 
de vedere economic, sunt
- măsurate și verificate prin metode 
recunoscute la nivel internațional,
- precum și comunicate

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 

(2) Din anul care urmează intrării în 
vigoare a acordului internațional menționat 
la alineatul (1) și în lumina concluziilor 
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încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu 
o cantitate de cote echivalentă cu 
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate peste 
nivelul de 20%, reducere care incumbă
Comisiei în temeiul acordului internațional, 
această reducere fiind înmulțită cu 
proporția cu care sistemul comunitar 
contribuie la totalul reducerilor de emisii 
în 2020, în conformitate cu articolele 9 și 
9a.

studiului de impact prevăzut la același 
alineat, în special dacă au fost îndeplinite 
cele trei condiții menționate în acesta, 
Comisia propune un factor modificat
astfel încât fracțiunea din cantitatea 
cotelor la nivel comunitar în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a, să 
contribuie la reducerea totală a emisiilor de 
gaze cu efect de seră realizată de 
Comunitate la un nivel care depășește 
20%, reducere care va incumba
Comunității în temeiul acordului 
internațional.

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care 
au semnat acordul internațional, până la 
limita reprezentată de jumătate din 
reducerea efectuată în conformitate cu 
alineatul (2).
(4) Comisia poate adopta măsuri pentru a 
permite operatorilor să utilizeze în sistemul 
comunitar alte tipuri suplimentare de 
proiecte decât cele menționate la articolul 
11a alineatele (2)-(5) sau să utilizeze alte 
mecanisme create în temeiul acordului 
internațional, după caz.

(4) În lumina concluziilor studiului de 
impact prevăzut la alineatul (1) din 
prezentul articol, în special dacă au fost 
îndeplinite cele trei condiții menționate în 
acesta, Comisia poate adopta măsuri 
pentru a permite operatorilor să utilizeze în 
sistemul comunitar alte tipuri suplimentare 
de proiecte decât cele menționate la 
articolul 11a alineatele (2)-(5) sau să 
utilizeze alte mecanisme create în temeiul 
acordului internațional, după caz.

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

Or. fr

Justificare

Dacă se încheie un acord internațional, se vor impune noi obligații pentru UE și pentru 
celelalte părți implicate. Prin urmare, este esențială efectuarea unui studiu de impact 
exhaustiv pentru a evalua regimul detaliat de aplicare și pentru a determina posibilele 
consecințe, indiferent de natura lor. Va fi necesară determinarea criteriilor prin care va fi 
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definit succesul acordului. Comunitatea va trebui de asemenea să detalieze așteptările 
specifice cu privire la statele emergente, din moment de acestea nu pot fi echivalate cu toate 
celelalte state în curs de dezvoltare cu privire la eforturile ce urmează a fi depuse.

Amendamentul 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatele 1 - 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4).

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere în conformitate cu 
articolul 9, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4) ale prezentului articol.

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu o 
cantitate de cote echivalentă cu reducerea 
totală a emisiilor de gaze cu efect de seră 
realizată de Comunitate peste nivelul de 
20%, reducere care incumbă Comisiei în 
temeiul acordului internațional, această 
reducere fiind înmulțită cu proporția cu 
care sistemul comunitar contribuie la 
totalul reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a.

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu o 
cantitate de cote echivalentă cu reducerea 
totală a emisiilor de gaze cu efect de seră 
realizată de Comunitate peste nivelul de 
40%, reducere care incumbă Comunității în 
temeiul acordului internațional, înmulțită 
cu proporția cu care sistemul comunitar 
contribuie la totalul reducerilor de emisii în 
2020, în conformitate cu articolele 9 și 9a.

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).

(3) Operatorii pot utiliza CER sau alte 
credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 
reprezentată de 10% din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).

Or. en



PE409.679v01-00 72/110 AM\735217RO.doc

RO

Amendamentul 741
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4).

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European pentru toate țările ale căror 
activități din sectoarele menționate la 
anexele 1 și 3 sunt substanțiale, iar în 
cazul în care Comisia demonstrează că 
acest acord va conduce la costuri 
comparabile ale CO2 pentru sectoarele din 
anexele 1 și 3, se aplică alineatele (2), (3) 
și (4).

Or. de

Justificare

Adaptările corespunzătoare, care rezultă din următoarele alineate nu trebuie să aibă loc 
automat în condițiile existenței unui acord internațional. Mai degrabă, trebuie să fie 
formulate criterii ce trebuie îndeplinite înainte de a putea efectua adaptări. Condiția minimă 
în acest sens este să existe cheltuieli comparabile pentru sectoarele respective din Anexa 1 în 
toate statele extra-europene.

Amendamentul 742
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4).

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, Comisia efectuează o evaluare 
de impact completă privind consecințele 
economice pe care le au modalitățile de 
aplicare a acestor reduceri, precum și 
privind consecințele pe care le au alte 
măsuri adoptate în cadrul acordului 
internațional.
Studiul de impact stabilește dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții:
- acordul internațional trebuie să fie 
obligatoriu pentru toate țările care au sau 
sunt susceptibile de a dezvolta producția 
în sectoarele vizate de prezenta directivă; 
- acordul internațional:

- impune țărilor dezvoltate 
constrângeri echivalente cu cele 
impuse în Uniunea Europeană, în 
ceea ce privește sectoarele 
menționate la anexa I din prezenta 
directivă;
- solicită țărilor dezvoltate , în 
special celor mai avansate din punct 
de vedere economic, de a aduce o 
contribuție proporțională cu 
responsabilitățile specifice și 
capacitățile proprii, în ceea ce 
privește sectoarele menționate la 
anexa I din prezenta directivă;

- angajamentele pe care țările dezvoltate 
și le asumă și contribuțiile țărilor 
dezvoltate, în special ale țărilor cele mai 
avansate din punct de vedere economic, 
sunt

- măsurate și verificate prin metode 
recunoscute la nivel internațional
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- precum și comunicate

Or. fr

Justificare

Încheierea unui acord internațional va crea noi obligații atât pentru UE, cât și pentru statele 
terțe la mai multe niveluri (extinderea și creșterea obiectivelor de reducere a emisiilor, 
abordări sectoriale internaționale, transferul de tehnologie, modalități de modificare, 
finanțare…). Prin urmare, este esențială desfășurarea prealabilă a unui studiu de impact 
exhaustiv pentru evaluarea modalităților de punere în practică și pentru a evalua posibilele 
consecințe indiferent de natura lor atât pentru UE,, cât și pentru statele membre, precum și a 
angajamentelor pe care UE va trebui să și le asume în acest context.

