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Amendamentul 783
Anne Ferreira

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Instalaţiile sau părţile de instalaţii 
utilizate pentru cercetare, dezvoltare şi 
testare de produse şi procese noi şi 
instalaţiile de ardere care utilizează 
exclusiv biomasă nu intră sub incidenţa 
prezentei directive.

1. Instalaţiile sau părţile de instalaţii 
utilizate pentru cercetare, dezvoltare şi 
testare de produse şi procese noi, 
instalaţiile care fac obiectul unor măsuri 
similare de reducere a emisiilor şi care 
sunt utilizate pentru aprovizionarea 
serviciilor de sănătate şi a 
activităţilor/structurilor educaţionale, şi 
instalaţiile de ardere care utilizează 
exclusiv biomasă nu intră sub incidenţa 
prezentei directive.

Or. fr

Justificare

Evaluarea impactului realizată de către Comisie arată că sursele mici de emisii, cum ar fi 
spitalele şi universităţile, vor avea aceleaşi costuri în ceea ce priveşte cheltuielile 
administrative ca şi sursele mai mari de emisii. Majoritatea spitalelor şi instituţiilor 
spitaliceşti primesc finanţare publică şi au resurse limitate. Este important ca eforturile 
acestora de a reduce emisiile de dioxid de carbon să fie luate în calcul.

Amendamentul 784
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Instalaţiile sau părţile de instalaţii 1. Instalaţiile sau părţile de instalaţii 
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utilizate pentru cercetare, dezvoltare şi 
testare de produse şi procese noi şi 
instalaţiile de ardere care utilizează 
exclusiv biomasă nu intră sub incidenţa 
prezentei directive.

utilizate pentru cercetare, dezvoltare şi 
testare de produse şi procese noi şi 
instalaţiile de ardere care utilizează 
exclusiv biomasă sau care utilizează 
biomasa  în combinaţie cu arzătoarele 
auxiliare care funcţionează pe bază de 
combustibil fosil nu intră sub incidenţa 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Instalaţiile de ardere proiectate pentru a utiliza biomasă sunt susţinute în principal de 
arzătoare auxiliare. Includerea în ETS UE, cu toate cerinţele de monitorizare, ar fi o povară 
enormă pentru aceste instalaţii.

Amendamentul 785
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Instalaţiile sau părţile de instalaţii 
utilizate pentru cercetare, dezvoltare şi 
testare de produse şi procese noi şi 
instalaţiile de ardere care utilizează 
exclusiv biomasă nu intră sub incidenţa 
prezentei directive.

1. Instalaţiile sau părţile de instalaţii 
utilizate pentru cercetare, dezvoltare şi 
testare de produse şi procese noi, spitalele
şi instalaţiile de ardere care utilizează 
exclusiv biomasă nu intră sub incidenţa 
prezentei directive.”

Or. en

Amendamentul 786
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 2
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La punctul 2 se adaugă următoarea 
teză:

eliminat

„Unităţile cu o putere termică nominală 
mai mică de 3 MW nu se iau în 
considerare la calcularea capacităţii 
totale a instalaţiilor de ardere.”

Or. de

Justificare

Prin regula cumulului, prevăzută şi de directiva iniţială, care a fost eliminată în completarea 
propusă (definiţia „instalaţiei de ardere”), există pericolul includerii unui mare număr de 
instalaţii mici. În industria chimică sunt numeroase situri comune cu un număr mare de 
incineratoare individuale care vor fi agregate la instalaţii de combustie de peste 20 MW sau 
care depăşesc acest prag atunci când sunt luate ca întreg, obligând astfel situl să 
comercializeze certificate de emisii. În ambele cazuri, instalaţiile mai mici vor fi obligate să 
comercializeze certificate de emisii.

Amendamentul 787
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 2
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La punctul 2 se adaugă următoarea 
teză:

eliminat

„Unităţile cu o putere termică nominală 
mai mică de 3 MW nu se iau în 
considerare la calcularea capacităţii 
totale a instalaţiilor de ardere.”

Or. de

Justificare

There is a danger that, by virtue of the aggregation rule, which was contained in the original 



PE409.701v01-00 6/35 AM\735438RO.doc

RO

directive and has been fleshed out in the addition proposed in the proposal for a directive 
under review, a large number of small installations will be included. There are numerous 
joint sites with a large number of individual incinerators which, owing to this rule, will either 
be aggregated to combustion installations of more than 20MW already present in this field or 
which exceed this threshold when taken as a whole, thereby obliging the site to trade in 
emissions. This runs counter to the intended exclusion of small installations set out in Article 
27.

Amendamentul 788
Anne Ferreira

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Unităţile cu o putere termică nominală mai 
mică de 3 MW nu se iau în considerare la 
calcularea capacităţii totale a instalaţiilor 
de ardere.

Unităţile cu o putere termică nominală mai 
mică de 3 MW nu se iau în considerare la 
calcularea capacităţii totale a instalaţiilor 
de ardere. Unităţile cu o putere termică 
nominală mai mică de 50 MW care 
funcţionează maxim 350 de ore pe an nu 
sunt incluse în scopul acestui calcul.

Or. fr

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a dezvolta capacitatea spitalelor de a întreţine 
infrastructuri specifice. Este deosebit de important ca generatoarele de urgenţă să fie excluse 
din calcul, în măsura în care aceste instalaţii de siguranţă sunt indispensabile pentru 
funcţionarea spitalelor.

