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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Addressing climate change and the transition to a low carbon society is a key global priority.
This is reflected by the fact that Parliament has established a dedicated Temporary Committee 
on Climate Change. Based on the conclusions of the 2007 Spring Council and previous 
resolutions from Parliament, the Commission presented in January 2008 a very ambitious 
package that will achieve reductions in EU greenhouse gas emissions of at least a 20% by 
2020, increasing to 30% in case of a comprehensive international agreement. This quantum 
leap in Europe's policy making provides a crystal clear signal to other countries that the EU is 
seriously committed to fighting climate change.

The EU Emissions Trading Scheme (EU ETS), launched in 2005, is the world's largest cap-
and-trade scheme, covering ten thousands of operators. It is the cornerstone of the EU's 
approach to climate change. It is also a major economic driver. Many companies covered by 
the EU ETS view it as one of the key issues in their long-term decision making, with a strong 
to medium impact on decisions to develop innovative technologies.1 Financial institutions 
increasingly see the EU ETS as a serious, working and important market.

The first two phases of EU ETS have proven that a viable internal market in emissions 
allowances is capable of putting a price on carbon. However, they were not without problems.
The dependence of the scheme on national allocation plans led to a plunging of the price for 
CO2 due to over allocation by Member States, unjustifiable windfall profits for many power 
generators, unfair competition within the EU caused by differences in national allocations and 
uncertainty for market players. These problems have been addressed in a comprehensive 
review of the EU ETS that was undertaken against the backdrop of international negotiations 
for a post-Kyoto agreement. In January 2008, the Commission published a proposal for a 
revised EU ETS

Your draftswoman welcomes the proposed revision of the EU ETS. Firstly, by introducing a 
single EU-wide cap on the total number of emission allowances (including a single new 
entrants reserve), harmonizing the allocation method (in principal auctioning - for non-power 
generating sectors a gradual phase-out of free allocation) and setting key definitions (such as 
on combustion installation), the proposal will lead to an increased harmonisation and a better 
level playing field. Secondly, the scheme's predictability will be enhanced by setting a longer 
allocation period and steady, predictable reductions in the level of the cap. Thirdly, by 
expanding the scope to cover new industries (e.g. aluminium and ammonia producers) and 
new gases (nitrous oxide and perfluorocarbons), more opportunities will be created to find 
cost effective ways to reduce emissions. Finally, the proposal will reduce the administrative 
burden (especially on SMEs) by creating an opt-out for small installations.

However, in order to further strengthen the proposal and make the scheme even more 
workable and effective, several elements should be changed. The aim of most of these 
changes is to reduce the uncertainty and enhance the predictability of the scheme. This is vital 
from an environmental point of view , since uncertainty is detrimental for the planning of 
future investments which could lead to emission reductions - e.g. through energy efficiency or 

                                               
1 Review of EU Emissions Trading Scheme - Survey Highlights, McKinsey, 2005
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through the renewal of old capacity.

Rewarding most efficient operators
Energy efficiency is a cornerstone of efforts to achieve a low carbon society. Therefore, 
where allowances will be allocated for free, it is important not to allocate them on an 
historical basis (in fact supporting incumbents), but on the basis of Best Available Practices / 
Best Available Technologies. By allocating the allowances on the basis of the most efficient 
benchmark(s), the scheme will reward energy efficient companies that have invested in 
environmental friendly production processes. It is critical for industry to work together to 
establish those benchmarks as soon as possible, since where no harmonised benchmark exists, 
no free allocation should be made. Energy efficiency is the most cost effective and 
immediately available tool for reducing emissions, as well as for enhancing security of energy 
supply and competitiveness. A range of energy efficiency technologies already exist and can 
be introduced with short lead times. In the future the EU ETS could be linked to a harmonised 
'white certificates'-scheme, that promotes energy savings and energy efficiency. It is 
important that the Commission properly considers these possibilities.

Auction revenues
It has been estimated that the revenues from the auctioning of allowances will amount at least
€ 33 billion per year (assuming only auctioning for the power generation sector and a 
relatively modest CO2 price)1. In the proposal these revenues will go to the budgets of 
Member States, with a 'moral obligation' on them to earmark a share of them to tackle climate 
change in a broad sense. However, this is not strong enough and could lead for the revenues to 
"disappear" in the national budget. That would be a missed opportunity to use this money for 
emission reductions and support for the developing world, preferably at an EU level.

Insider information and market manipulation
In an average week, more than 10 million allowances are traded, resulting in a market worth 
several billion Euros. The legal nature of these allowances is however unclear. Some 
countries consider them to be financial instruments whose trading is supervised by the 
financial service authority, while other countries consider them to be normal commodities and 
only their derivatives are viewed as financial instruments.2 In order to avoid market 
manipulation and inside trading, it is important to consider how to apply the rules for financial 
markets to emission allowances. By applying similar rules, price formation in the market will 
be based more on market relevant information and less on anti-competitive speculation, for 
example by hedge funds or sovereign wealth funds. Furthermore, publication of market 
sensitive information by the Commission and Member States should be strictly and clearly 
regulated, since the release of market sensitive data has potentially huge financial 
consequences. The same rules should apply to those regarding stock market sensitive 
information.

Carbon leakage
As long as a global framework is not in place yet, an emissions reduction regime which is too 
burdensome could lead to companies moving their production outside the EU. This would not 

                                               
1 "Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change". Policy 
Department on Budgetary Affairs, European Parliament, 2008.
2 Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States, European Environment Agency, 2008.
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only have economic and social consequences, but it would also undermine environmental 
goals - since these companies would no longer be subject to the same emissions controls. The 
Commission acknowledges this problem, but postpones the solution: By 2010 the sectors that 
are vulnerable to carbon leakage will be identified and by 2011 the Commission will propose 
possible measures to prevent it (100% free allocation of allowances and/or coverage of 
imports under the EU ETS). Furthermore, the list of vulnerable sectors will be reviewed every 
3 years. Your draftswoman clearly prefers a global agreement, which will cover all relevant 
companies and sector. In the event that this goal will not be reached, global sectoral 
agreements (with objective, verifiable emission reduction goals) would be a 'second best' 
option. However, in case both options do not materialise, the EU needs to have in place a 
mechanism that will provide the necessary certainty and predictability needed for long term 
investments and the renewal of asset portfolios in these sectors. Keeping in mind that the 
scheme will start operating in 2013, companies and investors need earlier and longer term 
certainty about how many allowances each sector will get. On the other hand, international 
negotiations could be unnecessarily impeded if the EU specifies now which sectors will be 
protected through free allowances. The best way to ensure greater certainty for market players 
without compromising the international negotiations is to speed up the Commission's timing 
and lengthen the period between reviews, whilst ensuring that no announcements are made 
before the expected conclusion of international negotiations in December 2009.

