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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului 
comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0016),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6 0043/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, al Comisiei pentru comerț
internațional, al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și cel al Comisiei 
pentru dezvoltare regională (A6-0000/2008), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului. 

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul European și-a exprimat 
angajamentul ferm de a reduce până în 
2020 emisiile totale de gaze cu efect de 
seră din Comunitate cu cel puțin 20% în 
raport cu nivelurile din 1990 și cu 30% în 
cazul în care și alte țări dezvoltate se 
angajează să obțină reduceri comparabile 
ale emisiilor, iar țările în curs de dezvoltare 
mai avansate din punct de vedere economic 

(3) Consiliul European și-a exprimat 
angajamentul ferm de a reduce până în 
2020 emisiile totale de gaze cu efect de 
seră din Comunitate cu cel puțin 20% în 
raport cu nivelurile din 1990 și cu 30% în 
cazul în care și alte țări dezvoltate se 
angajează să obțină reduceri comparabile 
ale emisiilor, iar țările în curs de dezvoltare 
mai avansate din punct de vedere economic 
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aduc o contribuție adecvată, în funcție de 
responsabilitățile și capacitățile lor. 
Emisiile globale de gaze cu efect de seră ar 
trebui reduse până în 2050 cu cel puțin 
50% față de nivelurile din 1990. Toate 
sectoarele economice ar trebui să 
contribuie în vederea realizării acestui 
obiectiv de reducere a emisiilor.

aduc o contribuție adecvată, în funcție de 
responsabilitățile și capacitățile lor. 
Emisiile globale de gaze cu efect de seră ar 
trebui reduse până în 2050 cu cel puțin 
50% față de nivelurile din 1990. Toate 
sectoarele economice ar trebui să 
contribuie în vederea realizării acestui 
obiectiv de reducere a emisiilor, inclusiv 
transportul maritim și aviația. Industria 
aviatică contribuie la reducerile de 20% și 
30% prin includerea sa în sistemul
comunitar. Până la includerea 
transportului maritim în sistemul 
comunitar, care ar trebui să aibă loc până 
cel târziu în 2015, emisiile provenite din 
acest sector trebuie incluse în cadrul 
deciziei privind efortul statelor membre de 
a respecta angajamentele Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2020.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Date fiind amploarea și ritmul 
accelerat ale defrișărilor la nivel mondial, 
este fundamental ca veniturile provenite 
din licitații în cadrul sistemului comunitar 
să fie folosite pentru a reduce aceste 
procese de defrișare și a spori procesele de 
împădurire durabilă, precum și de 
reîmpădurire. De asemenea, UE ar trebui 
să depună eforturi pentru a institui un 
sistem recunoscut pe plan internațional de 
reducere a defrișărilor și creștere a 
împăduririlor și reîmpăduririlor. Statele 
membre ar trebui să contribuie, pe baza 
unei „coaliții de voință”, la un fond UE 
sau internațional care să fie alocat efectiv 
în acest scop sau pentru acoperirea altor 
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obiective pe plan mondial.

Or. en

Amendamentul 3

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 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.

(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. Pentru a 
evita denaturarea concurenței ca urmare a 
costurilor mărite aferente CO2., 
producătorii de energie electrică, în cazul 
în care produc sisteme de încălzire sau 
răcire prin cogenerare cu randament 
ridicat, astfel cum este definită în 
Directiva 2004/8/CE, ar trebui să 
beneficieze de cote gratuite pentru aceste
procese de încălzire sau răcire.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Absența obligației de a restitui 
cotele aferente emisiilor de C02 stocate 
definitiv reprezintă principalul stimulent 
pe termen lung pentru captarea și 
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stocarea carbonului. De asemenea, pentru 
a accelera punerea în funcțiune a 
primelor instalații comerciale, ar trebui 
utilizate veniturile provenite din licitații și 
ar trebui acordate cote suplimentare, din 
rezerva instalațiilor nou intrate, primelor 
12 instalații din UE sau din orice țară 
terță care a ratificat viitorul acord 
internațional privind schimbările 
climatice.