Amendamentul 789
John Bowis, John Purvis

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 2
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Unităţile cu o putere termică nominală mai 
mică de 3 MW nu se iau în considerare la 
calcularea capacităţii totale a instalaţiilor 
de ardere.

La calcularea capacităţii totale a 
instalaţiilor de ardere nu se iau în 
considerare:
(a) unităţile cu o putere termică nominală 
mai mică de 3 M şi
(b) unităţile cu o putere termică nominală 
mai mică de 50MW şi care funcţionează 
maximum 350 de ore pe an.

Or. en

Justificare

Atunci când se stabilesc praguri, ar trebui utilizate emisiile reale mai degrabă decât emisiile 
potenţiale. Această abordare ar exclude operatori cum ar fi spitalele, care trebuie să aibă o 
mare capacitate de rezervă sub formă de generatoare de urgenţă, dar pot utiliza această 
capacitate doar pentru o perioadă limitată în fiecare an.

Amendamentul 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 2a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La punctul 2 se adaugă următorul 
paragraf: 

„Scopul prezentei directive nu include 
centralele de cogenerare cu o putere 
termică mai mică de 35 MW, indiferent de 
sectorul cărora acestea le aparţin.”

Or. es

Justificare

O centrală de cogenerare cu o putere termică de 35 MW generează aceeaşi cantitate de 
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căldură ca un boiler de 20 MW, datorită generării simultane eficiente de căldură şi 
electricitate. Includerea în sistemul de comercializare a cotelor de emisii i-ar putea împiedica 
pe investitori să investească într-o centrală de cogenerare, ţinând seama de costurile mai 
ridicate pe care le implică producerea aceleiaşi cantităţi de energie, deşi aceasta este cea 
mai bună tehnologie disponibilă pentru producerea de electricitate, reducând în acelaşi timp 
emisiile de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera a 
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – categoria 1 – activitatea 1 – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instalaţii de ardere cu o putere termică 
nominală de peste 20 MW (cu excepţia 
instalaţiilor pentru deşeuri periculoase 
sau urbane)

Instalaţii de ardere cu putere termică 
nominală de peste 20 MW 

Or. en

Amendamentul 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera a 
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – categoria 1 – activitatea 2 – rândul 2 – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuptoare de cocs Cuptoare de cocs – pentru producerea 
cocsului nemetalurgic

Or. en

Justificare

Cuptoarele de cocs care produc cocs metalurgic trebuie să fie incluse în mod explicit în 
activităţile de producere a metalelor, fiind astfel diferenţiate de cuptoarele de cocs care 
produc alte tipuri de cocs.
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Amendamentul 793
Irena Belohorská

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera a 
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – categoria 1 – activitatea 2 – rândul 2 – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuptoare de cocs Cuptoare de cocs – pentru producerea 
cocsului nemetalurgic

Or. en

Justificare

Cuptoarele de cocs care produc cocs metalurgic trebuie să fie incluse în mod explicit în 
activităţile de producere a metalelor, fiind astfel diferenţiate de cuptoarele de cocs care 
produc alte tipuri de cocs.

Amendamentul 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera b – subpunctul ii
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – categoria 2 – paragraful -1 (nou)

Amendamentul

Cuptoare de cocs – pentru producerea cocsului 
metalurgic

Dioxid de carbon

Or. en

Justificare

Cuptoarele de cocs care produc cocs metalurgic trebuie să fie incluse explicit în activitățile 
de producere a metalelor și să fie astfel diferențiate de cuptoarele de cocs care produc alte 
tipuri de cocs.
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Amendamentul 795
Irena Belohorská

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera b – subpunctul ii
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – categoria 2 – paragraful -1 (nou)

Amendamentul

Cuptoare de cocs – pentru producerea cocsului 
metalurgic

Dioxid de carbon

Or. en

Justificare

Cuptoarele de cocs care produc cocs metalurgic trebuie să fie incluse în mod explicit în 
activităţile de producere a metalelor, fiind astfel diferenţiate de cuptoarele de cocs care 
produc alte tipuri de cocs.

Amendamentul 796
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera b – subpunctul ii
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – categoria 2 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producerea de aluminiu (producţie primară, 
şi secundară atunci când sunt exploatate 
instalaţii de ardere cu o putere termică 
nominală de peste 20 MW)

Producerea de aluminiu (producţie primară, 
atunci când sunt exploatate instalaţii de 
ardere cu o putere termică nominală de 
peste 20 MW)

Or. en

Justificare

Perfluorocarburile nu sunt emise în cadrul producţiei secundare de aluminiu. Emisiile de 
CO2 din aceste facilităţi sunt foarte scăzute.
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Amendamentul 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera b – subpunctul ii
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – categoria 2 – paragraful 2 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producerea de aluminiu (producţie primară, 
şi secundară atunci când sunt exploatate 
instalaţii de ardere cu o putere termică 
nominală de peste 20 MW)

Producerea de aluminiu (producţie primară, 
atunci când sunt exploatate instalaţii de 
ardere cu o putere termică nominală de 
peste 20 MW)

Or. en

Justificare

Pentru industria de reciclare a aluminiului, includerea nu are niciun sens, deoarece Comisia 
însăşi a considerat necesar ca industria europeană să devină mai eficientă din punct de 
vedere al resurselor şi să sporească reciclarea materiilor prime de valoare. Includerea în 
ETS dă acestei industrii şi societăţi semnalul complet opus. De asemenea, cantitatea de emisii 
din industria de reciclare a aluminiului este, de asemenea, de aşa natură încât nu există nicio 
diferenţă pentru emisiile totale incluse în ETS; aceasta cuprinde un număr de IMM-uri şi 
sarcina administrativă suplimentară şi cea a costului nu justifică includerea.