SMEs and administrative burden
It is to the benefit of SMEs to take the lead and invest in low carbon technology. However, 
the precise regulatory environment needs to take into account their particular situation. The 
proposal allows small combustion installations (below 25MW) to be excluded from the 
scheme if equivalent measures are in place. This threshold is rather low. One third of the total 
combustion installations that are covered by the scheme is relatively small (below 50MW), 
but together they account for only 2% of the overall emissions reported.1 It seems therefore to 
be cost effective to raise the threshold for small installations (for example to the threshold of 
the IPPC) to opt-out from the scheme.

Further harmonization
To provide more legal certainty and to create a true level playing field in the EU, further 
harmonization should be envisaged. That is the case for definitions (for example for closure), 
but also for fees/charges and fines/penalties. For example, the maximum fines for similar 
infringements deviate substantially between Member States: from € 600 to € 15 million.

International aspects
The EU ETS should constitute the first step towards a global system for emissions trading.
Therefore, it is vital to make it possible to link other trading schemes to the EU ETS and -
making use of all possible Community instruments - to encourage third countries bordering 
the EU to join the EU ETS. For developing countries, the EU must seize the opportunities 
offered by the EU ETS to assist these countries in becoming carbon neutral by making the 
necessary investments and through knowledge transfer.

                                               
1 idem, p. 7.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În Rezoluția sa din 31 ianuarie 2008 
referitoare la rezultatul Conferinței de la 
Bali privind schimbările climatice, 
Parlamentul European și-a reamintit 
poziția potrivit căreia țările industrializate 
ar trebui să se angajeze să își reducă 
emisiile de gaze cu efect de seră cu cel 
puțin 30% până în 2020 și cu 60-80% 
până în 2050, comparativ cu cifrele din 
1990. Dat fiind că anticipează rezultate 
pozitive în urma negocierilor de la 
Conferința părților (COP 15) care va avea 
loc la Copenhaga în 2009, Uniunea 
Europeană ar trebui să înceapă să 
pregătească obiective mai stricte pentru 
reducerile de emisii pentru 2020 și după 
această dată și ar trebui să vegheze ca, 
după 2013, sistemul comunitar să 
permită, dacă este necesar, impunerea 
mai multor plafoane stricte pentru emisii, 
ca parte a contribuției Uniunii la un nou 
acord internațional.

Or. en

Justificare

It is important to stress Parliament's strong ambitions with regard to fighting climate change.
The best way to accomplish this is through an international agreement, to be reached in 
Copenhagen by end 2009. This proposal should be seen as a proof of EU's strong 
commitment in this respect, but also as a signal that the EU is preparing for the tighter 
targets that will come with the new agreement.
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Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru cazurile în care instalațiilor 
mici ale căror emisii nu depășesc pragul de 
10 000 de tone de CO2 pe an li se aplică 
măsuri echivalente de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, în special măsuri 
fiscale, statele membre ar trebui să dispună 
de o procedură de a exclude aceste 
instalații mici din sistemul de 
comercializare a cotelor pe durata aplicării 
măsurilor echivalente. Din motive de 
simplitate administrativă, acest prag oferă 
relativ cel mai mare avantaj în ceea ce 
privește reducerea costurilor administrative 
pentru fiecare tonă exclusă din sistem. Ca 
urmare a abandonării perioadelor de 
alocare de cinci ani, și pentru a consolida 
gradul de certitudine și previzibilitate, ar 
trebui prevăzute dispoziții cu privire la 
frecvența revizuirii permiselor de emisii de 
gaze cu efect de seră.

(10) Pentru cazurile în care instalațiilor 
mici ale căror emisii nu depășesc pragul de 
25 000 de tone de CO2 pe an li se aplică 
măsuri echivalente de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, în special măsuri 
fiscale, statele membre ar trebui să dispună 
de o procedură de a exclude aceste 
instalații mici din sistemul de 
comercializare a cotelor pe durata aplicării 
măsurilor echivalente, chiar dacă acestor 
instalații ar trebui să li se permită să 
rămână, dacă o doresc, în sistemul 
comunitar. Din motive de simplitate 
administrativă, acest prag oferă relativ cel 
mai mare avantaj în ceea ce privește 
reducerea costurilor administrative pentru 
fiecare tonă exclusă din sistem. La 
revizuirea acestei directive, ar trebui să se 
acorde atenție modificării acestui prag, 
ținând seama de contribuția instalațiilor 
mici la cantitatea totală a emisiilor, de 
ponderea sarcinilor administrative și de 
experiența dobândită în introducerea 
unor măsuri echivalente. Ca urmare a 
abandonării perioadelor de alocare de cinci 
ani, și pentru a consolida gradul de 
certitudine și previzibilitate, ar trebui 
prevăzute dispoziții cu privire la frecvența 
revizuirii permiselor de emisii de gaze cu 
efect de seră.

Or. en

Justificare

It is important to keep searching for possibilities to further reduce the administrative burden 
on SMEs, avoid unnecessary administrative costs and bureaucracy and enhance the efficiency 
of the system. At the moment, one third of the total installations that are covered by the 
scheme are small installations that together account for only 2% of the overall emissions 
reported.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Efortul suplimentar pe care economia 
europeană va trebui să îl depună cere, inter 
alia, ca sistemul comunitar revizuit să 
funcționeze cu o eficiență economică 
maximă, pe baza unor condiții pe deplin 
armonizate de alocare în cadrul 
Comunității. Prin urmare, principiul de 
bază al alocării ar trebui să fie licitarea, 
deoarece este cea mai simplă soluție și este 
considerată în general ca fiind cea mai 
eficientă din punct de vedere economic. De 
asemenea, licitarea ar trebui să elimine 
profiturile excepționale și să plaseze 
instalațiile nou intrate și economiile cu o 
creștere superioară mediei în condiții de 
concurență comparabile cu cele de care 
beneficiază instalațiile existente.

(13) Efortul suplimentar pe care economia 
europeană va trebui să îl depună cere, inter 
alia, ca sistemul comunitar revizuit să 
funcționeze cu o eficiență economică 
maximă, pe baza unor condiții pe deplin
armonizate de alocare în cadrul 
Comunității. Prin urmare, principiul de 
bază al alocării ar trebui să fie licitarea, 
deoarece este cea mai simplă soluție și este 
considerată în general ca fiind cea mai 
eficientă din punct de vedere economic. De 
asemenea, licitarea ar trebui să elimine 
profiturile excepționale și să plaseze 
instalațiile nou intrate și economiile cu o 
creștere rapidă în condiții de concurență 
comparabile cu cele de care beneficiază 
instalațiile existente. Comisia ar trebui să 
urmărească licitarea și funcționarea 
ulterioară a pieței carbonului, pentru a se 
asigura că aceste două obiective sunt 
îndeplinite. Pentru a garanta o abordare 
comună și coerentă a licitării în întreaga 
Uniune, licitarea ar trebui gestionată de 
Comisie sau de o autoritate competentă 
desemnată de Comisie. Acest lucru ar 
trebui să garanteze că veniturile provenite 
din licitare pot fi puse în comun și folosite 
mai eficient și efectiv.