Or. en

Amendamentul 5

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 

(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. Fără a aduce atingere disponibilității 
cuptoarelor electrice cu arc ca proces de 
alternativ de producție, aceste norme 
armonizate pot ține seama și de emisiile 
legate de utilizarea gazelor reziduale 
combustibile generate de furnalele înalte 
cu oxigen în cazul în care producerea 
acestor gaze reziduale nu poate fi evitată 
în cadrul procesului de producție a 
oțelului în furnale înalte; în acest sens, 
normele pot permite alocarea gratuită de 
cote furnalelor înalte în care sunt 
generate aceste gaze. Este necesar ca 
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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.

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 ar trebui să evite 
denaturarea concurenței pe piața energiei 
electrice și a sistemelor de încălzire și 
răcire furnizate instalațiilor industriale.
Normele ar trebui să evite, de asemenea, 
denaturarea competiției dintre activitățile 
industriale desfășurate în cadrul 
instalațiilor exploatate de un singur 
operator și activitățile de producție din 
cadrul unor instalații externalizate.
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.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

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 

(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 
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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 
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.

efect de seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră provenite din instalații mai 
puțin eficiente din punct de vedere al 
emisiilor de dioxid de carbon 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 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
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Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebuie să beneficieze de o 
anumită siguranță privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii și unitățile de reducere a emisiilor 
provenite din tipuri de proiecte acceptate 
de toate statele membre în sistemul 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
atingerea nivelului autorizat pentru 
perioada 2008-2012. Întrucât preluarea de 
către statele membre a CER și ERU 
deținute de operatori între perioadele de 
angajament prevăzute de acordurile 
internaționale („reportarea” CER și ERU) 
nu poate avea loc înainte de 2015, și numai 
în cazul în care statele membre aleg să 
permită reportarea acelor CER și ERU în 
contextul unor drepturi limitate de 
reportare, această siguranță ar trebui oferită 
prin a solicita statelor membre să permită 
operatorilor să comercializeze respectivele 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate înainte de 2012 pentru cote 
valabile începând din 2013. Cu toate 
acestea, întrucât statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să accepte CER și 
ERU pe care nu sunt sigure că le vor putea 
folosi în vederea îndeplinirii 
angajamentelor lor internaționale, este 
necesar ca această cerință să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeași 
siguranță și în ceea ce privește CER 
provenite din proiecte care au fost 
desfășurate înainte de 2013 pentru reduceri 
de emisii începând din 2013.

(22) EU ETS și sistemele de 
comercializare a cotelor de emisii ale altor 
țări ar trebui să promoveze cererea de 
credite provenind din reduceri reale, 
măsurabile, suplimentare și permanente 
ale emisiilor, realizate în cadrul unor 
proiecte în țări care contribuie în mod 
constructiv la abordarea schimbărilor 
climatice. După ce țările ratifică viitorul 
acord internațional privind schimbările 
climatice, ar trebui ca creditele de tip 
„Gold Standard” din aceste țări să fie 
acceptate de toate sistemele de 
comercializare a cotelor de emisii.  Din 
motive de previzibilitate, operatorii ar 
trebuie să beneficieze de o anumită 
siguranță privind capacitatea lor de a 
utiliza după 2012 reducerile certificate de 
emisii și unitățile de reducere a emisiilor de 
tip „Gold Standard”. Operatorii ar trebui 
să poată utiliza aceste credite până la o 
limită medie de 5% din emisiile lor, în 
perioada 2013-2020, cu condiția să 
reducă, în perioada 2008-2012, utilizarea 
ERU și CER cu 6,5% față de nivelul 
emisiilor din 2005 și să nu reporteze cote 
în temeiul articolului 11a alineatul (2). 
Prin aceasta se garantează că, în perioada 
2008-2012, operatorii reduc în mod real 
emisiile în raport cu nivelul lor din 2005. 
În afară de aceasta, se asigură și 
utilizarea a 1,9 miliarde de tone în 
perioada 2008-2020 sau a 500 de milioane 
de tone suplimentare față de propunerea 
Comisiei, ceea ce reprezintă 50% din 
efort. Întrucât preluarea de către statele 
membre a CER și ERU deținute de 
operatori între perioadele de angajament 
prevăzute de acordurile internaționale 
(„reportarea” CER și ERU) nu poate avea 
loc înainte de 2015, și numai în cazul în 
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care statele membre aleg să permită 
reportarea acelor CER și ERU în contextul 
unor drepturi limitate de reportare, această 
siguranță ar trebui oferită prin a solicita 
statelor membre să permită operatorilor să 
comercializeze respectivele CER și ERU 
aferente unor reduceri de emisii realizate 
înainte de 2012 pentru cote valabile 
începând din 2013. Cu toate acestea, 
întrucât statele membre nu ar trebui să fie 
obligate să accepte CER și ERU pe care nu 
sunt sigure că le vor putea folosi în vederea 
îndeplinirii angajamentelor lor 
internaționale, este necesar ca această 
cerință să nu se mai aplice după 31 
decembrie 2014. Operatorii ar trebui să 
beneficieze de aceeași siguranță și în ceea 
ce privește CER provenite din proiecte care 
au fost desfășurate înainte de 2013 pentru 
reduceri de emisii începând din 2013.