Amendamentul 743
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4).

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care îndeplinește criteriile 
minime enumerate la anexa Ia și care 
prevede ca obiectiv pentru 2020 reduceri 
obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră ce depășesc nivelurile minime de 
reducere convenite de Consiliul European, 
se aplică alineatele (2), (3) și (4).

Or. en

Justificare

În anexa Ia sunt definite criteriile pentru un acord internațional.
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Amendamentul 744
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4).

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care îndeplinește criteriile 
minime enumerate la anexa Ia și care 
prevede ca obiectiv pentru 2020 reduceri 
obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră ce depășesc nivelurile minime de 
reducere convenite de Consiliul European, 
se aplică alineatele (2), (3) și (4).

Or. en

Justificare

În anexa Ia sunt definite criteriile pentru un acord internațional.

Amendamentul 745
Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4).

(1) Odată ce Comunitatea și statele sale
membre vor fi încheiat un acord 
internațional privind schimbările climatice 
care prevede ca obiectiv pentru 2020 
reduceri obligatorii ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră ce depășesc nivelurile minime 
de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4).
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Or. en

Justificare

Procesul de semnare și ratificare ar trebui efectuat atât de către Comunitate, cât și de către 
statele membre.

Amendamentul 746
Konrad Szymański

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4).

(1) Odată ce Comunitatea și statele sale 
membre vor fi încheiat un acord 
internațional privind schimbările climatice 
care prevede ca obiectiv pentru 2020 
reduceri obligatorii ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră ce depășesc nivelurile minime 
de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4).

Or. en

Justificare

Procesul de semnare și ratificare ar trebui efectuat atât de către Comunitate, cât și de către 
statele membre.

Amendamentul 747
Silvia-Adriana Țicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoș Florin David

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În termen de șase luni de la 
încheierea unui acord internațional 
privind schimbările climatice, care 
conduce la reduceri obligatorii peste 
nivelul celor care decurg din prevederile 
de la articolul 3, Comisia prezintă o 
propunere legislativă privind contribuția 
fiecărui stat membru la efortul 
suplimentar de reducere depus de 
Comunitate, aceasta urmând să fie 
adoptată în conformitate cu procedura 
prevăzuta la articolul 251 din tratat.

Or. en

Justificare

Obiectivul privind o reducere de 30% în temeiul unui acord internațional constituie o decizie 
politică cu efecte semnificative și ar trebui așadar să fie supus unei proceduri de codecizie și 
nu unei metode bazate pe un factor declanșator automat.

Amendamentul 748
Silvia-Adriana Țicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoș Florin David

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu 
o cantitate de cote echivalentă cu 
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate 
peste nivelul de 20%, reducere care 
incumbă Comisiei în temeiul acordului 
internațional, această reducere fiind 

eliminat
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înmulțită cu proporția cu care sistemul 
comunitar contribuie la totalul 
reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a.

Or. en

Justificare

Obiectivul privind o reducere de 30% în cadrul unui acord internațional constituie o decizie 
politică cu efecte semnificative și ar trebui așadar să fie supus unei proceduri de codecizie și 
nu unei metode bazate pe un factor declanșator automat.

Amendamentul 749
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu 
o cantitate de cote echivalentă cu
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate peste 
nivelul de 20%, reducere care incumbă
Comisiei în temeiul acordului internațional, 
această reducere fiind înmulțită cu 
proporția cu care sistemul comunitar 
contribuie la totalul reducerilor de emisii 
în 2020, în conformitate cu articolele 9 și 
9a.

(2). Din anul care urmează intrării în 
vigoare a acordului internațional menționat 
la alineatul (1) și în lumina concluziilor 
studiului de impact prevăzut la același 
alineat, în special dacă au fost îndeplinite 
cele trei condiții menționate în acesta, 
Comisia propune un factor modificat
astfel încât fracțiunea din cantitatea 
cotelor la nivel comunitar în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a, să 
contribuie la reducerea totală a emisiilor de 
gaze cu efect de seră realizată de 
Comunitate la un nivel care depășește 
20%, reducere care va incumba
Comunității în temeiul acordului 
internațional.

Or. fr

Justificare

Amendament necesar pentru menținerea coerenței.
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Amendamentul 750
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din anul care urmează încheierii
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu 
o cantitate de cote echivalentă cu 
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate peste 
nivelul de 20%, reducere care incumbă 
Comisiei în temeiul acordului internațional,
această reducere fiind înmulțită cu 
proporția cu care sistemul comunitar 
contribuie la totalul reducerilor de emisii 
în 2020, în conformitate cu articolele 9 și 
9a.

(2) Din anul care urmează intrării în 
vigoare a acordului internațional menționat 
la alineatul (1), Comisia, pe baza unei 
evaluări complete a impactului 
rentabilității mijloacelor utilizate pentru 
realizarea acestor reduceri, precum și a 
analizării impactului altor măsuri 
detaliate în cadrul acordului 
internațional, prezintă Parlamentului și 
Consiliului o propunere legislativă prin 
care sugerează o reducere suplimentară a
cantității cotelor la nivel comunitar în 
2020, ținând seama de reducerea totală a 
emisiilor de gaze cu efect de seră realizată 
de Comunitate peste nivelul de 20%, 
reducere care incumbă Comunității în 
temeiul acordului internațional.

Or. en

Justificare

Reacțiile la concluziile negocierilor cu privire la un acord internațional nu trebuie să 
constituie un automatism, ci trebuie să facă obiectul evaluării și codeciziei între Parlament și 
Consiliu.

Amendamentul 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu 
o cantitate de cote echivalentă cu
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate peste 
nivelul de 20%, reducere care incumbă 
Comisiei în temeiul acordului internațional, 
această reducere fiind înmulțită cu 
proporția cu care sistemul comunitar 
contribuie la totalul reducerilor de emisii 
în 2020, în conformitate cu articolele 9 și 
9a.