Or. en

Justificare

In order to minimise uncertainty for business, move further towards harmonisation and 
maximise efficiencies, auctioning should be administered centrally. In addition, the 
Commission should monitor the impact of auctioning, to ensure that it is delivering the 
benefits promised.
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Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 20% din
veniturile obținute în urma licitării cotelor 
să fie utilizate pentru reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră, pentru adaptarea 
la efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și adaptării, 
pentru dezvoltarea energiilor regenerabile 
în vederea îndeplinirii angajamentului 
UE de a genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității 
de a crește eficiența energetică cu 20% 
până în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, 
pentru contribuția la Fondul Global pentru 
Energii Regenerabile și Eficiență 
Energetică, pentru măsurile de evitare a 
defrișărilor și pentru facilitatea adaptării 
în țările în curs de dezvoltare, precum și 
pentru soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila 
creștere a prețului energiei electrice.
Acest procent este cu mult inferior 
veniturilor nete pe care autoritățile 
publice estimează că le vor obține în urma 
licitațiilor, ținând seama de reducerea 
potențială a veniturilor provenite din 
impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca veniturile obținute în urma 
licitării cotelor să fie puse în comun la 
nivel comunitar, cu două scopuri: în 
primul rând, pentru a finanța proiecte în 
cadrul Uniunii care vor reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră și pentru a sprijini 
Uniunea să își îndeplinească obiectivul 
privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră și obiectivele pentru 2020 
privind eficiența energiilor regenerabile, 
limitând, în același timp, la minimum, 
orice efect negativ asupra îndeplinirii 
obiectivelor sociale și asupra siguranței 
furnizării de energie și în al doilea rând, 
pentru a realiza investiții importante în 
țările în curs de dezvoltare, pentru a le 
sprijini să se adapteze la efectele 
schimbărilor climatice și să reducă 
emisiile, ca de exemplu un fond care să 
combată defrișările, contribuția la Fondul 
Global pentru Energii Regenerabile și 
Eficiență Energetică și măsuri de 
dezvoltare a infrastructurilor 
administrative necesare gestionării și 
finalizării eficace a proiectelor. Această 
finanțare ar trebui să completeze 
finanțarea disponibilă în cadrul 
sistemelor comunitare existente, precum 
al șaptelea program-cadru pentru 
acțiunile de cercetare, de dezvoltare 
tehnologică și de demonstrare și 
programul-cadru pentru competitivitate și 
inovație (2007-2013). Investițiile în țările 
în curs de dezvoltare ar trebui să se 
concentreze în primul rând asupra 
sprijinirii dezvoltării durabile la nivelul 
comunităților locale. Pentru a se asigura 
de eficacitatea acestei finanțări 
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anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

suplimentare pentru adaptarea la 
schimbările climatice și diminuarea 
efectelor acestora în țările în curs de 
dezvoltare, Comisia și statele membre ar 
trebui să garanteze că programele lor de 
ajutor pentru dezvoltare au cel puțin un 
impact neutru din punct de vedere al 
emisiilor de dioxid de carbon. În plus, 
veniturile obținute din licitarea cotelor ar 
trebui utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

Or. en

Justificare

The EU ETS is not a general tax. It is vital that the revenues arising from Auctioning are 
spent exclusively on measures to reduce emissions, mitigate any negative impacts of the 
Community scheme and support the developing world. As this is an EU scheme, and as 
tacking climate change is a collective EU goal, it is logical for the revenues to be 
administered in a Community level fund. This will be more efficient and will ensure a 
significant pool of resources.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În consecință, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ținând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2; nu trebuie 
alocate cote gratuite pentru captarea și 
stocarea carbonului, această practică fiind 
deja încurajată de absența obligației de a 

(16) În consecință, este necesar ca, 
începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ținând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2; nu trebuie 
alocate cote gratuite pentru captarea și 
stocarea carbonului, această practică fiind 
deja încurajată de absența obligației de a 
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restitui cotele aferente emisiilor stocate.
Pentru a evita denaturarea concurenței, 
producătorii de energie electrică ar putea 
beneficia de cote gratuite pentru energia 
termică produsă prin cogenerare cu 
randament ridicat, astfel cum este definită 
de Directiva 2004/8/CE, în cazul în care 
energia termică produsă de instalații din 
alte sectoare ar beneficia, de asemenea, de 
cote gratuite.

restitui cotele aferente emisiilor stocate.
Pentru a evita denaturarea concurenței, 
producătorii de energie electrică ar putea 
beneficia de cote gratuite pentru energia 
termică produsă prin cogenerare cu 
randament ridicat, astfel cum este definită 
de Directiva 2004/8/CE, în cazul în care 
energia termică produsă de instalații din 
alte sectoare ar beneficia, de asemenea, de 
cote gratuite. Pentru a evita 
dezavantajarea lor față de alte 
generatoare de căldură mai puțin 
eficiente din punctul de vedere al 
emisiilor de dioxid de carbon care nu sunt 
incluse în sistemul comunitar, 
generatoarele de căldură puse la 
dispoziția celor mai eficiente instalații de 
termoficare urbane ar trebui să primească 
cote gratuite, cu condiția ca aceste 
instalații să îndeplinească standarde 
ridicate în ceea ce privește eficiența 
emisiilor de dioxid de carbon, stabilite în 
prealabil de Comisie.

Or. en

Justificare

District heating, if based on the most carbon efficient technologies, is an important means of 
reducing emissions. However, its main competition in the heat market comes from individual 
fossil fuel boilers not covered by the EU ETS. To avoid perverse economic incentives to 
increase emissions, the most efficient District heating projects should qualify for free 
allowances.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a asigura o bună 
funcționare a pieței carbonului și a 
electricității, licitarea cotelor pentru 
perioada începând cu 2013 ar trebui să 
înceapă cel târziu în 2011 și să se bazeze 
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pe principii clare și obiective, bine definite 
în prealabil.

Or. en

Justificare

It is essential that the carbon market functions timely, effectively and with sufficient liquidity 
in order to support the efficient operation of the electricity market. Since this market is 
characterized by forward contracts, the actual auctioning should start to take place well in 
advance of the period. Furthermore, the auctioning principles and detailed design provisions 
should be publicized well in advance in order to allow companies to optimise bid strategies.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul celorlalte sectoare incluse în 
sistemul comunitar, ar trebui prevăzut un 
sistem tranzitoriu în cadrul căruia cotele 
gratuite din 2013 ar reprezenta 80% din 
valoarea corespunzătoare procentului 
emisiilor totale la nivel comunitar din 
perioada 2005-2007, imputabile 
instalațiilor în cauză, raportat la volumul 
total anual al cotelor la nivel comunitar.
Prin urmare, alocarea cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui să scadă în fiecare an cu 
aceeași cantitate, până la eliminarea totală 
a alocării gratuite în 2020.