Amendamentul 798
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera c – subpunctul i
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – categoria 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instalaţii pentru producerea de clincher de 
ciment în cuptoare rotative cu o capacitate 
de producţie de peste 500 de tone pe zi sau 
de var, inclusiv calcinarea dolomitei şi a 
magnezitei în cuptoare rotative cu o 
capacitate de producţie de peste 50 de tone 
pe zi sau în alte cuptoare cu o capacitate de 
producţie de peste 50 de tone pe zi.

Instalaţii pentru producerea de clincher de 
ciment în cuptoare rotative cu o capacitate 
de producţie de peste 500 de tone pe zi sau 
de var, inclusiv calcinarea dolomitei şi a 
magnezitei în cuptoare rotative cu o 
capacitate de producţie de peste 50 de tone 
pe zi sau în alte cuptoare cu o capacitate de 
producţie de peste 50 de tone pe zi, cu 
excepţia operaţiunilor pentru recuperarea 
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deşeurilor periculoase şi nepericuloase, 
astfel cum sunt definite în anexa IIB la 
Directiva 91/156/CEE;

Or. fr

Justificare

Les déchets dangereux et municipaux destinés aux installations d’incinération, qui exécutent 
des opérations définies par la directive 91/156/CEE comme des opérations d’élimination, 
sont exclus du champ des installations de combustions de la directive ETS. L’exclusion des 
opérations d’élimination de déchets dans la directive ETS, mais l’inclusion de la valorisation 
des déchets dans les installations pratiquant le co-processing, n’est pas en cohérence avec la 
directive cadre sur les déchets, en particulier en ce qui concerne la hiérarchie, car elle 
donnerait la préférence à l’élimination au détriment de la valorisation. . 

Amendamentul 799
Philippe Busquin

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera c – subpunctul i
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – categoria 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instalaţii pentru producerea de clincher de 
ciment în cuptoare rotative cu o capacitate 
de producţie de peste 500 de tone pe zi sau 
de var, inclusiv calcinarea dolomitei şi a 
magnezitei în cuptoare rotative cu o 
capacitate de producţie de peste 50 de tone 
pe zi sau în alte cuptoare cu o capacitate de 
producţie de peste 50 de tone pe zi;

Instalaţii pentru producerea de clincher de 
ciment în cuptoare rotative cu o capacitate 
de producţie de peste 500 de tone pe zi sau 
de var, inclusiv calcinarea dolomitei şi a 
magnezitei în cuptoare rotative cu o 
capacitate de producţie de peste 50 de tone 
pe zi sau în alte cuptoare cu o capacitate de 
producţie de peste 50 de tone pe zi, cu 
excepţia operaţiunilor pentru recuperarea 
deşeurilor periculoase şi nepericuloase, 
astfel cum sunt definite în anexa IIB la 
Directiva 91/156/CEE;

Or. en

Justificare

Hazardous and municipal waste dedicated incineration installations, which EC Directive 
91/156/EEC defines as disposal operations, are excluded from the scope of combustion 
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installations of the Emission Trading Directive (ETD). To exclude waste disposal in waste 
incineration installations from ETD but include waste recovery in co-processing plants would 
be inconsistent with the Waste Framework Directive, especially the waste hierarchy, as it 
would give preference to disposal over recovery and would also lead to an undue distortion of 
competition between waste management solutions.

Amendamentul 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera c – subpunctul ii
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – categoria 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) la al treilea paragraf, se elimină 
următoarele menţiuni:

(ii) la al treilea paragraf, se elimină 
următoarele menţiuni:

„şi/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai 
mare de 4 m³ şi cu o densitate de 
încărcare pentru fiecare cuptor mai mare
de 300 kg/m³” 

„/sau” 

Or. en

Justificare

Propunem aici să se urmărească principiul propunerii Comisiei de îmbunătăţire a eficienţei 
prin excluderea operatorilor mici. Un prag triplu reprezintă o opţiune mai bună pentru a 
maximiza eficienţa într-un sector dominat de instalaţii mici. Acest lucru este în conformitate 
cu textul actual al directivei.

Amendamentul 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera c – subpunctul ii
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – categoria 3 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) la al treilea paragraf, se elimină 
următoarele menţiuni:

(ii) la al treilea paragraf, se elimină 
următoarele menţiuni:

„şi/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai 
mare de 4 m³ şi cu o densitate de 
încărcare pentru fiecare cuptor mai mare 
de 300 kg/m³” 

„şi/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai 
mare de 4 m³” 

Or. es

Justificare

Din cauza gamei largi de produse incluse în prelucrarea materialului ceramic prin utilizarea 
cuptoarelor, intensitatea energetică variază considerabil între subsectoarele industriei 
ceramice. Revizuirea definiţiei industriei din anexa I exclusiv pe baza capacităţii de producţie 
exprimate în tone pe zi nu ar lua în considerare această caracteristică esenţială a industriei 
ceramice. Este prin urmare vital ca revizuirea anexei I să menţină referinţa la capacitatea 
cuptorului în kg/m3. 