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), Comisia, pe baza unei 
evaluări complete a impactului 
rentabilității mijloacelor utilizate pentru 
realizarea acestor reduceri, precum și a 
analizării impactului altor măsuri 
detaliate în cadrul acordului 
internațional, prezintă Parlamentului și 
Consiliului o propunere legislativă prin 
care sugerează o reducere suplimentară a 
cantității cotelor la nivel comunitar în 
2020, ținând seama de reducerea totală a 
emisiilor de gaze cu efect de seră realizată 
de Comunitate peste nivelul de 20%, 
reducere care incumbă Comunității în 
temeiul acordului internațional. 

Or. en

Justificare

Reacțiile la concluziile negocierilor cu privire la un acord internațional nu trebuie să 
constituie un automatism, ci trebuie să facă obiectul evaluării și codeciziei între Parlament și 
Consiliu.

Amendamentul 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu 
o cantitate de cote echivalentă cu 

(2). Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), Comisia, pe baza unui 
evaluări complete a impactului 
rentabilității mijloacelor utilizate pentru 
realizarea acestor reduceri, precum și a 
analizării impactului altor măsuri 
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reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate peste 
nivelul de 20%, reducere care incumbă 
Comisiei în temeiul acordului internațional, 
această reducere fiind înmulțită cu 
proporția cu care sistemul comunitar 
contribuie la totalul reducerilor de emisii 
în 2020, în conformitate cu articolele 9 și 
9a.

detaliate în cadrul acordului 
internațional, prezintă Parlamentului și 
Consiliului o propunere legislativă prin 
care sugerează o reducere suplimentară a 
cantității cotelor la nivel comunitar în 
2020, ținând seama de reducerea totală a 
emisiilor de gaze cu efect de seră realizată 
de Comunitate peste nivelul de 20%, 
reducere care incumbă Comunității în 
temeiul acordului internațional. 

Or. en

Justificare

Reacțiile la concluziile negocierilor cu privire la un acord internațional nu trebuie să 
constituie un automatism, ci trebuie să facă obiectul evaluării și codeciziei între Parlament și 
Consiliu.

Amendamentul 753
Konrad Szymański

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu 
o cantitate de cote echivalentă cu 
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate 
peste nivelul de 20%, reducere care 
incumbă Comisiei în temeiul acordului 
internațional, această reducere fiind 
înmulțită cu proporția cu care sistemul 
comunitar contribuie la totalul 
reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a.

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear este adaptat 
pentru a ține seama de conținutul 
acordului internațional și de reușitele 
statelor membre în temeiul Protocolului 
de la Kyoto, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 251 din tratat.
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Or. en

Justificare

Este necesară o mai mare claritate pentru nivelul de declanșare de 20 – 30% după 
omologarea noului acord internațional care ia în calcul caracterul disproporționat al 
realizărilor statelor membre conform Protocolului de la Kyoto. Modificarea trebuie realizată 
printr-o procedură de codecizie.

Amendamentul 754
Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu 
o cantitate de cote echivalentă cu 
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate 
peste nivelul de 20%, reducere care 
incumbă Comisiei în temeiul acordului 
internațional, această reducere fiind 
înmulțită cu proporția cu care sistemul 
comunitar contribuie la totalul 
reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a.

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear este adaptat 
pentru a ține seama de conținutul 
acordului internațional și de reușitele 
statelor membre în temeiul Protocolului 
de la Kyoto, în conformitate cu procedura 
prevăzuta la articolul 251 din tratat.

Or. en

Justificare

Este necesară o mai mare claritate pentru nivelul de declanșare de 20 – 30% după 
omologarea noului acord internațional care ia în calcul caracterul disproporționat al 
realizărilor statelor membre conform Protocolului de la Kyoto. Modificarea trebuie realizată 
printr-o procedură de codecizie.
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Amendamentul 755
Linda McAvan, Riitta Myller

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu o 
cantitate de cote echivalentă cu reducerea 
totală a emisiilor de gaze cu efect de seră 
realizată de Comunitate peste nivelul de 
20%, reducere care incumbă Comisiei în 
temeiul acordului internațional, această 
reducere fiind înmulțită cu proporția cu 
care sistemul comunitar contribuie la 
totalul reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a. 

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu o 
cantitate de cote echivalentă cu reducerea 
totală a emisiilor de gaze cu efect de seră 
realizată de Comunitate de 30% sau peste 
30%, dacă în temeiul acordului 
internațional, Comunitatea trebuie să 
realizeze această reducere, înmulțită cu 
proporția cu care sistemul comunitar 
contribuie la totalul reducerilor de emisii în 
2020, în conformitate cu articolele 9 și 9a.

Or. en

Justificare

Amendamentul claridică faptul că obiectivul de 20% va crește până la cel puțin 30% dacă se 
încheie un acord internațional.

Amendamentul 756
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din anul care urmează încheierii (2) Din anul care urmează încheierii 
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acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu o 
cantitate de cote echivalentă cu reducerea 
totală a emisiilor de gaze cu efect de seră 
realizată de Comunitate peste nivelul de 
20%, reducere care incumbă Comisiei în 
temeiul acordului internațional, această 
reducere fiind înmulțită cu proporția cu 
care sistemul comunitar contribuie la 
totalul reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a.

acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu o 
cantitate de cote echivalentă cu reducerea 
totală a emisiilor de gaze cu efect de seră 
realizată de Comunitate peste nivelul de 
30%, reducere care incumbă Comunității în 
temeiul acordului internațional, înmulțită 
cu proporția cu care sistemul comunitar 
contribuie la totalul reducerilor de emisii în 
2020, în conformitate cu articolele 9 și 9a.

Or. en

Justificare

Al patrulea scenariu al raportului de evaluare realizat de Grupul interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC), care estimează un grad de probabilitate de 50% cu privire la 
menținerea creșterii temperaturii cu +2°C presupune ca statele industrializate să își reducă 
emisiile cu 25-40% la nivel intern  în comparație cu 1990 până în 2020 și presupune că 
părțile nevizate de anexa 1 vor modifica în semnificativ modul curent de desfășurare al 
activităților.  Reducerile vor deveni cu atât mai costisitoare cu cât de întârzie mai mult, astfel 
că UE ar trebui să pornească de la un obiectiv de reducere a emisiilor de 30% în vederea 
adoptării măsurilor cu caracter intern.