(17) Ar trebui stabilit un obiectiv clar 
pentru a extinde licitarea integrală la 
toate sectoarele. Cu toate acestea, în cazul 
celorlalte sectoare aflate sub incidența 
sistemului comunitar, ar trebui prevăzut un 
sistem tranzitoriu în cadrul căruia cotele 
gratuite din 2013 ar reprezenta 80% din 
valoarea corespunzătoare procentului 
emisiilor totale la nivel comunitar din 
perioada 2005-2007, imputabile 
instalațiilor în cauză, raportat la volumul 
total anual al cotelor la nivel comunitar.
Prin urmare, alocarea cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui să scadă în fiecare an cu 
aceeași cantitate, până la eliminarea totală 
a alocării gratuite în 2020.

Or. en

Justificare

It is necessary to underline that free allowances are a transitional arrangement, and that the 
ultimate objective is to include all sectors in auctioning.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referință), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenței în cadrul 
Comunității. Aceste norme ar trebui să 
țină seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei și al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de produsele de 
substituție, de procesele alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și a 
energiilor regenerabile, precum și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră. Este necesar ca normele respective să 
nu favorizeze creșterea nivelului emisiilor 
și să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitații. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcționarea corectă a pieței. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenței pe piața 
energiei electrice și energiei termice 
furnizate instalațiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice instalațiilor nou intrate 
care desfășoară aceleași activități ca 
instalațiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenței pe 
piața internă, este necesar ca producția de 
energie electrică realizată de instalațiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalațiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitație.

(18) Pentru a oferi mai multe stimulente 
industriei de a investi în domeniul 
tehnologiilor și proceselor de producție 
ecologice, alocarea tranzitorie cu titlu 
gratuit a cotelor ar trebui realizată în 
conformitate cu norme armonizate la nivel 
comunitar numite valori de referință.
Aceste valori de referință ar trebui 
stabilite pentru fiecare sector aflat sub 
incidența sistemului comunitar. Acestea
ar trebui să se bazeze pe cele mai eficiente 
tehnici și tehnologii din punct de vedere al 
energiei și al emisiilor de gaze cu efect de 
seră disponibile pe piață și ar trebui să 
țină seama de produsele de substituție, de 
procesele alternative de producție, de 
utilizarea biomasei, a energiilor 
regenerabile și a cogenerării, precum și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră. Pentru a se asigura că toți operatorii 
sunt încurajați să egaleze cele mai bune 
performanțe din sector, cotele instalațiilor 
nu ar trebui să depășească nivelul indicat 
de valoarea de referință corespunzătoare.
În general, este necesar ca normele care 
reglementează alocarea cu titlu gratuit a 
cotelor să nu favorizeze creșterea nivelului 
emisiilor și să garanteze că o parte din ce în 
ce mai mare a acestor cote face obiectul 
unor licitații. Alocările trebuie fixate 
înaintea perioadei de comercializare, astfel 
încât să permită funcționarea corectă a 
pieței. De asemenea, normele respective 
trebuie să evite denaturarea concurenței pe 
piața energiei electrice și energiei termice 
furnizate instalațiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice instalațiilor nou intrate 
care desfășoară aceleași activități ca 
instalațiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenței pe 
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piața internă, este necesar ca producția de 
energie electrică realizată de instalațiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalațiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitație. Comisia ar trebui 
să consulte toate părțile interesate 
înaintea stabilirii valorilor de referință.

Or. en

Justificare

It is important to incentivize industry to prepare itself to a low carbon economy. Therefore, 
allowances that are not auctioned should not be allocated on a historical basis 
(grandfathering), which rewards existing companies and technologies, but on the basis of 
Best Available Technologies (BAT). Such an allocation will reward energy efficient 
companies that have invested in environmental friendly production processes.

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Comisia ar trebui să continue să 
examineze alte mijloace de promovare a 
practicilor celor mai eficiente din punctul 
de vedere al emisiilor și al energiei, în 
sectoare aflate sub incidența sistemului 
comunitar, precum și în alte sectoare. În 
special, ar trebui să examineze, până în 
septembrie 2009, potențialul de dezvoltare 
a unui sistem de certificate albe la nivelul 
UE, care ar recompensa investițiile 
eficiente din punctul de vedere al energiei.

Or. en

Justificare

In Article 4(5) Directive 2006/32/EC on end-use efficiency and energy services the 
Commission are required to examine whether to bring forward a proposal on white 
certificates based on the first three years of application of the Directive. But no firm date is 
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set for the conclusion of this important examination. The 'Euro White Cert' Project is 
currently examining the potential for an EU-wide system of White Certificates, and its 
potential links with EU ETS.

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte țări 
dezvoltate și alți mari emițători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din țări terțe unde industriile 
nu ar face obiectul acelorași constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în același timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare și 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie și supuse concurenței 
internaționale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică și beneficiile 
acțiunilor întreprinse de Comunitate.
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va aloca
sectoarelor și subsectoarelor care 
îndeplinesc criteriile aplicabile cote 
gratuite de până la 100%. Definirea acestor 
sectoare și subsectoare, precum și măsurile 
care se impun vor face obiectul unei 
reevaluări, astfel încât să se asigure luarea 
măsurilor acțiuni doar acolo unde este 
necesar și să se evite supracompensarea. În 
cazul anumitor sectoare și subsectoare, 
dacă se poate dovedi corespunzător că 
riscul relocării emisiilor de dioxid de 
carbon nu poate fi prevenit în alt mod, iar 

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte țări 
dezvoltate și alți mari emițători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internațional și în cazul în care nu s-a 
ajuns la nicio înțelegere privind 
acordurile sectoriale adecvate de reducere 
globală a emisiilor, acorduri care pot fi 
monitorizate și verificate, aceasta ar putea 
contribui la creșterea nivelului emisiilor de 
gaze cu efect de seră din țări terțe unde 
industriile nu ar face obiectul acelorași 
constrângeri în materie de emisie de carbon 
(fenomenul relocării emisiilor de dioxid de 
carbon), creând în același timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare și 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie și supuse concurenței 
internaționale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică și beneficiile 
acțiunilor întreprinse de Comunitate.
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comisia ar trebui să 
sprijine instituirea și încheierea unor 
acorduri sectoriale globale și, în cazul în 
care aceste acorduri nu sunt posibile, 
Comunitatea ar trebui să aloce sectoarelor 
și subsectoarelor care îndeplinesc criteriile 
aplicabile cote gratuite de până la 100%.
Definirea acestor sectoare și subsectoare, 
precum și măsurile care se impun vor face 
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energia electrică reprezintă o pondere 
ridicată din costurile de producție și este 
produsă eficient, atunci măsurile adoptate 
pot lua în considerare consumul de energie 
electrică din cadrul procesului de 
producție, fără a schimba cantitatea totală 
de cote.

obiectul unei reevaluări, astfel încât să se 
asigure luarea măsurilor acțiuni doar acolo 
unde este necesar și să se evite 
supracompensarea. În cazul anumitor 
sectoare și subsectoare, dacă se poate 
dovedi corespunzător că riscul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon nu poate fi 
prevenit în alt mod, iar energia electrică 
reprezintă o pondere ridicată din costurile 
de producție și este produsă eficient, atunci 
măsurile adoptate pot lua în considerare 
consumul de energie electrică din cadrul 
procesului de producție, fără a schimba 
cantitatea totală de cote.