Amendamentul 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera c – subpunctul ii
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – categoria 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) la al treilea paragraf, se elimină 
următoarele menţiuni:

(ii) la al treilea paragraf, se elimină 
următoarele menţiuni:

„şi/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai 
mare de 4 m³ şi cu o densitate de 
încărcare pentru fiecare cuptor mai mare 
de 300 kg/m³”

„şi/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai 
mare de 4 m³” 

Or. en
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Amendamentul 803
Chris Davies

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera c – subpunctul iii 
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – categoria 3 – noul paragraf 2 – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instalaţii pentru uscarea sau calcinarea 
gipsului sau pentru fabricarea plăcilor din 
ipsos şi a altor produse din gips, atunci 
când sunt exploatate instalaţii de ardere cu 
o putere termică nominală de peste 20 MW

Instalaţii pentru uscarea sau calcinarea 
gipsului sau pentru fabricarea plăcilor din 
ipsos şi a altor produse din ghips şi a 
oricăror alte materiale de construcţie 
alternative, atunci când sunt exploatate 
instalaţii de ardere cu o putere termică 
nominală de peste 20 MW

Or. en

Justificare

Evitarea problemelor de concurenţă neloială între produsele de construcţie care pot  înlocui 
produsele de ghips, acoperite de ETS.

Amendamentul 804
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4 – coloana 1 
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – noua categorie 1 – rândul 6 – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producerea substanţelor chimice organice 
de bază prin cracare, reformare, oxidare 
completă sau parţială sau prin procese 
similare, capacitatea de producţie depăşind 
100 de tone pe zi

Producerea de etilenă şi propilenă prin 
cracare sau reformare, capacitatea de 
producţie depăşind 100 de tone pe zi

Or. de
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Justificare

Definiţiile ar trebui formulate cât mai clar posibil pentru a evita interpretări diferite în statele 
membre.

Amendamentul 805
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4 – coloana 1 
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – noua categorie 1 – rândul 7 – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producerea de hidrogen (H2) şi de gaze de 
sinteză prin reformare sau oxidare 
parţială, capacitatea de producţie depăşind 
25 de tone pe zi

Producerea de hidrogen (H2) şi de gaze de 
sinteză prin reformare, capacitatea de 
producţie depăşind 25 de tone pe zi

Or. de

Justificare

Definiţiile ar trebui formulate cât mai clar posibil pentru a evita interpretări diferite în statele 
membre.

Amendamentul 806
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4  
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – noua categorie 1 – rândul 7 – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producerea de hidrogen (H2) şi de gaze de 
sinteză prin reformare sau oxidare
parţială, capacitatea de producţie depăşind 
25 de tone pe zi

Producerea de hidrogen (H2) şi de gaze de 
sinteză prin reformarea sau oxidarea
parţială  a metanului, capacitatea de 
producţie depăşind 25 de tone pe zi

Or. en
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Justificare

Clarificare tehnică.

Amendamentul 807
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4 
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – noua categorie 1 – rândul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gazul metan (CH4) prezent în minele de 
cărbune active şi care este absorbit fie în 
structura internă a cărbunelui, sub formă 
de gaz liber în porii cărbunelui, fie sub 
formă de gaz liber în straturile de rocă 
adiacente straturilor de cărbune, care este 
eliberat iniţial în urma operaţiilor 
miniere.

Or. en

Justificare

Emisiile din acest sector sunt răspunzătoare pentru 7,9% din emisiile de metan ale UE-25, 
cifră echivalentă cu 0,7% din emisiile GHG ale UE-25.

Amendamentul 808
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4 
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – noua categorie 2 – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Captarea, transportul şi stocarea 
geologică a emisiilor de gaze cu efect de 
seră 

Captarea, transportul şi stocarea 
geologică a emisiilor de gaze cu efect de 
seră 

Instalaţii de captare a gazelor cu efect de Instalaţii de captare a gazelor cu efect de 
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seră în vederea transportului şi stocării 
geologice într-un sit de stocare autorizat în 
temeiul Directivei xxxx/xx/EC

seră în vederea transportului şi stocării 
geologice într-un sit de stocare autorizat în 
temeiul Directivei xxxx/xx/EC, în afara 
recuperării intensificate a hidrocarburilor 

Conducte pentru transportul gazelor cu 
efect de seră în vederea stocării geologice 
într-un sit de stocare autorizat în temeiul 
Directivei xxxx/xx/EC

Conducte pentru transportul gazelor cu 
efect de seră în vederea stocării geologice 
într-un sit de stocare autorizat în temeiul 
Directivei xxxx/xx/EC, în afara 
recuperării intensificate a hidrocarburilor 

Situri de stocare pentru stocarea geologică 
a gazelor cu efect de seră, autorizate în 
temeiul Directivei xxxx/xx/EC

Situri de stocare pentru stocarea geologică 
a gazelor cu efect de seră, autorizate în 
temeiul Directivei xxxx/xx/EC, în afara 
recuperării intensificate a hidrocarburilor