Amendamentul 757
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu o 
cantitate de cote echivalentă cu reducerea 

(2) Din anul care urmează prezentării de 
către Comisie a analizei menționate la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu o 
cantitate de cote echivalentă cu reducerea 
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totală a emisiilor de gaze cu efect de seră 
realizată de Comunitate peste nivelul de 
20%, reducere care incumbă Comisiei în 
temeiul acordului internațional, această 
reducere fiind înmulțită cu proporția cu 
care sistemul comunitar contribuie la 
totalul reducerilor de emisii în 2020, în 
conformitate cu articolele 9 și 9a.

totală a emisiilor de gaze cu efect de seră 
realizată de Comunitate peste nivelul de 
20%, reducere care incumbă Comisiei în 
temeiul acordului internațional, înmulțită 
cu proporția cu care sistemul comunitar 
contribuie la totalul reducerilor de emisii în 
2020, în conformitate cu articolele 9 și 9a. 
Aceste reglementări intră în vigoare doar 
dacă analiza este prezentată de Comisie 
înainte de [2015].

Or. de

Justificare

Cu cât are loc mai târziu creșterea factorului de reducere anual, cu atât mai abruptă va fi 
curba de reducere necesară și cu atât mai puternic va fi efectul penuriei corespunzătoare de 
cote de emisie asupra prețului cotelor. Pentru a evita o împovărare disproporționată a 
economiei, rezultate de aici, ar trebui stabilită o dată până la care să intre cel mai târziu în 
vigoare acordul.

Amendamentul 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Un acord internațional în sensul 
alineatelor (1) și (2) este definit ca fiind 
un acord între țări care conduce la 
reduceri globale ale emisiilor, care au 
amploarea necesară pentru a combate 
eficient schimbările climatice și care pot fi 
monitorizate, verificate și pot face obiectul 
unor dispoziții obligatorii de execuție.
Un astfel de acord internațional ar trebui 
să includă o masă critică din producția 
sectorială mondială.
Țările care fac obiectul unui asemenea 
acord internațional convin asupra 
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aplicării și execuției unor măsuri care să 
reprezinte o sarcină echivalentă pentru 
industriile expuse concurenței 
internaționale.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Un acord internațional în sensul 
alineatelor (1) și (2) este definit ca fiind 
un acord între țări care conduce la 
reduceri globale ale emisiilor, care au 
amploarea necesară pentru a combate 
eficient schimbările climatice și care pot fi 
monitorizate, verificate și pot face obiectul 
unor dispoziții obligatorii de execuție.
Un astfel de acord internațional ar trebui 
să includă o masă critică din producția 
sectorială mondială.
Țările care fac obiectul unui asemenea 
acord internațional convin asupra punerii 
în aplicare a unor măsuri care să 
reprezinte o sarcină echivalentă pentru 
industriile expuse concurenței 
internaționale.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 760
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care 
au semnat acordul internațional, până la 
limita reprezentată de jumătate din 
reducerea efectuată în conformitate cu 
alineatul (2).

eliminat

Or. fr

Justificare

Amendament necesar pentru menținerea coerenței.

Amendamentul 761
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 

(3) Pe lângă CER și ERU neutilizate 
provenind din schema comunitară și 
acordate operatorilor de către statele 
membre pentru perioada 2008-2012, 
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reprezentată de jumătate din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).

operatorii pot utiliza CER, ERU sau alte 
credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 
reprezentată de 70% din reducerea
cantităților de cote de alocat în 
conformitate cu alineatul (2) și articolul 9.

Or. en

Justificare

Atingerea obiectivelor ambițioase de reducere a emisiilor în cadrul sectorului de 
comercializare a emisiilor din UE, prin utilizarea redusă a CDM/JI conduce la o creștere 
extremă a CO2 și a prețurilor la electricitate. Este nevoie de CDM în cantități semnificative 
pentru a modera creșterile de prețuri. Este nevoie de un acces la 70% din totalul obiectivului 
de reducere în comparație cu 1990. Pentru a-și continua evoluția cu succes, industria CDM 
are nevoie de un semnal clar cu privire la faptul că CDM/JI va continua în cantități 
semnificative și după 2012. În caz contrar, protecția climatului internațional va suferi un 
prejudiciu grav.

Amendamentul 762
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).

(3) Operatorii pot utiliza doar CER 
acreditate prin sistemul Gold Standard și 
credite interne de compensare în 
conformitate cu articolul 24a sau alte 
credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).

Or. en
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Justificare

Este necesară utilizarea de credite interne de compensare în ETS pentru a stimula reducerile 
de emisii în interiorul ETS. Autoritățile în vigoare aleg cele mai economice credite de 
compensare (CDM sau creditele interne de compensare) care au același statut cu privire la 
respectarea cerințelor.

Amendamentul 763
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite din proiecte de energie 
regenerabilă și de gestionare eficientă a 
cererii de energie, cu excepția creditelor 
de la marile proiecte hidroelectrice
aprobate în conformitate cu alineatul (4) 
provenind din țări terțe care au semnat 
acordul internațional, până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea  
care depășește efortul comunitar total de 
reducere de 30% efectuată în conformitate 
cu alineatul (2).

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.
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Amendamentul 764
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).

(3) Operatorii pot utiliza doar CER
certificate în conformitate cu sistemul 
Gold Standard aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).

Or. en

Justificare

Operatorii nu pot folosi decât credite CER certificate Gold Standard, ERU sau alte credite
aprobate în conformitate cu alineatul 4, provenite din statele terțe care au încheiat acordul 
internațional, iar până la jumătate din această reducere va avea loc în conformitate cu 
prevederile prezentului alineat.

Amendamentul 765
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).

3. Operatorii pot utiliza doar CER de tipul 
Gold Standard, ERU sau alte credite 
aprobate în conformitate cu alineatul (4) 
provenind din țări terțe care au semnat 
acordul internațional, până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).
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Or. el

Justificare

Limitarea creditelor CDM și ERU la cele certificate conform sistemului Gold Standard va 
asigura folosirea exclusivă a unităților de foarte bună calitate care pot asigura o reducere 
suplimentară autentică a emisiilor, precum și beneficii de dezvoltare durabilă.

Amendamentul 766
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).

(3) Operatorii pot utiliza doar CER de tipul 
Gold Standard, ERU sau alte credite 
aprobate în conformitate cu alineatul (4) 
provenind din țări terțe care au semnat 
acordul internațional, până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).