Or. en

Justificare

In the absence of an international agreement, global sectoral agreements between companies 
in a specific sector - if they contain objective and verifiable emission reduction targets - are a 
better alternative than providing free allowances and/or risking "carbon leakage" and loss of 
jobs and investments. Therefore, where needed and possible, the Commission should actively 
support the setting up of those global sectoral agreements.

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până în iunie 2011, să 
consulte toți partenerii sociali implicați și, 
ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale, să prezinte un raport însoțit 
de propuneri adecvate. În acest context, 
Comisia ar trebui să identifice, până cel 
târziu la 30 iunie 2010, sectoarele sau 
subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Analiza Comisiei ar 
trebui să se bazeze pe evaluarea 
incapacității de a transfera costurile cotelor 

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până în iunie 2010, să 
consulte toți partenerii sociali implicați și, 
ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale, să prezinte un raport însoțit 
de propuneri adecvate. În același timp, 
Comisia ar trebui să identifice sectoarele 
sau subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Analiza Comisiei ar 
trebui să se bazeze pe evaluarea 
incapacității de a transfera costurile cotelor 
necesare în prețul produselor, fără a se 
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necesare în prețul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piață în favoarea instalațiilor din afara 
Comunității care nu desfășoară acțiuni 
comparabile de reducere a emisiilor.
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziții comparabile instalațiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
și instalațiile din țări terțe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerințe care nu ar fi mai puțin favorabile 
decât cele aplicabile instalațiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele.
Orice acțiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităților comune, dar 
diferențiate, și al capacităților aferente, 
ținând seama de situația specială a țărilor 
cel mai puțin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligațiile internaționale 
ale Comunității, inclusiv acordul OMC.

înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piață în favoarea instalațiilor din afara 
Comunității care nu desfășoară acțiuni 
comparabile de reducere a emisiilor.
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziții comparabile instalațiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
și instalațiile din țări terțe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerințe care nu ar fi mai puțin favorabile 
decât cele aplicabile instalațiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele.
Orice acțiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităților comune, dar 
diferențiate, și al capacităților aferente, 
ținând seama de situația specială a țărilor 
cel mai puțin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligațiile internaționale 
ale Comunității, inclusiv acordul OMC.

Or. en

Justificare

An international agreement is the preferred option. However, the EU needs to have a "plan 
B" that still provides industry and investors with the necessary certainty and predictability. In 
order not to undermine the international negotiations, a list of potentially vulnerable sectors 
should not be publicized before the Copenhagen conference. However, in case Copenhagen 
will not result in an agreement, the sectors concerned and the appropriate actions should be 
decided upon as soon as possible, since this will also affect the amount of allowances 
available for auctioning.



PE404.749v01-00 18/41 PA\718306RO.doc

RO

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Pentru a îmbunătăți transparența și 
pentru a preveni abuzurile de pe piață, 
inclusiv acțiuni speculative prejudiciabile 
privind comercializarea cotelor și a 
derivatelor acestora, Comisia ar trebui să 
ia în considerare punerea în aplicare, în 
ceea ce privește comercializarea emisiilor, 
a normelor comunitare referitoare la 
instrumentele financiare, precum și 
publicarea tuturor informațiilor sensibile 
legate de piață care ar putea avea o 
influență asupra comercializării. Comisia 
ar trebui să continue să monitorizeze 
dezvoltarea pieței carbonului, pentru a se 
asigura că sistemul comunitar își 
îndeplinește în continuare obiectivul de 
bază privind reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, printr-o metodă rentabilă 
și eficientă din punct de vedere economic.

Or. en

Justificare

It is vital to ensure the application of rules governing financial instruments with regard to the 
trading of allowances in order to enhance business confidence and increase transparency.
Inside trading and market manipulation could not only distort the market, but also reduce its 
credibility and investors' confidence, leading to wrong price signals and market illiquidity.
Furthermore, by defining allowances as financial instruments, their trading will fall under the 
supervision of the financial authorities and rules governing for example investment funds 
would apply to them.
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Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Țările terțe vecine cu Uniunea ar 
trebui să fie încurajate să se alăture 
sistemului comunitar dacă se 
conformează prezentei directive. Pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv, Comisia ar 
trebui să depună toate eforturile în ceea 
ce privește negocierile cu țările candidate 
și potențial candidate și cu țările aflate 
sub incidența politicii europene de 
vecinătate, precum și în ceea ce privește 
acordarea de asistență financiară și 
tehnică. Acest lucru ar facilita transferul 
de tehnologii și de cunoștințe către aceste 
țări, ceea ce constituie un mijloc 
important de acordare de beneficii 
economice, sociale și de mediu pentru toți.

Or. en

Justificare

It is vital to encourage third countries bordering the EU to join the EU ETS. This is not only 
important from an environmental and development point of view, but will also address the 
issue of carbon leakage by EU companies moving over the border.

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Este important ca sistemul să fie 
extins în viitor astfel încât să cuprindă alți 
emițători importanți de gaze cu efect de 
seră, în special în sectorul transporturilor, 
ca de exemplu operatorii maritimi. În 
acest scop, Comisia ar trebui să propună, 
în cel mai scurt timp posibil, modificări 
corespunzătoare, însoțite de o evaluare a 
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impactului, pentru a include sectorul 
transportului maritim în sistemul 
comunitar până în 2013 și pentru a fixa o 
dată pentru includerea transportului 
rutier.

Or. en

Justificare

It is important to continue with the inclusion of transport into the EU ETS, especially 
shipping. For the moment, a proper impact assessment and reliable data are missing.
However, in the next review, the Commission should extend the scheme.

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33b) Pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pe piața internă, 
Comisia ar trebui, după caz, să emită 
orientări sau să prezinte propuneri, în 
vederea unei mai bune armonizări a 
punerii în aplicare a prezentei directive, 
ca de exemplu în ceea ce privește 
definițiile utilizate, taxele și sacțiunile.

Or. en

Justificare

To provide more legal certainty and to create a true level playing field in the EU, further 
harmonization could be envisaged, for example regarding definitions (closure) and fees and 
penalties put in place by Member States.
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Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Informațiile privind aplicarea 
prezentei directive ar trebui să fie ușor 
accesibile, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM).
Pentru a sprijini întreprinderile și, în 
special, IMM-urile, să respecte cerințele 
prezentei directive, statele membre ar 
trebui să creeze servicii de asistență 
naționale.