Or. en

Amendamentul 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4 
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – noua categorie 2

Textul propus de Comisie

Captarea, transportul şi stocarea 
geologică a emisiilor de gaze cu efect de 
seră
Instalaţii de captare a gazelor cu efect de 
seră în vederea transportului şi stocării 
geologice într-un sit de stocare autorizat în 
temeiul Directivei xxxx/xx/EC

Toate gazele cu efect de seră enumerate în 
anexa II

Conducte pentru transportul gazelor cu 
efect de seră în vederea stocării geologice 
într-un sit de stocare autorizat în temeiul 
Directivei xxxx/xx/EC

Toate gazele cu efect de seră enumerate în 
anexa II

Situri de stocare pentru stocarea geologică 
a gazelor cu efect de seră, autorizate în 
temeiul Directivei xxxx/xx/EC

Toate gazele cu efect de seră enumerate în 
anexa II
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Amendamentul

Captarea, transportul şi depozitarea 
geologică a dioxidului de carbon
Instalaţii de captare a dioxidului de carbon 
în vederea transportului şi stocării 
geologice într-un sit de stocare autorizat în 
temeiul Directivei xxxx/xx/EC

Dioxid de carbon

Conducte pentru transportul dioxidului de 
carbon în vederea stocării geologice într-
un sit de stocare autorizat în temeiul 
Directivei xxxx/xx/EC

Dioxid de carbon

Situri de stocare pentru stocarea geologică 
a dioxidului de carbon, autorizate în 
temeiul Directivei xxxx/xx/EC

Dioxid de carbon

Or. en

Justificare

The IPCC Special Report on Capture and Storage and most of the pilot experiences done 
until now refer exclusively to CO2. This is the only gas for which it can be considered 
scientifically proven that does not adversely affect the integrity of the storage site and does 
not pose a significant risk to the environment. For this reason, we believe that the capture and 
storage activities should be restricted to CO2. Furthermore, we believe that language here 
should be fully consistent with that of the proposal for a directive on carbon capture and 
storage. That proposal only makes reference to storage of CO2. 

Amendamentul 810
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4 
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – noua categorie 2

Textul propus de Comisie

Captarea, transportul şi stocarea geologică 
a emisiilor de gaze cu efect de seră
Instalaţii de captare a gazelor cu efect de 
seră în vederea transportului şi stocării 
geologice într-un sit de stocare autorizat în 
temeiul Directivei xxxx/xx/EC

Toate gazele cu efect de seră enumerate în 
anexa II
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Conducte pentru transportul gazelor cu 
efect de seră în vederea stocării geologice 
într-un sit de stocare autorizat în temeiul 
Directivei xxxx/xx/EC

Toate gazele cu efect de seră enumerate în 
anexa II

Situri de stocare pentru stocarea geologică 
a gazelor cu efect de seră, autorizate în 
temeiul Directivei xxxx/xx/EC

Toate gazele cu efect de seră enumerate în 
anexa II

Amendamentul

Captarea, transportul şi depozitarea 
geologică a dioxidului de carbon
Instalaţii de captare a dioxidului de carbon 
în vederea transportului şi stocării 
geologice într-un sit de stocare autorizat în 
temeiul Directivei xxxx/xx/EC

Dioxid de carbon

Conducte pentru transportul dioxidului de 
carbon în vederea stocării geologice într-
un sit de stocare autorizat în temeiul 
Directivei xxxx/xx/EC

Dioxid de carbon

Situri de stocare pentru stocarea geologică 
a dioxidului de carbon, autorizate în 
temeiul Directivei xxxx/xx/EC

Dioxid de carbon

Or. en

Justificare

Emisiile instalaţiilor CCS sunt de obicei de CO2. Monitorizarea nu ar trebui extinsă inutil.

Amendamentul 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4a (nou) 
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – categoria 4 („Alte activităţi”) – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sintagma „Alte activităţi” se 
înlocuieşte cu următorul text:
Se folosesc instalaţii industriale pentru 
producerea de:
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(a) celuloză din lemn sau alte 
materiale fibroase, inclusiv 
instalaţiile de ardere cu o putere 
termică nominală de peste 20 MW 
(b) hârtie şi carton, având o 
capacitate de producţie mai mare de 
20 tone pe zi, atunci când se folosesc 
instalaţii de ardere cu o putere 
termică nominală de peste 20 MW

Or. en

Justificare

Tratament similar al instalaţiilor din toate sectoarele din anexa 1. Comisia a făcut modificări 
doar la categoriile nou adăugate, nu şi la sectoarele existente, menţionate deja în anexa 1. 
Acest lucru se corelează mult mai bine cu definiţia generatorului de energie şi oferă o 
armonizare clară a abordărilor actuale ale statelor membre.