Or. en

Justificare

Nu sunt permise decât credite CDM de înaltă calitate. Gold Standard oferă o definiție strictă 
a adiționalității și dezvoltării durabile. Acest sistem asigură că acreditarea este acordată 
doar reducerilor de emisii care nu aveau deja caracter iminent și proiectelor care asigură 
beneficii clare de dezvoltare durabilă pentru comunitățile locale.

Amendamentul 767
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În măsura în care operatorii nu au 
epuizat creditele CER de tipul Gold 
Standard autorizate de statele membre 
pentru perioada 2008-2012, autoritățile 
competente permit operatorilor să 
schimbe doar CER certificate de tipul 
Gold Standard rezultate din proiecte 
elaborate înainte de 2013 și care au fost 
alocate pentru reduceri ale emisiilor 
realizate începând cu 2013 pentru cote 
valabile începând din 2013. Cantitățile de 
cote emise nu pot depăși 50% din creditele 
externe care nu au fost epuizate, așa cum 
s-a menționat mai sus.

Or. en

Justificare

Aceasta asigură faptul că doar credite CER acreditate Gold Standard pot fi transferate din 
faza a II-a în faza a III-a.

Amendamentul 768
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta măsuri pentru a 
permite operatorilor să utilizeze în sistemul 
comunitar alte tipuri suplimentare de 
proiecte decât cele menționate la articolul 
11a alineatele (2)-(5) sau să utilizeze alte 
mecanisme create în temeiul acordului 
internațional, după caz.

(4) Comisia poate prezenta propuneri 
Parlamentului European și Consiliului 
pentru a permite operatorilor să utilizeze în 
sistemul comunitar alte tipuri suplimentare 
de proiecte decât cele menționate la 
articolul 11a alineatele (2)-(5) sau să 
utilizeze alte mecanisme create în temeiul 
acordului internațional, după caz.

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

Or. en

Justificare

Decizia de a permite utilizarea altor tipuri de credite de compensare trebuie luată în cadrul 
unei proceduri de codecizie.

Amendamentul 769
Anders Wijkman

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii de instalații pot utiliza credite 
provenind din activități durabile de 
reducere a defrișării și de înmulțire a 
activităților de împădurire și a 
reîmpădurire în țările în curs de 
dezvoltare, până la 6% din emisiile lor 
anuale verificate ale instalațiilor 
respective, în temeiul unui viitor acord 
internațional privind schimbările 
climatice.  Aceste credite respectă toate 
cerințele stabilite în temeiul viitorului 
acord internațional cu privire la 
schimbările climatice și deciziile 
ulterioare aplicabile.

Or. en

(Trimitere la AM 37 din PR/727283)

Justificare

Este esențial ca operatorii de instalații să folosească credite forestiere pentru emisiile de 
carbon conform condițiilor adoptate sub incidența unui viitor acord cu privire la schimbările 
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climatice pentru a permite statelor în curs de dezvoltare să întreprindă eforturi constructive 
de reducere a schimbărilor climatice și să asigure astfel încheierea cu succes a acordului 
internațional post-Kyoto privind schimbările climatice.  Creditele pentru carbon forestier vor 
furniza de asemenea o flexibilitate limitată, dar vitală industriilor europene în timpul 
tranziției spre o economie cu emisii scăzute de gaze.  Impunerea unui plafon procentual va 
asigura evitarea oricăror riscuri metodologice și de inundații.

Amendamentul 770
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instalațiile pot utiliza creditele provenind 
din activități durabile de reducere a 
defrișării și de înmulțire a activităților de 
împădurire și reîmpădurire în țările în 
curs de dezvoltare, până la 5% din 
emisiile lor anuale verificate, în temeiul 
unui viitor acord internațional privind 
schimbările climatice, după adoptarea 
unor dispoziții adecvate privind 
răspunderea, actualizarea și permanența 
care să fie acceptabile, de asemenea, cel 
puțin în orice sistem federal al SUA de 
comercializare a cotelor de emisie.

Or. en

(Trimitere la AM 37 din PR/727283)

Justificare

Pentru a pune în practică aplicarea normelor.



AM\735217RO.doc 95/110 PE409.679v01-00

RO

Amendamentul 771
Riitta Myller

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instalațiile pot utiliza creditele provenind 
din activități durabile de reducere a 
defrișării și de înmulțire a activităților de 
împădurire și reîmpădurire în țările în 
curs de dezvoltare, până la un anumit 
procent din emisiile lor anuale verificate, 
cu condiția existenței unui acord 
internațional privind schimbările 
climatice și a adoptării dispozițiilor 
adecvate privind răspunderea, 
actualizarea și permanența.

Or. en

Amendamentul 772
Dan Jørgensen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În momentul încheierii de către 
Comunitate a unui acord internațional 
global cu privire la schimbările climatice 
înainte de sfârșitul anului 2010, toate 
cotele sunt licitate, iar articolele 10a și 
10b nu se aplică. 

Or. en
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Justificare

În cazul încheierii unui acord internațional global cu privire la schimbările climatice, riscul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon datorate licitării cotelor de emisie va fi scăzut. Prin 
urmare, licitarea completă ar trebui să devină singura metodă de alocare odată cu încheierea 
unui astfel de acord.

Amendamentul 773
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În momentul încheierii de către 
Comunitate a unui acord internațional 
global cu privire la schimbările climatice 
care prevede ca obiectiv reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, toate 
cotele sunt licitate, iar articolele 10a și 
10b nu se aplică. 
În eventualitatea neîncheierii unui acord 
internațional global cu privire la 
schimbările climatice, toate cotele sunt 
licitate cu excepția acelor sectoare care au 
fost identificate ca fiind expuse la un risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
CO2.

Or. en

Justificare

În cazul absenței unui acord internațional, cotele de emisie pot fi licitate în toate sectoarele, 
mai puțin cele menționate în mod special în cadrul criteriilor Comisiei ca prezentând un risc 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.
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Amendamentul 774
Anders Wijkman

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În momentul încheierii de către 
Comunitate a unui acord internațional 
global cu privire la schimbările climatice, 
toate cotele sunt licitate, iar articolele 10a 
și 10b nu se aplică. 

Or. en

Justificare

În cazul încheierii unui acord internațional global cu privire la schimbările climatice, riscul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon datorate licitării cotelor de emisie va fi scăzut. Prin 
urmare, licitarea completă ar trebui să devină singura metodă de alocare odată cu încheierea 
unui astfel de acord.