Or. en

Justificare

Whilst a high degree of flexibility must be maintained within the scheme, it is paramount that 
JI/CDM projects adhere to certain rules and standards in order to ensure real and verifiable 
emission reductions.

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În eventualitatea încheierii unui acord 
internațional privind schimbările climatice, 
creditele CDM din țări terțe ar trebui 
acceptate în sistemul comunitar numai 
după ce țările respective ratifică acordul 
internațional respectiv.

(25) În eventualitatea ratificării de către 
Comunitate a unui acord internațional 
privind schimbările climatice și a folosirii 
de credite suplimentare până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea 
suplimentară care are loc în sistemul 
comunitar, procentul de CER și ERU de 
tip „Gold Standard” pe care operatorii 
sunt autorizați să îl utilizeze ar trebui 
majorat peste 5%.
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Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/87/CE
Articolul 1 – paragraf nou

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, prevede creșterea nivelului 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, astfel încât să contribuie la obținerea 
nivelurilor considerate necesare din punct 
de vedere științific pentru a evita schimbări 
climatice periculoase.

De asemenea, prevede creșterea nivelului 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, astfel încât să contribuie la obținerea 
nivelurilor considerate necesare din punct 
de vedere științific pentru a evita schimbări 
climatice periculoase. Comunitatea ar 
trebui să înceapă punerea în aplicare a 
reducerii de 30% față de nivelul din 1990 
pentru ca aceasta să aibă loc odată cu 
finalizarea procesului de ratificare de 
către Comunitate a unui viitor acord 
internațional privind schimbările 
climatice. 

Or. en

Amendamentul 10

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 o actualizare a 
permisului său de emisie de gaze cu efect 
de seră din cauza unei schimbări 
semnificative a naturii sau a funcționării 
instalației sau a extinderii semnificative a 
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acesteia, după ce a prezentat Comisiei lista 
menționată la articolul 11 alineatul (1);

Or. en

Justificare

In the current Commission proposal, capacity extensions are no longer defined as new 
entrants. This brings a difference, only allocating new installations with GHG credits, and 
leaving capacity expansions to auctioning. The Commission proposal brings an uneven 
balance between new installations and capacity upgrades, not bringing the most efficient 
approach and potentially harming innovation in existing processes.

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/87/CE
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia publică, până la 30 iunie 2010, 
cantitatea totală a cotelor pentru 2013, pe 
baza totalului cantităților cotelor emise de 
statele membre în conformitate cu deciziile 
Comisiei privind planurile naționale de 
alocare pentru perioada 2008-2012.

Comisia publică, până la 30 septembrie 
2009, cantitatea totală a cotelor pentru 
2013, pe baza totalului cantităților cotelor 
emise sau care urmează a fi emise de 
statele membre în conformitate cu deciziile 
Comisiei privind planurile naționale de 
alocare pentru perioada 2008-2012.

Or. en

Justificare

The amount of allowances to be issued by Member States under their national allocation plan 
for 2008-2012 should be finalised before 2010, so this date can be brought forward.

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2003/87/CE
Articolul 9a – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește instalațiile excluse din 
sistemul comunitar în temeiul articolului 
27, cantitatea totală a cotelor este redusă 
în consecință.

Or. en

Justificare

Should installations be excluded from the Community scheme, then the amount of allowances 
will have to be reduced accordingly in order to secure the overall cap of the scheme.

Amendamentul 13

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) Pentru perioadele care încep în 2013,
statele membre scot la licitație toate cotele 
care nu sunt alocate cu titlu gratuit în 
conformitate cu articolul 10a. Până la 31 
decembrie 2010, Comisia stabilește, pe 
baza rapoartelor prezentate și a 
articolului 10a alineatul (6), și publică 
volumul anticipat al cotelor de licitat la 
nivel comunitar pentru perioada 2013-
2020.