Amendamentul 812
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4a (nou) – coloana 1
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel – categorie nouă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Se adaugă următoarea categorie de 
activitate:
„Procese de producţie cu utilizare 
intensivă a energiei electrice
Producţia de clor, sodă caustică, potasă 
caustică şi alcoolaţi prin electroliză
Producţia de acid fluorhidric prin 
electroliză
Producţia de gaze prin separarea aerului
Producţia de compuşi pe bază de carburi 
în cuptoare electrice
Producţia de peroxid de hidrogen
Producţia de siliciu policristalin
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Producţia de carbon şi grafit 
poligranular”

Or. de

Amendamentul 813
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia
La Directiva 2003/87/CE se adaugă 
următoarea anexă Ia:

„ANEXA Ia

Lista sectoarelor mari consumatoare de 
energie, expuse unui risc semnificativ de 

relocare a emisiilor de carbon
Var
Ciment
Fierul şi oţelul
Ceramică
Produse chimice
Argilă
Sticlă
Celuloză şi hârtie”*

*Toate sectoarele urmează să fie 
specificate de Parlament şi de Consiliu 
înainte de adoptarea prezentei directive.

Or. en

Justificare

Trebuie să se clarifice faptul că multe dintre sectoarele din industria mare consumatoare de 
energie sunt expuse relocării emisiilor de dioxid de carbon. Pe de altă parte, trebuie să se 
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clarifice, de asemenea, care sunt sectoarele care nu sunt expuse relocării emisiilor de dioxid 
de carbon şi care au potenţialul de a transmite costurile. Aceasta se aplică, de exemplu, 
sectorului rafinăriilor.

Amendamentul 814
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia
La Directiva 2003/87/CE se adaugă 
următoarea anexă Ia:

„ANEXA Ia

Lista sectoarelor mari consumatoare de 
energie, expuse unui risc semnificativ de 

relocare a emisiilor de carbon
Ciment
Ceramică
Produse chimice
Argilă
Sticlă
Fierul şi oţelul
Var
Celuloză şi hârtie”*

*Toate sectoarele urmează să fie 
specificate de Parlament şi de Consiliu 
înainte de adoptarea prezentei directive.

Or. en

Justificare

Anexă, astfel cum este introdusă de articolul 3v (nou) pentru a enumera sectoarele care sunt 
expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.
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Amendamentul 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La Directiva 2003/87/CE se adaugă 
următoarea anexă Ia:

„ANEXA Ia

Lista sectoarelor mari consumatoare de 
energie, expuse unui risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de carbon
Fierul şi oţelul
Topitoriile
Industria producătoare de ciment
Industria producătoare de hârtie
Industria producătoare de fertilizanţi 
artificiali
Industria grea a produselor chimice şi 
petrochimice
…*”

*Sectoarele urmează să fie specificate de 
Parlament şi de Consiliu înainte de 
adoptarea prezentei directive.

Or. pl

Justificare

Anexa introdusă în temeiul articolului 3w (nou) ar trebui să enumere sectoarele expuse unui 
risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.
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Amendamentul 816
Irena Belohorská

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia
La Directiva 2003/87/CE se adaugă 
următoarea anexă Ia:

„ANEXA Ia

Lista sectoarelor mari consumatoare de 
energie, expuse unui risc semnificativ de 

relocare a emisiilor de carbon
Ciment
Ceramică
Produse chimice
Argilă
Sticlă
Fierul şi oţelul
Var
Celuloză şi hârtie”*

*Toate sectoarele urmează să fie 
specificate de Parlament şi de Consiliu 
înainte de adoptarea prezentei directive.

Or. en

Justificare

Anexa introdusă în temeiul articolului 3w (nou) pentru a enumera sectoarele care sunt expuse 
unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.
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Amendamentul 817
Péter Olajos

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia
La Directiva 2003/87/CE se adaugă 
următoarea anexă Ia:

„Anexa Ia
Cerinţe minime pentru un acord 

internaţional
Un acord internaţional care să includă 
industriile mari consumatoare de energie 
expuse unui risc semnificativ de relocare 
a emisiilor de carbon sau un acord 
internaţional sectorial privind industriile 
respective trebuie să respecte cel puţin 
următoarele criterii pentru a oferi 
industriilor în cauză condiţii de 
concurenţă echitabile pentru instalaţii:
(i) participarea ţărilor care reprezintă o 
masă critică de cel puţin 85% din 
producţie,
(ii) obiective similare privind emisiile de 
CO2 ,
(iii) sisteme similare de reducere a 
emisiilor, cu efect echivalent, impuse de 
către toate ţările participante sau de ţări 
care nu au obiective echivalente privind 
emisiile de CO2 în sectoare care intră sub 
incidenţa sistemului comunitar,
(iv) materialele concurente trebuie să se 
supună unor restricţii echivalente care să 
ţină seama de aspectele legate de ciclurile 
de viaţă,
(v) un sistem internaţional eficient de 
monitorizare şi verificare.”

Or. en
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Justificare

Această anexă ar trebui să se concentreze asupra identificării măsurilor adecvate pentru 
soluţionarea relocării emisiilor de dioxid de carbon care poate apărea în anumite sectoare, 
chiar şi în cazul existenţei unui Acord internaţional care îndeplineşte criteriile stabilite la 
anexa 1b (nouă).