Amendamentul 775
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Se introduce următorul articol 28a:

„Articolul 28a

Asocierea

(1) Statele membre pot permite 
operatorilor de instalații care realizează 
una dintre activitățile enumerate în 
anexa I să formeze o asociație de 
instalații care desfășoară aceeași 
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activitate pe parcursul perioadei 
prevăzute la articolul 11 alineatul (1) 
și/sau pe parcursul primei perioade de 
cinci ani prevăzute la articolul 9 în 
conformitate cu alineatele (2)-(6) din 
prezentul articol.
(2) Operatorii care desfășoară o 
activitate enumerată în anexa I și care 
doresc să formeze o asociație se 
adresează autorității competente, 
specificând instalațiile și perioada 
pentru care doresc să se asocieze și 
oferind dovezi privind faptul că 
obligațiile menționate la alineatele (3) și 
(4) pot fi îndeplinite de un 
administrator.
(3) Operatorii care doresc să formeze o 
asociație desemnează un administrator:
(a) căruia să îi fie eliberată întreaga 
cantitate de cote calculată pentru 
instalațiile operatorilor [...]
(b) care să fie responsabil de restituirea 
unei cantități de cote egale cu emisiile 
totale din instalațiile asociate [...]; și
(c) căruia să i se interzică efectuarea 
unor transferuri ulterioare în cazul în 
care raportul unui operator nu a fost 
considerat satisfăcător în urma 
verificării în conformitate cu articolul 15 
al doilea paragraf.
(4) Administratorul este supus 
sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea 
cerințelor de restituire a unei cantități 
suficiente de cote care să acopere 
emisiile totale ale asociației de instalații, 
prin derogare de la articolul 16 
alineatele (2), (3) și (4).
(5) Un stat membru care dorește să 
permită formarea uneia sau mai multor 
asociații prezintă Comisiei cererea 
menționată la alineatul (2). Fără a aduce 
atingere dispozițiilor tratatului, Comisia 
poate respinge în termen de trei luni de 
la primire cererea care nu îndeplinește 
cerințele prezentei directive. Orice astfel 
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de decizie este motivată. În cazul unei 
respingeri, statul membru poate permite 
asocierea numai dacă modificările 
propuse sunt acceptate de Comisie.
(6) În cazul în care administratorul nu se 
supune sancțiunilor prevăzute la
alineatul (4), fiecare operator al 
instalațiilor din asociație răspunde în 
temeiul articolului 12 alineatul (3) și al 
articolului 16 pentru emisiile instalației 
sale.

Or. en

Justificare

Noua directivă a eliminat posibilitatea existenței fondurilor comune (fostul articol 28). 
Fondurile comune constituie o parte esențială a procesului de alocare. Acestea nu ar trebui 
eliminate, ci ar trebui menținute în cadrul directivei.

Amendamentul 776
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Se introduce următorul articol 28a:

„Articolul 28a

Măsuri voluntare

(1) Operatorii sunt încurajați să 
investească pe bază de voluntariat în 
măsuri durabile în vederea reducerii 
despăduririlor, combaterea degradării 
solurilor sau a pădurilor și înmulțirea 
activităților de împădurire și reîmpădurire 
în țările în curs de dezvoltare.
(2) Dispozițiile adecvate privind 
responsabilitatea, actualizarea și 
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permanența sunt stabilite de către 
Comisie, ținând seama de progresele 
înregistrate în contextul UNFCCC.
(3) Operatorii pot obține credite de la:
(a) proiectele de împădurire și 
reîmpădurire certificate de Consiliul de 
administrație al CDM și cele verificate în 
conformitate cu procedura Comitetului de 
supraveghere pentru aplicarea comună;
(b) activități forestiere din țările în curs de 
dezvoltare cu care s-a încheiat un acord 
în conformitate cu articolul 11a alineatul 
(5) și 
(c) orice proiect verificat care reduce 
emisiile naționale provenite din 
despăduriri sau proiecte care combat 
degradarea solurilor sau a pădurilor în 
țări în curs de dezvoltare, în conformitate 
cu acordul internațional menționat la 
articolul 28.
(4) Operatorii care au investit în acțiunile 
menționate mai sus pe bază de voluntariat 
nu pot utiliza creditele acumulate pentru 
a-și compensa emisiile. Totuși, în 
situațiile în care prețul CO2 este 
echivalent sau depășește 50 EUR per 
tonă, operatorii pot folosi credite, până la 
un procentaj din emisiile lor anuale 
verificate.”

Or. en

Justificare

Despăduririle stau la baza a 1/5 din emisiile totale de carbon. Conform Planului de acțiune 
de la Bali, au loc discuții în cadrul UNFCCC cu privire la acordarea de stimulente bazate pe 
piețe și fonduri pentru evitarea despăduririlor. Întreprinderile pot să efectueze investiții 
voluntare în măsuri de reducere a emisiilor, pe lângă obligațiile pe care le au față de ETS. 
Pentru a încuraja întreprinderile în acest sens, va fi pusă la punct o măsură de stimulare 
permițând operatorilor să folosească credite acumulate pentru a compensa un anumit 
procent din emisiile lor dacă prețul CO2 depășește 50 EUR pe tonă.
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Amendamentul 777
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Se introduce următorul articol 28a:
„Articolul 28a

Utilizarea creditelor din activitățile 
forestiere

Fără a aduce atingere articolelor 11a și 
28, statele membre permit operatorilor de 
instalații să utilizeze credite, în limita a 
6% din emisiile verificate anuale ale 
instalațiilor, provenite din:
(a) proiectele de împădurire și 
reîmpădurire certificate de Consiliul de 
administrație al CDM și cele verificate în 
conformitate cu procedura Comitetului de 
supraveghere pentru aplicarea comună;
(b) activități forestiere din țările în curs de 
dezvoltare cu care s-a încheiat un acord 
în conformitate cu articolul 11a alineatul 
(5) și 
(c) orice proiect forestier din țările în curs 
de dezvoltare care respectă acordul 
internațional menționat la articolul 28.”

Or. en

Justificare

Amendamentul propus ar include creditele pentru emisiile de carbon pe bază forestieră, în 
cadrul Sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, 
începând din 2013, când poate fi realizat un nou acord internațional („post Kyoto”) privind 
schimbările climatice. Acest lucru va trimite un semnal important țărilor în curs de dezvoltare 
încurajându-le să depună eforturi semnificative de atenuare a schimbărilor climatice, 
furnizând în același timp o flexibilitate limitată industriei europene. Amendamentul propus 
asigură că orice credite pentru emisiile de carbon pe bază forestieră permise în sistemul ETS 
comunitar respectă cu strictețe cerințele Protocolului de la Kyoto și acordurile viitoare 
bilaterale și internaționale.  Impunerea unui plafon procentual va asigura evitarea oricăror 
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riscuri metodologice și de inundații.