Or. en

Justificare

It is critical for the proper functioning of both the ETS and the electricity sector that auctions 
of allowances for 2013 onwards take place well in advance of 1st January 2013.
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Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Cel puțin 50% din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2) sunt transferate de statele membre, pe 
baza unei „coaliții de voință”, către un 
fond creat la nivel comunitar sau 
internațional în următoarele scopuri:

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

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

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

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

(b) un sfert, pentru reducerea emisiilor în 
țări care au ratificat viitorul acord 
internațional și pentru transferul 
tehnologic către aceste țări, de exemplu 
prin intermediul Fondului Global pentru 
Energii Regenerabile și Eficiență 
Energetică;

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

(c) o jumătate, pentru a facilita adaptarea 
la efectele nefavorabile ale schimbărilor 
climatice în țările care au ratificat viitorul 
tratat internațional privind schimbările 
climatice. 

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

Or. en

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Auctioning revenues should in principle be used to create the low carbon sectors of the future, 
by reinvesting the funds into the sectors involved.
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Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre includ informații 
privind utilizarea veniturilor pentru fiecare 
dintre scopurile menționate la alineatele 
(3) și (3a) în rapoartele prezentate în 
temeiul Deciziei 280/2004/CE.

Or. en

Amendamentul 17

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 30 septembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în mod 
deschis, uniform, transparent și 
nediscriminatoriu. În acest scop, procesul 
ar trebui să fie previzibil în special în ceea 
ce privește calendarul și succesiunea 
licitațiilor, precum și volumul cotelor puse 
la dispoziție. Comisia consultă toate 
părțile interesate relevante înainte de 
prezentarea acestei măsuri. Licitațiile 
trebuie concepute și desfășurate astfel 
încât să se garanteze că:

(a) operatorii, în special întreprinderile 
mici și mijlocii incluse în sistemul 
comunitar, au acces echitabil și egal și pot 
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participa pe deplin;
(b) participarea la proces este rentabilă 
pentru operatori;
(c) toți participanții au acces la aceleași 
informații în același timp; și 
(d) participanții nu subminează 
desfășurarea licitației. 
Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)].

Or. en

Justificare

The Directive should provide more guidance to the Commission in respect of the Regulation 
to be adopted on auctioning under paragraph (5). In particular, the Commission should be 
required to consult with relevant stakeholders in advance of the preparation of this 
Regulation. Auctions should also aim to ensure liquidity is maintained in the market and 
avoid distorting the existing secondary markets.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre, consultându-se cu 
Comisia, pot autoriza o agenție sau 
instituție comună să acționeze în numele 
lor cu privire la licitarea cotelor. 
Veniturile provenite din licitațiile 
desfășurate de agenția sau instituția 
comună se distribuie între statele membre 
în conformitate cu alineatul (2), de îndată 
ce acest lucru este posibil, după 
terminarea fiecărei licitații.

Or. en
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Justificare

The total Community-wide quantum of allowances for auction must be determined and 
reported to allow Member States to calculate the amount of allowances they may auction in 
accordance with Article 10(2). The complexity and administrative cost of hosting auctions in 
27 Member States should be taken into account with regard to the upcoming Commission's 
Regulation on Auctioning.

Amendamentul 19

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

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 integral armonizate de 
punere în aplicare privind alocarea în mod 
uniform a cotelor menționate la alineatele 
(2)-(6) și (8).

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

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

Măsurile 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 
stabilesc, în măsura posibilului, valori de 
referință armonizate pentru a garanta 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 și tehnologii, 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. Aceste măsuri pot ține 
seama și de emisiile legate de utilizarea 
gazelor reziduale combustibile generate 
de furnalele înalte cu oxigen în cazul în 
care producerea acestor gaze reziduale nu 
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poate fi evitată în cadrul procesului de 
producție a oțelului în furnale înalte; în 
acest sens, măsurile pot permite alocarea 
gratuită de cote furnalelor înalte în care 
sunt generate aceste gaze. Sunt interzise 
alocările cu titlu gratuit în vederea 
vânzărilor nete ale producției de energie 
electrică către părți terțe.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
viitor acord internațional privind 
schimbările climatice, care prevede 
reduceri obligatorii ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră comparabile cu cele ale 
Comunității, Comisia reexaminează aceste 
măsuri pentru a se asigura că alocarea cu 
titlu gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Or. en