Amendamentul 818
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia
La Directiva 2003/87/CE se adaugă 
următoarea anexă Ia:

„Anexa Ia
Premise pentru încheierea un acord 

internaţional
Un acord internaţional care să includă 
industriile mari consumatoare de energie 
sau un acord internaţional sectorial 
privind industriile respective trebuie să 
respecte cel puţin următoarele criterii 
pentru a oferi industriilor în cauză 
condiţii de concurenţă echitabile pentru 
instalaţii:
(a) participarea ţărilor care reprezintă o 
masă critică din producţie;
(b) obiective similare privind emisiile de 
CO2, cu efecte similare până cel târziu în 
2020, obligatorii pentru toate ţările 
participante; şi
(c) un sistem internaţional eficient de 
monitorizare şi verificare a emisiilor.
În plus:
a) în ţările care nu au obiective similare 
privind emisiile de CO2, sunt impuse, 
până cel târziu în 2020, măsuri cu efecte 
similare în sectoarele care intră în 
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Uniunea Europeană sub incidenţa 
sistemului de comercializare a cotelor de 
emisii; şi
(b) Uniunea Europeană pune în aplicare 
măsuri pentru includerea importatorilor 
de produse din ţări care nu intră sub 
incidenţa acordului internaţional; şi
(c) materialele aflate în concurenţă cu 
cele produse de către industriile mari 
consumatoare de energie sunt supuse 
unor restricţii similare care ţin cont de 
aspectele legate de ciclul de viaţă.”

Or. fr

Justificare

Ţinând seama de efectele importante pe care le va avea un acord internaţional şi punerea în 
aplicare a acestuia, este esenţial să se specifice, pentru a asigura certitudinea economică şi 
juridică, condiţiile obligatorii pe care un astfel de acord internaţional va trebui să le 
îndeplinească pentru a garanta condiţii de concurenţă echitabile pentru sectoarele incluse în 
sistemul european de comercializare a cotelor de emisii.

Amendamentul 819
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia
La Directiva 2003/87/CE se adaugă 
următoarea anexă Ia:

„Anexa Ia
Elementele minime ale unui acord 

internaţional de restricţionare a relocării 
emisiilor de dioxid de carbon

(a) Un acord internaţional care să includă 
industriile mari consumatoare de energie 
expuse unui risc semnificativ de relocare 
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a emisiilor de carbon sau un acord 
internaţional sectorial privind industriile 
respective trebuie să respecte cel puţin 
următoarele criterii pentru a oferi 
industriilor în cauză condiţii de 
concurenţă echitabile pentru instalaţii:
(i) participarea ţărilor care reprezintă o 
masă critică din producţie; şi
(ii) obiective similare privind emisiile de 
CO2 cu efecte similare până cel târziu în 
2020 impuse tuturor ţărilor participante; şi
(iii) un sistem internaţional eficient de 
monitorizare şi verificare. 
(b) În plus: 
(i) în ţările care nu au obiective similare 
privind emisiile de CO2, ar trebui impuse,  
până cel târziu în 2020, măsuri cu efecte 
similare în sectoarele care în Uniunea 
Europeană intră sub incidenţa sistemului 
comunitar;
(ii) UE ar trebui să pună în aplicare măsuri 
pentru includerea importatorilor din ţări 
care nu intră sub incidenţa acordului.”

Or. en

Justificare

Ţinând seama de efectele importante pe care le va avea un acord internaţional şi punerea în 
aplicare a acestuia, este esenţial să se specifice, pentru a asigura certitudinea economică şi 
juridică, condiţiile obligatorii pe care un astfel de acord internaţional va trebui să le 
îndeplinească pentru a garanta condiţii de concurenţă echitabile pentru sectoarele incluse în 
sistemul european de comercializare a cotelor de emisii

Amendamentul 820
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa Ia (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA Ia
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La Directiva 2003/87/CE se adaugă 
următoarea anexă Ia:

„Anexa Ia
Elementele minime ale unui acord 

internaţional în vederea restricţionării 
relocării emisiilor de dioxid de carbon

(a) Un acord internaţional care să includă 
industriile mari consumatoare de energie 
expuse unui risc semnificativ de relocare a 
emisiilor de carbon sau un acord 
internaţional sectorial privind industriile 
respective trebuie să respecte cel puţin 
următoarele criterii pentru a oferi 
industriilor în cauză condiţii de concurenţă 
echitabile pentru instalaţii:
(i) participarea ţărilor care reprezintă o masă 
critică din producţie; şi
(ii) obiective similare privind emisiile de CO2
cu efecte similare până cel târziu în 2020 
impuse tuturor ţărilor participante; şi
(iii) un sistem internaţional eficient de 
monitorizare şi verificare. 
(b) În plus: 
(i) în ţările care nu au obiective similare 
privind emisiile de CO2, ar trebui să fie 
impuse, până cel târziu în 2020, măsuri cu 
efecte similare în sectoarele care intră în 
Uniunea Europeană sub incidenţa 
sistemului comunitar;
(ii) UE ar trebui să pună în aplicare măsuri 
pentru includerea importatorilor din ţări 
care nu intră sub incidenţa acordului.”