Amendamentul 778
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Se inserează următorul articol 28b:

„Articolul 28b

Utilizarea creditelor din activitățile 
forestiere

Fără a aduce atingere articolelor 11a și 
28, statele membre permit operatorilor de 
instalații să utilizeze credite, în limita a 
(X)% din emisiile verificate anuale ale 
instalațiilor, provenite din:
(a) proiectele de împădurire și 
reîmpădurire certificate de Consiliul de 
administrație al CDM și cele verificate în 
conformitate cu procedura Comitetului de 
supraveghere pentru aplicarea comună;
(b) activități forestiere din țările în curs de
dezvoltare cu care s-a încheiat un acord 
în conformitate cu articolul 11a alineatul 
(5) și 
(c) orice proiect forestier din țările în curs 
de dezvoltare care respectă acordul 
internațional menționat la articolul 28.”

Or. en

Justificare

Amendamentul propus va include credite pentru emisiile de carbon pe bază forestieră, în 
cadrul Sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, 
începând din 2013, când poate fi realizat un nou acord internațional („post Kyoto”) privind 
schimbările climatice.  Acest lucru va trimite un semnal important țărilor în curs de 
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dezvoltare încurajându-le să depună eforturi semnificative de atenuare a schimbărilor 
climatice, furnizând în același timp o flexibilitate limitată industriei europene.

Amendamentul 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Se introduce următorul articol 28a:
„Articolul 28a

Derogare
De la 1 ianuarie 2013, pe lângă articolul 
10a, ca urmare a dezafectării anticipate a 
centralei nucleare de la Ignalina în 
conformitate cu Protocolul 4 din Tratatul 
de Aderare, Lituaniei i se alocă o cantitate 
anuală suplimentară de cote de emisie 
netransferabile pentru centralele electrice 
pe bază de combustibili fosili. Această 
cantitate se calculează pe baza diferenței 
dintre emisiile de gaze cu efect de seră 
emise de sectorul energetic al Lituaniei 
prin generarea de electricitate după 
închiderea centralei nucleare de la 
Ignalina și cantitatea medie de emisii de 
gaze cu efect de seră emise în sectorul de 
producție a energiei electrice în perioada 
2005-2009.
Comisia revizuiește prezenta derogare în 
2018, ținând seama de situația din 
sectorul energiei electrice din Lituania.

Or. en
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Amendamentul 780
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Articolul 30 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 30
Revizuirea și evoluțiile ulterioare

[…]
(2) Pe baza experienței acumulate în 
aplicarea prezentei directive … și având 
în vedere evoluțiile din contextul 
internațional, Comisia elaborează un 
raport privind aplicarea prezentei 
directive în care evaluează:
(a) [...] dacă [...] alte sectoare relevante și
activități ar trebui incluse în schema 
comunitară;
(b) o mai bună armonizare a definițiilor, a 
taxelor și a sancțiunilor;
(c) pragul pentru excluderea micilor 
instalații din sistemul comunitar pentru 
cazurile în care există măsuri echivalente 
în vigoare;
(d) orice măsuri necesare pentru 
prevenirea abuzului de piață și a 
speculației dăunătoare.
[…]
Până la 30 iunie 2015, Comisia prezintă 
raportul Parlamentului European și 
Consiliului.
[...]
(3a) Comisia înaintează, în cel mai scurt 
timp, propuneri legislative pentru a 
include sectorul transportului maritim în 
sistemul comunitar până în 2013.
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(3b) Comisia înaintează, până în 2013, 
propuneri corespunzătoare, fixând o dată 
pentru includerea sectorului transportului 
rutier, a sectorului minier și a sectorului 
deșeurilor în sistemul comunitar, pe baza 
unei evaluări complete a costurilor, a 
beneficiilor și a aspectelor practice ale 
diverselor opțiuni de includere.”

Or. en

Justificare

Transportul maritim ar trebui inclus în ETS, iar Comisia ar trebui să evalueze dacă rețeaua 
rutieră de transport de mărfuri, mineritul și sectorul deșeurilor ar trebui, de asemenea, 
incluse.

Amendamentul 781
Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) La articolul 30, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(2) Pe baza experienței acumulate în 
aplicarea prezentei directive și a 
progresului înregistrat în monitorizarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și 
având în vedere evoluțiile din contextul 
internațional, Comisia elaborează un 
raport global de evaluare privind 
aplicarea prezentei directive în care 
evaluează, printre altele:
(a) în ce mod și dacă este cazul ca anexa 
I să fie modificată pentru a include alte 
sectoare relevante, inter alia sectoarele 
industriei chimice și ale aluminiului și 
transporturilor, alte activități și emisii 
de alte gaze cu efect de seră enumerate 
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în anexa II, în vederea continuării 
îmbunătățirii eficienței economice a 
sistemului;
(aa) fluctuațiile de preț ale cotelor de 
emisii;
(b) relația dintre comercializarea de cote 
de emisie în Comunitate și 
comercializarea internațională de 
drepturi de emisie care a început în 
2008;
[...]
[...]
(e) relația dintre comercializarea 
drepturilor de emisie și alte politici și 
măsuri inclusiv adaptarea la schimbările 
climatice aplicate la nivelul statelor 
membre și la nivelul Comunității, 
inclusiv fiscalitatea, care au aceleași 
obiective;
[...]
(g) nivelul sancțiunilor pentru depășirea 
emisiilor, având în vedere, inter alia, 
inflația;
(h) funcționarea pieței cotelor, 
reglementând în special relocarea 
emisiilor de CO2, precum și orice alte
posibile perturbări ale pieței;
[...]
(j) asocierea;
(k) posibilitatea practică de a dezvolta 
repere valabile pe întreg teritoriul 
Comunității ca bază pentru alocare, 
având în vedere cele mai bune tehnici 
disponibile și o analiză costuri-beneficii.
(l) „(l) impactul mecanismelor bazate pe 
proiecte asupra țărilor gazdă, în special 
asupra obiectivelor lor de dezvoltare, în 
ceea ce privește aprobarea de activități 
bazate pe proiecte IJ și MDP privind 
realizarea de centrale hidroelectrice cu o 
capacitate de producție care depășește 
500 MW și având efecte negative asupra 
mediului și societății și folosirea 