Or. en

Justificare

Many of the companies that are covered by the EU ETS are SMEs, that lack sufficient 
resources and that might be at a disadvantage compared to big companies in acquiring 
allowances through auctioning and trading. The least that could be done is supplying them 
with easily accessible information on the detailed requirements. The best practical solution to 
do so vary from one Member States to the other, depending on the specific institutional 
framework in place, as was done in the REACH Directive.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(h) «instalație nou intrată» înseamnă orice 
instalație care desfășoară una sau mai 
multe dintre activitățile enumerate în anexa 
I, care a obținut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră după ce a prezentat 
Comisiei lista menționată la articolul 11 
alineatul (1);”

„(h) «instalație nou intrată» înseamnă orice 
instalație care desfășoară una sau mai 
multe dintre activitățile enumerate în anexa 
I, care a obținut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră sau actualizarea 
permisului de emisie de gaze cu efect de 
seră ca urmare a unei modificări care îi 
afectează natura sau modul de 
funcționare sau ca urmare a unei creșteri 
semnificative a capacității sale, după ce a 
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prezentat Comisiei lista menționată la 
articolul 11 alineatul (1);”

Or. en

Justificare

"Carbon leakage" could partly be addressed by allowing production growth to take place in 
Europe. If a significant increase in existing capacity (which usually entails energy efficient 
investments) is treated as new entrant, new, more efficient investments can be triggered. In 
order to ensure a level playing field, the Commission should provide guidelines on what 
exactly encompasses a significant increase in capacity.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Începând din 2013, Comisia sau un 
organism competent desemnat de Comisie
scot la licitație toate cotele care nu sunt 
alocate cu titlu gratuit în conformitate cu 
articolul 10a.

Or. en

Justificare

In order to minimise uncertainty for business, move further towards harmonisation and 
maximise efficiencies, auctioning should be administered centrally.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

scoase la licitație în fiecare stat membru
se prezintă după cum urmează:

Or. en

Justificare

Whilst there still remains a case for varying the level of auctioning rights made available to 
participants in the different Member States, auctioning should still be administered centrally.
This change is required to clarify this.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

The EU ETS is not a general tax. It is vital that the revenues arising from auctioning are 
spent 100% on measures to reduce emissions, mitigate any negative impacts of the 
Community scheme and support the developing world. As this is an EU scheme, and as 
tacking climate change is a collective EU goal, it is logical for the revenues to be 
administered in a Community level fund. This will be more efficient and will ensure a 
significant pool of resources.
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Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Auctioning revenues should also be used to create and support low carbon sectors of the 
future. Existing technology platforms in the field of clean technologies, energy efficiency and 
low carbon transport could play a useful role in that respect.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(ea) pentru dezvoltarea capacității 
instituționale a țărilor cel mai puțin 
dezvoltate de a crea cu succes și de a 
gestiona proiecte privind reducerea 
emisiilor;”

Or. en
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Justificare

A key priority, in supporting carbon reduction in the developing world, is to ensure that the 
institutional and administrative capacity is in place to successful develop and manage 
projects - for example, a land registry in the case of forestry projects.

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(ga) pentru finanțarea infrastructurilor 
esențiale din domeniul energetic, în 
special în statele membre aflate la 
frontierele Uniunii sau care sunt izolate 
de rețelele energetice mai largi ale 
Uniunii, care ar putea prezenta un risc 
ridicat de dependență de importurile de 
energie din țările terțe, ca rezultat al 
sistemului comunitar.”

Or. en

Justificare

Some Member States at the borders of the EU, and particularly in isolated networks, have 
raised concerns that the application of the EU ETS may lead to an increased reliance on 
energy imports from third countries, as generators seek to locate themselves 'across the 
border'. It is therefore right that some of the revenues arising from auctioning are set aside 
for essential energy infrastructure which can help to mitigate such impacts.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre includ informații 
privind utilizarea veniturilor pentru 

eliminat
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fiecare dintre aceste scopuri în rapoartele 
prezentate în temeiul Deciziei 
280/2004/CE.

Or. en

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia adoptă, până la 31 decembrie
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu.
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației. Această măsură, 
destinată să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul [23 alineatul (3)].

5. Comisia adoptă, până la 31 decembrie
2009, un regulament privind calendarul, 
frecvența, organizarea, gestionarea și alte 
aspecte ale licitațiilor, astfel încât acestea 
să se desfășoare în mod deschis, 
transparent, previzibil, simplu și 
nediscriminatoriu. Regulamentul 
desemnează organismul competent pentru 
gestionarea licitației la nivel comunitar, 
conform prevederilor de la alineatul (1).
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că:

(a) desfășurarea licitației este previzibilă 
în ceea ce privește calendarul, frecvența și 
volumul cotelor disponibile;
(b) prețul cotelor este fixat de piață și se 
menține un nivel suficient al lichidităților 
pe piață;
(c) toți participanții au acces egal la 
informații;
(d) operatorii, în special întreprinderile 
mici și mijlocii incluse în sistemul 
comunitar, au acces deplin și preferențial;
iar

(e) ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației, între altele, prin 
coluziune, manipularea pieței și abuzul de 
poziție dominantă.
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Respectivul regulament conține măsuri 
specifice de limitare a oricărui impact 
negativ pe care l-ar putea avea speculația 
financiară din partea altor participanți la 
licitație asupra mediului sau a 
rentabilității sistemului comunitar.
Comisia consultă toate părțile interesate 
cu privire la conținutul acestui 
regulament. Această măsură, destinată să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].

Or. en

Justificare

For the carbon market to function properly auctioning should start well before the start of the 
actual trading period and the auctioning principles and detailed design provisions should be 
publicized well in advance of that in order to allow market players to prepare themselves and 
to avoid uncertainty and volatility in the market. Furthermore, the precise auctioning design 
should be set up in such a way that speculation and anti competitive behaviour would be 
avoided as much as possible.

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

The precise rules for allocating free emissions should be decided upon as soon as possible.
This information is vital for the sectors concerned and will affect investment decisions. Since 
most of the concerned industries have a relatively long lead time and investment horizon, the 
quicker the precise rules and allocation mechanisms are known, the better investors and 
companies could take them into account in their business decisions.

Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Măsurile menționate la primul paragraf 
fixează valori de referință armonizate 
privind emisiile de gaze cu efect de seră și
randamentul energetic pentru instalații 
din toate sectoarele care primesc alocări 
cu titlu gratuit. Aceste valori de referință 
sectoriale se bazează pe cele mai eficiente 
tehnici și tehnologii din punct de vedere al 
energiei și al emisiilor de gaze cu efect de 
seră disponibile pe piață inclusiv 
produsele de substituție, procesele
alternative de producție, utilizarea 
biomasei, a cogenerării și captarea și 
stocarea gazelor cu efect de seră. Cotele 
alocate cu titlu gratuit instalațiilor nu
trebuie să depășească nivelul indicat de 
valoarea de referință a sectorului 
corespunzător, astfel încât operatorii cei 
mai eficienți să fie recompensați. În 
ansamblu, măsurile la care se face 
referire în primul paragraf nu stimulează 
creșterea nivelului emisiilor. Sunt interzise 
alocările cu titlu gratuit pentru producția de 
energie electrică care se comercializează 
către părțile terțe.

Or. en
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Justificare

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy.
Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes and not put on the market, should not fall under the auction system in 
order to disincentive the flaring of waste gasses.

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia întocmește, până la 1 
septembrie 2009, un raport privind 
rezultatele examinării caracterului 
adecvat al directivei referitoare la 
certificatele albe, menționat la articolul 4 
alineatul (5) din Directiva 2006/32/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind eficiența 
energetică la utilizatorii finali și serviciile 
energetice1. Acest raport stabilește, în 
special, potențialul pentru un sistem de 
comercializare a certificatelor albe la 
nivel comunitar, continuând să ofere 
stimulente operatorilor care beneficiază 
de cote gratuite pentru a investi în 
tehnicile și tehnologiile cele mai eficiente 
din punct de vedere al energiei, fixând 
obiective sau plafoane obligatorii pentru 
participanți în ceea ce privește eficiența 
energetică și oferind un sistem de 
certificate comercializabile care pot 
proveni din adoptarea tehnicilor și 
tehnologiilor eficiente din punct de vedere 
al energiei. Dacă raportul indică faptul că 
un astfel de sistem ar fi benefic pentru 
mediu, rentabil și fezabil din punct de 
vedere practic și că ar respecta principiile 
unei mai bune reglementări, Comisia 
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înaintează propuneri legislative 
corespunzătoare până la 30 iunie 2010.
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 64.

Or. en

Justificare

In Article 4(5) Directive 2006/32/EC on end-use efficiency and energy services the 
Commission are required to examine whether to bring forward a proposal on white 
certificates based on the first three years of application of the Directive. But no firm date is 
set for the conclusion of this important examination. The 'Euro White Cert' Project, supported 
by Intelligent Energy Europe, is currently examining the potential for an EU-wide system of 
White Certificates, and its potential links with EU ETS.

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Pot fi alocate cote gratuite producătorilor 
de energie electrică pentru producția de 
energie termică prin cogenerare cu 
randament ridicat, astfel cum este definită 
de Directiva 2004/8/CE, pentru o cerere 
justificată din punct de vedere economic, 
astfel încât să se asigure tratamentul egal 
cu ceilalți producători de energie termică.
Furnizorii de energie termică pentru cele 
mai eficiente instalații de termoficare 
urbane primesc cote gratuite. Pentru a 
putea beneficia de cote gratuite, aceste 
instalații trebuie să respecte standardele 
înalte privind eficiența emisiilor de dioxid 
de carbon, stabilite de Comisie, în 
punerea în aplicare a măsurilor la care se 
face referire la alineatul (1). În fiecare an 
ulterior anului 2013, cantitatea totală a 
cotelor alocate acestor instalații pentru 
producția de energie termică se ajustează 
cu factorul linear menționat la articolul 9.
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Or. en

Justificare

District heating, if based on the most carbon efficient technologies, is an important means of 
reducing emissions. However, its main competition in the heat market comes from individual 
fossil fuel boilers not covered by the EU ETS. To avoid perverse economic incentives to 
switch away from district heating, the most efficient projects should qualify for free 
allowances.

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 1a și 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Comisia publică, până la 30 iunie 2010, 
norme armonizate la nivel comunitar 
pentru alocarea rezervei pentru 
instalațiile nou intrate. 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).

După caz, Comisia poate publica orientări 
privind aplicarea definiției conceptului de 
instalații noi.”

Or. en

Justificare

Clearly defined Community wide rules for the allocation of the new entrant reserve, including 
what to do with any excess unused allowances and further guidelines on what a substantial 
increase of capacity means, needs to be established in order to ensure a level playing field 
and predictability.



PE404.749v01-00 32/41 PA\718306RO.doc

RO

Amendamentul 31

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

9. Până cel târziu la 1 iunie 2010 și, 
ulterior, la fiecare 4 ani, Comisia stabilește 
care sunt sectoarele vizate la alineatul (8).

Or. en

Justificare

In the absence of an international agreement, the sectors that are vulnerable to "carbon 
leakage" and the appropriate actions should be decided upon as soon as possible. This is not 
only of vital interest for the sectors concerned, but could also affect the amount of allowances 
available for auctioning and is therefore of importance for the entire carbon market. A 
reassessment of the sectors concerned every 3 years will unnecessarily lead to uncertainty 
which is detrimental for investment.

Amendamentul 32

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Direct loss of EU competitiveness in terms of jobs and (foreign direct) investments should be 
taken into account. The trading scheme should not be designed in such a way that it will 
solely result in "exporting jobs and importing pollution".

Amendamentul 33

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(da) efectul transferării costului 
dioxidului de carbon în prețul electricității 
în sectorul sau subsectorul în cauză.”

Or. en

Justificare

Electricity producers pass through the CO2 costs in their electricity prices. For some of the 
sectors exposed to the risk of carbon leakage (for example the aluminum sector) these indirect 
effects of the EU ETS are up to six times higher than the direct effect of the EU ETS. The 
Commission should therefore, when examining which sectors should get free allowances, take 
this indirect effects into account.

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Or. en

Justificare

In the absence of an international agreement, the sectors that are vulnerable to "carbon 
leakage" and the appropriate actions to address it should be decided upon as soon as 
possible. This information is not only vital to the sectors concerned, but it will also affect the 
amount of allowances available for auctioning and is therefore important information for the 
entire carbon market.

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„7a. În încheierea unui acord menționat 
la alineatul (5) și în instituirea și 
aplicarea unui nou acord internațional 
menționat la alineatul (6), Comisia 
examinează posibilitățile sistemului 
comunitar de a susține proiectele MDC 
din sistemul Gold Standard ce sprijină 
împădurirea, reîmpădurirea, reducerea 
emisiilor prin evitarea despăduririi și alte 
activități de exploatare forestieră 
durabilă, inclusiv evitarea eroziunii și 
purificarea apelor uzate. Comisia 
analizează în mod special dacă o parte din 
CER autorizate participanților în cadrul 
sistemului comunitar pentru ca aceștia să 
își respecte plafoanele pentru emisii ar 
trebui să provină în special din aceste 
surse. Comisia prezință un raport, 
cuprinzând propunerile corespunzătoare, 
până la 1 septembrie 2010.”
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Or. en

Justificare

It is important to ensure that external credits entering the EU ETS will as much as possible 
comply with the Gold Standard accreditation to ensure that only good quality, additional 
activities with clear sustainable development criteria are being supported by the EU. This 
will ensure that EU-related carbon finance does deliver actual greenhouse gas emission 
reductions as well as increasing the sustainable development effort in the poorest countries.