Or. en

Justificare

Ţinând seama de efectele importante pe care le va avea un acord internaţional şi punerea în 
aplicare a acestuia, este esenţial să se specifice, pentru a asigura certitudinea economică şi 
juridică, condiţiile obligatorii pe care un astfel de acord internaţional va trebui să le 
îndeplinească pentru a garanta condiţii de concurenţă echitabile pentru sectoarele incluse în 
sistemul european de comercializare a cotelor de emisii.
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Amendamentul 821
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa II
Directiva 2003/87/CE
Anexa IIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La Directiva 2003/87/CE se adaugă 
următoarea anexă IIa:

eliminat

„ANEXA IIa
Creşteri ale procentului cotelor care pot fi 
licitate de statele membre în temeiul 
articolului 10 alineatul (2) litera (a), 
pentru asigurarea solidarităţii şi 
dezvoltării în cadrul Comunităţii şi în 
vederea reducerii emisiilor şi adaptării la 
efectele schimbărilor climatice

Procentul 
statului membru

Belgia 10%

Bulgaria 53%

Republica Cehă 31%

Estonia 42%

Grecia 17%

Spania 13%

Italia 2%

Cipru 20%

Letonia 56%

Lituania 46%

Luxemburg 10%

Ungaria 28%

Malta 23%
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Polonia 39%

Portugalia 16%

România 53%

Slovenia 20%

Slovacia 41%

Suedia 10%

Or. de

Justificare

Nu există niciun motiv să se introducă un mecanism de solidaritate între statele membre în 
politica din domeniul climei. Solidaritatea în Uniunea Europeană se realizează prin 
intermediul instrumentelor financiare existente, precum Fondurile structurale sau 
contribuţiile la bugetul Comunităţii.  Totodată, autorul susţine poziţia raportorului în ceea ce 
priveşte propunerea acestuia din urmă de a aloca ţărilor terţe, în special celor în curs de 
dezvoltare, o parte substanţială din banii obţinuţi în urma licitaţiilor. Acesta este un alt motiv 
pentru care dispoziţia nu este necesară.

Amendamentul 822
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa II
Directiva 2003/87/CE
Anexa IIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA II
La Directiva 2003/87/CE se adaugă 
următoarea anexă IIa:

eliminat

„ANEXA IIa
Creşteri ale procentului cotelor care pot fi 
licitate de statele membre în temeiul 
articolului 10 alineatul (2) litera (a), 
pentru asigurarea solidarităţii şi 
dezvoltării în cadrul Comunităţii şi în 
vederea reducerii emisiilor şi adaptării la 
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efectele schimbărilor climatice

Belgia                    10%
Bulgaria                53%
Republica Cehă    31%
Estonia                  42%
Grecia                   17%
Spania                   13%
Italia                      2%
Cipru                    20%
Letonia                 56%
Lituania               46%
Luxemburg          10%
Ungaria                28%
Malta                   23%
Polonia                39%
Portugalia            16%
România              53%
Slovenia              20%
Slovacia              41%
Suedia                 10%

Or. en

(În legătură cu amendamentul 9 la articolul 10)

Justificare

Considerăm că includerea în ETS UE a chestiunilor privind politica de coeziune nu se 
justifică.

Amendamentul 823
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa IIa (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Anexa IIb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IIb
La Directiva 2003/87/CE se adaugă 
următoarea anexă IIb:

„Anexa IIb
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Principii privind licitaţiile
Principiul 1
Calcularea raţională a preţurilor pentru 
emisii/energie
Principiul 2
Eşalonarea sarcinilor pe o anumită 
perioadă de timp
Principiul 3
Contracararea efectelor relocării emisiilor 
de dioxid de carbon
Principiul 4
Sprijinirea cogenerării 
Principiul 5
Protecţia împotriva eludării normelor prin 
încadrarea în grupa de „emisii reduse” 
Principiul 6
Fiecare drept ar trebui legat de o anumită 
obligaţie; prin urmare, dreptul la cote de 
emisie ar trebui legat de producerea 
obligatorie de electricitate 
Principiul 7
Concurenţă echitabilă, ceea ce reprezintă 
limitarea entităţilor autorizate să participe 
la licitaţie la operatorii dintr-o anumită 
ţară (licitaţii naţionale), sau cel puţin 
dintr-un anumit grup de ţări cu un nivel 
similar al emisiilor de CO2
Principiul 8
Stabilirea unui preţ minim, dar progresiv,  
pentru drepturile de emisie sub forma 
unui preţ de plecare (preţ de rezervă) 
pentru licitaţii, care să înceapă la 20 
EUR/tCO2 în 2013 şi care să crească în 
fiecare an cu 5 EUR pentru a ajunge la 
55 EUR/tCO2 în 2020.
Principiul 9
Stabilirea unui preţ maxim, dar care să 
crească progresiv,  pentru drepturile de 
emisie sub forma unei amenzi,care să 
înceapă la 30 EUR/tCO2 în 2013 şi care 
să crească în fiecare an cu 10 EUR 
pentru a ajunge la 100 EUR/tCO2 în 
2020.”

Or. en
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Justificare

Experienţa actuală în ceea ce priveşte comercializarea cotelor ETS indică faptul că preţurile 
au făcut obiectul unor fluctuaţii puternice. O astfel de volatilitate pronunţată implică un risc 
investiţional sporit, reprezentând astfel o barieră importantă în calea deciziilor prind 
investiţiile, şi poate avea efecte deosebit de negative asupra sectorului energetic, deoarece 
acesta din urmă are mare nevoie de îmbunătăţiri tehnologice pentru a atinge obiectivele 
privind emisiile. Este necesară crearea de urgentă a unui mecanism care să limiteze 
posibilele fluctuaţii ale preţurilor ETS, în special în primele etape ale licitaţiei.
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