AM\735217RO.doc 107/110 PE409.679v01-00

RO

ulterioară de REC și de URE provenite 
din aceste activități bazate pe proiecte 
privind realizarea de centrale 
hidroelectrice în sistemul comunitar;
(m) susținerea eforturilor de consolidare 
a capacității țărilor în curs de dezvoltare 
și a țărilor cu economie în tranziție;
(n) modalitățile și procedurile care 
reglementează adoptarea de către statele 
membre a activităților bazate pe 
proiecte naționale și alocarea de cote 
privind reducerile sau limitările 
emisiilor care rezultă din aceste 
activități începând cu 2008;
(o) dispozițiile tehnice privind caracterul 
temporar al creditelor și limita de 1 % 
pentru eligibilitate pentru exploatarea 
terenurilor, schimbarea exploatării 
terenurilor și activități bazate pe 
proiecte în silvicultură, prevăzute de 
Decizia 17/CP.7, precum și dispozițiile 
privind rezultatul evaluării riscurilor 
potențiale legate de utilizarea 
organismelor modificate genetic sau a 
speciilor străine potențial invadatoare în 
cadrul activităților bazate pe proiecte de 
împădurire și de reîmpădurire pentru a 
permite operatorilor să folosească REC 
și URE care rezultă din activități bazate 
pe proiecte de exploatare a terenurilor, 
schimbarea exploatării terenurilor și 
silvicultură în sistemul comunitar 
începând cu 2008, în conformitate cu 
deciziile adoptate în temeiul CCONUSC 
și al Protocolului de la Kyoto.”;
Comisia prezintă acest raport 
Parlamentului European și Consiliului 
până la 30 iunie 2015, însoțit de 
propuneri, după caz. Raportul ar trebui 
pregătit și înaintat împreună cu un raport 
privind aplicarea Deciziei 2008/xxxx.”

Or. en
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Amendamentul 782
Konrad Szymański

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) La articolul 30, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(2) Pe baza experienței acumulate în 
aplicarea prezentei directive și a 
progresului înregistrat în monitorizarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și 
având în vedere evoluțiile din contextul 
internațional, Comisia elaborează un 
raport global de evaluare privind 
aplicarea prezentei directive în care 
evaluează, printre altele:
(a) în ce mod și dacă este cazul ca anexa 
I să fie modificată pentru a include alte 
sectoare relevante, inter alia sectoarele 
industriei chimice și ale aluminiului și 
transporturilor, alte activități și emisii 
de alte gaze cu efect de seră enumerate 
în anexa II, în vederea continuării 
îmbunătățirii eficienței economice a 
sistemului;
(aa) fluctuațiile de preț ale cotelor de 
emisii;
(b) relația dintre comercializarea de cote 
de emisie în Comunitate și 
comercializarea internațională de 
drepturi de emisie care a început în 
2008;
[...]
[...]
(e) relația dintre comercializarea 
drepturilor de emisie și alte politici și 
măsuri inclusiv adaptarea la schimbările 
climatice, aplicate la nivelul statelor 
membre și la nivelul Comunității, 
inclusiv fiscalitatea, care au aceleași 
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obiective;
[...]
(g) nivelul sancțiunilor pentru depășirea 
emisiilor, având în vedere, inter alia, 
inflația;
(h) funcționarea pieței cotelor, 
reglementând în special relocarea 
emisiilor de CO2, precum și orice alte
posibile perturbări ale pieței;
[...]
(j) asocierea;
(k) posibilitatea practică de a dezvolta 
repere valabile pe întreg teritoriul 
Comunității ca bază pentru alocare, 
având în vedere cele mai bune tehnici 
disponibile și o analiză costuri-beneficii.
(l) „(l) impactul mecanismelor bazate pe 
proiecte asupra țărilor gazdă, în special 
asupra obiectivelor lor de dezvoltare, în 
ceea ce privește aprobarea de activități 
bazate pe proiecte IJ și MDP privind 
realizarea de centrale hidroelectrice cu o 
capacitate de producție care depășește 
500 MW și având efecte negative asupra 
mediului și societății și folosirea 
ulterioară de REC și de URE provenite 
din aceste activități bazate pe proiecte 
privind realizarea de centrale 
hidroelectrice în sistemul comunitar;
(m) susținerea eforturilor de consolidare 
a capacității țărilor în curs de dezvoltare 
și a țărilor cu economie în tranziție;
(n) modalitățile și procedurile care 
reglementează adoptarea de către statele 
membre a activităților bazate pe 
proiecte naționale și alocarea de cote 
privind reducerile sau limitările 
emisiilor care rezultă din aceste 
activități începând cu 2008;
(o) dispozițiile tehnice privind caracterul 
temporar al creditelor și limita de 1 % 
pentru eligibilitate pentru exploatarea 
terenurilor, schimbarea exploatării 



PE409.679v01-00 110/110 AM\735217RO.doc

RO

terenurilor și activități bazate pe 
proiecte în silvicultură, prevăzute de 
Decizia 17/CP.7, precum și dispozițiile 
privind rezultatul evaluării riscurilor 
potențiale legate de utilizarea 
organismelor modificate genetic sau a 
speciilor străine potențial invadatoare în 
cadrul activităților bazate pe proiecte de 
împădurire și de reîmpădurire pentru a 
permite operatorilor să folosească REC 
și URE care rezultă din activități bazate 
pe proiecte de exploatare a terenurilor, 
schimbarea exploatării terenurilor și 
silvicultură în sistemul comunitar 
începând cu 2008, în conformitate cu 
deciziile adoptate în temeiul CCONUSC 
și al Protocolului de la Kyoto.”;
Comisia prezintă acest raport 
Parlamentului European și Consiliului 
până la 30 iunie 2015, însoțit de 
propuneri, după caz. Raportul ar trebui 
pregătit și înaintat împreună cu un raport 
privind aplicarea Deciziei 2008/xxxx.”

Or. en

Justificare

Pachetul legislativ energie și schimbări climatice este un instrument politic foarte complex și 
sofisticat, a cărui funcționare ar trebui revizuită în mod extensiv în anul 2015.
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