Justificare

This brings forward the date by which the Commission must adopt rules for the free 
allocation of allowances. Article 11(1) provides that Member States must submit a finalised 
list of installations and their free allocations to the Commission by 30 June 2011. Given that 
Member States should consult with installations on this list and the general public, the 
proposed period is too short. In addition, free allocation to net sellers of electricity should be 
avoided in order to prevent distortions in the electricity market. Furthermore, energy 
efficiency should be promoted with respect to the issue of waste gases emanating from steel 
production.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatului 
(3), nu este permisă alocarea de cote 
gratuite pentru producătorii de energie 
electrică, pentru instalațiile de captare, 

(2) Sub rezerva dispozițiilor alineatelor (3) 
și (6a), nu este permisă alocarea de cote 
gratuite pentru producătorii de energie 
electrică, pentru instalațiile de captare, 
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conductele de transport sau siturile de 
stocare a emisiilor de gaze cu efect de seră.

conductele de transport sau siturile de 
stocare a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 21

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) Atunci când producătorilor de sisteme 
de încălzire sau răcire li se acordă cote 
gratuite în conformitate cu alineatul (1)
pentru producția de sisteme de încălzire 
sau răcire prin cogenerare cu randament 
ridicat, astfel cum este definită de Directiva 
2004/8/CE, pentru o cerere justificată din 
punct de vedere economic, cotele gratuite 
se alocă pentru producția de energie 
electrică aferentă autoconsumului de 
energie electrică, astfel încât să se asigure 
tratamentul egal. 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.

Or. en

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) 60 de milioane de cote din rezerva 
instalațiilor nou intrate se rezervă până la 
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data de 31 decembrie 2015, pentru a fi 
alocate primelor 12 instalații care au 
demarat captarea comercială și stocarea 
geologică a emisiilor de dioxid de carbon 
înainte de această dată, cu o rată de o 
cotă pentru fiecare tonă stocată 
permanent până în 2016. Aceste 12 
instalații urmează să fie desemnate de 
Comisie înainte de 1 ianuarie 2013. 
Această oportunitate privește instalațiile 
de pe întreg teritoriul UE, sau din țările 
terțe care au ratificat viitorul acord 
internațional. 

Or. en

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior până în 
2020, instalațiilor din sectoarele expuse la 
un risc semnificativ de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon li se atribuie cote 
gratuite până la 100% din cantitatea 
stabilită în conformitate cu alineatele (2)-
(6).

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior până în 
2020, instalațiilor din sectoarele sau 
subsectoarele expuse la un risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon li se atribuie cote gratuite 
până la 100% din cantitatea stabilită în 
conformitate cu alineatele (2)-(6).

Or. en

Amendamentul 24

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

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

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră, și în urma consultării 
tuturor partenerilor sociali interesați, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, până cel târziu la data de 31 
decembrie 2010, un raport analitic de 
evaluare a situației sectoarelor sau 
subsectoarelor mari consumatoare de 
energie care sunt considerate a fi expuse 
unor riscuri semnificative de pierdere a 
unei părți semnificative a cotei de piață în 
favoarea instalațiilor mai puțin eficiente 
din punct de vedere al emisiilor de dioxid 
de carbon, situate în afara Comunității, în 
țări care nu participă la viitorul acord 
internațional („relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon”). Aceste raport este 
însoțit de propuneri adecvate, care pot 
include:

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

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

Or. en

Justificare

A definition of 'Carbon Leakage' is important in order to establish a fundamental 
understanding of what industry sectors are actually affected and to what extent. The amount 
of free allowances can only be determined after the COP-15 negotiations in Copenhagen in 
December 2009 after which the Commission will have submitted its report on 'Carbon 
Leakage'. In relation to this, no presumptions should be made at this point in time.

Amendamentul 25

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

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

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

Or. en

Justificare

The paragraph should clarify that the list contains the annual allocation for each of the years 
2013 to 2020.

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre emit cote gratuite în 
temeiul alineatului (2) numai atunci când 
măsurile naționale de punere în aplicare 
sunt acceptate de Comisie.