Amendamentul 36

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 10a (nou)
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) La articolul 12 se adaugă următorul 
alineat:
„1a. Comisia înaintează, până la 1 
septembrie 2009, propunerile legislative 
corespunzătoare care să asigure protecția 
pieței cotelor de emisie de utilizările 
abuzive ale informațiilor confidențiale și 
de manipulările de piață. Comisia 
analizează, în mod special, dacă, în sensul 
prezentei directive, cotele trebuie 
considerate drept instrumente financiare 
în domeniul de aplicare a Directivei 
2003/6/CE privind utilizările abuzive ale 
informațiilor confidențiale și manipulările 
pieței (abuzul de piață)”

Or. en

Justificare

The legal nature of allowances on the financial market is unclear. Some countries consider 
them to be financial instruments whose trading is supervised by the financial service 
authority, while other countries consider them to be normal commodities and only their 
derivatives are viewed as financial instruments. It is important to create clarity in order to 
enhance business confidence and increase transparency. Inside trading and market 
manipulation could distort the market, reduce its credibility and harm investors' confidence.
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Amendamentul 37

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 13a (nou)
Directiva 2003/87/CE.
Alineatul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 15a

Dezvăluirea informațiilor și secretul 
profesional

1. Statele membre și Comisia se asigură 
că toate deciziile și rapoartele referitoare 
la cantitatea cotelor alocate și la 
monitorizarea, raportarea și verificarea 
emisiilor vor fi dezvăluite imediat astfel 
încât să se garanteze accesul rapid și 
nediscriminatoriu la aceste informații.
2. Obligația păstrării secretului 
profesional se aplică tuturor persoanelor 
care exercită sau au exercitat o activitate 
pentru Comisie sau pentru autoritățile 
competente ale statelor membre sau 
pentru organismele cărora Comisia sau 
autoritățile competente ale statelor 
membre le-au delegat anumite sarcini.
Informațiile care fac obiectul secretului 
profesional nu pot fi dezvăluite nici unei 
alte persoane sau autorități, cu excepția 
cazului în care acest lucru este prevăzut 
de actele cu putere de lege și de normele 
administrative în vigoare.”

Or. en

Justificare

It is vital to ensure the application of rules governing financial instruments with regard to the 
trading of allowances in order to enhance business confidence and increase transparency.
Publication of market sensitive information by the Commission and Member States should be 
strictly and clearly regulated.
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Amendamentul 38

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 14a (nou)
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 18 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La articolul 18 se adaugă următorul 
alineat:
„Comisia sau un organism competent 
desemnat de Comisie gestionează, la nivel 
comunitar, licitația cotelor prevăzute la 
articolul 10. Acest organism competent își 
coordonează activitățile în strânsă 
cooperare cu autoritățile competente 
desemnate de statele membre. Se 
garantează, în special, că autorităților 
competente din fiecare stat membru li se 
oferă date complete și exacte privind 
cotele alocate prin licitație instalațiilor 
care se află sub jurisdicția lor.”

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 25 – alineatul 1ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„1ba. În cadrul politicii europene de 
vecinătate și al procesului de extindere, 
Comisia trebuie să vizeze încheierea unor 
acorduri cu țările în cauză, pentru a le 
include în sistemul comunitar sau pentru 
a permite recunoașterea reciprocă a 
cotelor.”

Or. en
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Justificare

It is vital to encourage third countries bordering the EU to join the EU ETS. This is not only 
important from an environmental and development point of view, but will also address the 
issue of carbon leakage by EU companies moving over the border.

Amendamentul 40

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 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 
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 

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

Or. en

Justificare

In order to reduce the administrative burden on small and medium-sized enterprises (SMEs), 
to avoid unnecessary administrative costs and bureaucracy and to enhance the efficiency of 
the system, small installations should have the possibility to "opt-out" from the system if 
equivalent measures are in place. One third of the total installations that are covered by the 
scheme are small installations that together account for only 2% of the overall emissions 
reported.

Amendamentul 41

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 27 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„2a. Instalațiile excluse din sistemul 
comunitar în temeiul alineatelor (1) și (2) 
care intenționează să rămână în mod 
voluntar în sistem pot continua acest 
lucru. Statele membre trebuie să prevadă 
dispoziții în acest sens și să anunțe 
Comisia în legătură cu toate cazurile de 
acest gen atunci când face o notificare 
conform alineatului (1).”

Or. en

Justificare

Provision should be made for those small installations who prefer to remain within the EU 
ETS, e.g. because of investments already made.

Amendamentul 42

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 21a (nou)
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„Articolul 30
Revizuirea și evoluțiile ulterioare

…

1. 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, printre care sectoarele 
transporturilor, încălzirea furnizată 
consumatorilor casnici și comerciali, 
agricultura, ar trebui incluse în sistemul 
comunitar;
(b) o mai bună armonizare a definițiilor, 
a taxelor și a sacțiunilor;
(c) pragul pentru excluderea micilor 
instalații din sistemul comunitar pentru 
cazurile în care există măsuri echivalente;
(d) toate măsurile necesare pentru 
prevenirea abuzului de piață și a 
speculației dăunătoare. …

2. Comisia prezintă acest raport 
Parlamentului European și Consiliului 
până la 30 iunie 2015, însoțit de 
propuneri, după caz.
3. Comisia înaintează, în cel mai scurt 
timp, propuneri legislative pentru a 
include sectorul transportului maritim în 
sistemul comunitar până în 2013.
4. Comisia înaintează, până în 2013, 
propuneri corespunzătoare, fixând o dată 
pentru includerea sectorului transportului 
rutier în sistemul comunitar, pe baza unei 
evaluări complete a costurilor, a 
beneficiilor și a aspectelor practice ale 
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opțiunilor privind această includere.”

Or. en

Justificare

The original article on the review clause became obsolete and should be replaced by a new 
one. It is important to keep reviewing the scheme in order to enhance its efficiency, add other 
sectors to it and guarantee a level playing field in the EU

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se introduce următorul punct:
„2a. O activitate care este inclusă, 
simultan, în mai multe dintre categoriile 
de mai jos este examinată exclusiv pe baza 
criteriilor aplicabile categoriei sectoriale 
celei mai specifice”.

Or. en

Justificare

It is necessary to clarify which criteria are applicable when an installation can fall under 
more than one activity (for example energy/heat production and mineral industry). This point 
was already raised in the Commission's Communication from 2005 on “Further guidance on 
allocation plans for the 2008 to 2012 trading period of the EU Emission Trading Scheme" 
(COM(2005)703).
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