Or. en

Justificare

There is a need for the Commission to have a role in approving National Implementation 
Measures (NIMs) to ensure Member States are applying the rules on free allocation to their 
installations in a consistent manner.
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Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Time will need to be built into the approvals process to allow Member States to amend NIMs 
if they are rejected by the Commission.

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

2020, luându-se în considerare data cea 
mai apropiată dintre acestea două.

Or. en

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 32

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

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

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

Or. en

Justificare

This wording ensures that all operators can use JI/CDM of a high standard where the host 
countries have ratified the Copenhagen climate agreement, in the period 2013-2020.
Operators have a choice of this new entitlement, at a level of 5% of their annual emissions, or 
carrying over what they had in NAPII. Companies will obviously do whichever gives them the 
largest entitlement.

Amendamentul 33

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. La articolul 12 se introduce 
următorul alineat (3a):
„(3a) Obligația de a restitui cotele nu se 
aplică în ceea ce privește emisiile care, 
conform verificărilor, au fost captate și 
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transmise în vederea stocării permanente 
într-o instalație care dispune de un permis 
în vigoare, în conformitate cu Directiva 
2008/xxx/CE privind stocarea geologică a 
dioxidului de carbon.”

Or. en

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Annex IIa is a political decision and therefore should be subject to co-decision, not 
comitology.

Amendamentul 35

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2003/87/CE
Articolul 25 – alineatele 1a și 1b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se pot încheia acorduri pentru a 
permite recunoașterea reciprocă a cotelor 
între sistemul comunitar și alte sisteme 
obligatorii de comercializare a drepturilor 

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

de emisie de gaze cu efect de seră care 
stabilesc plafoane absolute pentru emisii, 
existente în alte regiuni, țări sau unități 
administrative subfederale sau 
subnaționale.

(1b) Se pot încheia înțelegeri fără caracter 
obligatoriu cu terțe țări sau unități 
administrative subfederale sau regionale, 
pentru a asigura coordonarea 
administrativă și tehnică în ceea ce privește 
cotele din cadrul sistemului comunitar sau 
din cadrul altor sisteme de comercializare a 
drepturilor de emisie care stabilesc 
plafoane absolute pentru emisii.

(1b) Se pot încheia înțelegeri fără caracter 
obligatoriu cu unități administrative 
regionale, țări terțe sau unități 
administrative subfederale sau 
subnaționale, pentru a asigura coordonarea 
administrativă și tehnică în ceea ce privește 
cotele din cadrul sistemului comunitar sau 
din cadrul altor sisteme de comercializare a 
drepturilor de emisie care stabilesc 
plafoane absolute pentru emisii.

Or. en

Justificare

This clarifies that linking to schemes which are sub-national but not federal will be possible, 
and that regional entities include supra-national entities.

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ar trebui să se permită instalațiilor să 
utilizeze creditele provenind din activități 
durabile de reducere a defrișării și de 
promovare a împăduririi și a 
reîmpăduririi în țările în curs de 
dezvoltare, până la un anumit procent din 
emisiile lor anuale verificate, în temeiul 
unui viitor acord internațional privind 
schimbările climatice, după adoptarea 
dispozițiilor adecvate privind 
răspunderea, actualizarea și permanența 
care sunt acceptabile, de asemenea, cel 
puțin în orice sistem federal al SUA de 
comercializare a cotelor de emisie.

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – litera c – punctul iii
Directiva 2003/87/CE
Anexa I – tabel

Textul propus de Comisie

(iii) se adaugă următoarele paragrafe:

„Instalații de producere de lână de rocă
sau de vată minerală bazaltică, cu o 
capacitate de producție de peste 20 de tone 
pe zi

Dioxid de carbon

Instalații pentru uscarea sau calcinarea 
gipsului sau pentru fabricarea plăcilor din 
ipsos și a altor produse din gips, atunci 
când sunt exploatate instalații de ardere cu 

Dioxid de carbon”



PE407.778v01-00 34/41 PR\727283RO.doc

RO

o putere termică nominală de peste 20 MW

Amendamentul

(iii) se adaugă următoarele paragrafe:

„Instalații de producere de material izolant 
din vată minerală pe bază de sticlă, rocă 
sau zgură, cu o capacitate de topire de 
peste 20 de tone pe zi

Dioxid de carbon

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

Dioxid de carbon”

Or. en

Justificare

For technical clarification purposes.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Emissions trading is by no means a novel concept and is certainly not unique to Europe.
However, the EU Emissions Trading Scheme (ETS) is unique in that it is the first 
international trading system for CO2 emissions. It currently covers over 10,000 installations in 
the energy and industrial sectors which are collectively responsible for close to half of the 
EU's emissions of CO2 and 40% of its total greenhouse gas emissions. It is, therefore, rightly 
referred to as the cornerstone of the EU's strategy for fighting climate change.

The EU ETS Review is part of the Commission's 'Climate and Renewable Energy Package', 
which was adopted on the 23 January of this year. The package includes draft proposals on 
Effort Sharing, Energy from Renewable Sources, Carbon Capture and Storage and a draft 
proposal on the Review of the EU ETS Directive - a proposal that is very balanced and 
significantly improves and extends the EU ETS.

This proposal seeks to amend the Directive 2003/87/EC1 which established the EU ETS. The 
goal is, for the period beyond 2012, to strengthen, expand and improve the functioning of the 
ETS as one of the most important and cost-effective tools for achieving the EU's target for 
reducing greenhouse gas emissions. The mandate for this derives from last year's March 2007 
European Council, which called for a reduction in EU emissions of at least 20% by 2020 
compared with 1990 levels, and by 30% if other industrialised countries commit to 
comparable efforts in the framework of a global agreement to combat climate change . The 
decision to launch negotiations to draw up a 'post-Kyoto agreement' was taken last December 
at the UN climate change conference in Bali. It is imperative that an agreement at 
international level be reached at the Conference of Parties meeting in Copenhagen in 2009 in 
order to tackle this pressing global problem. If Europe is to lead the way then we will have to 
come up with viable solutions for tackling global climate change and a fully functioning EU 
ETS will make a major contribution.

The proposal to revise the Directive balances the need for economic efficiency and fairness 
between sectors and Member States, and will provide for more certainty for industry. It sets 
out projections for the emission reductions required by the sectors covered by the ETS and 
increased harmonisation will make the system simpler and more transparent, thereby 
increasing its attractiveness for other countries and regions to link up to it.

The Rapporteur appreciates the work done by the Commission and is supportive of the 
general framework of the Commission proposal, as well as the 21% reduction target below 
2005 emissions. Upon the conclusion of an international agreement, automatic and 
predictable adjustments to the cap will be made, reflecting the EU’s commitment to increase 
its reduction target from 21% to 30%. The Rapporteur is also supportive of a single 
harmonised Cap, as well as the 8-year trading period to 2020 and a linear reduction in the cap 
to 2025, by which point a review is foreseen.

100% Auctioning for the power sector by 2013 is reasonable given the sector's clear potential 
to pass on any legitimate costs to the consumer, if necessary. In addition, full auctioning 

                                               
1  As amended by the 'Linking Directive' 2004/101/EC.
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should be sought for all sectors by 2020 given that it is the most efficient and transparent 
method of allocating allowances.

However, there are areas where the Rapporteur has incorporated changes in her report.

1. There is a real need for more certainty on the issue of those sectors most affected by 
Carbon Leakage. European Businesses and investors need to be reassured that in the 
event of an International Agreement not being reached at COP-15 in 2009, they will 
not be left to carry the burden, alone.

The Commission will review the situation with sectors and sub sectors subject to 
international competition and make any necessary proposals by 31 December 2010, 6 
months ahead of what was originally foreseen. Those sectors deemed to be at 
significant risk of carbon leakage could receive up to 100% of allowances free of 
charge or, a system could be introduced to put those installations at significant risk on 
an equal footing with those in third countries. However, the Rapporteur believes that it 
would be detrimental to the chances of international negotiations reaching an 
international climate agreement, if certain sectors were to be named outright in the 
proposal. Furthermore, one should not attempt to pre-empt the soon-to-be published 
findings on the European Commission study on this issue. The Rapporteur has also 
tightened the definition of what constitutes 'carbon leakage' in order to promote the 
global environmental benefit.

2. All operators who used a lower percentage of ERUs and CERs compared to their 
emissions in the 2008-2012 phase and who do not carry over entitlements, shall be 
allowed to use credits up to 5 % of their emissions each year during the period from 
2013 to 2020, as shall new entrants and new sectors. This accounts for almost half of 
the abatement in the 2013 - 2020 period. Such projects would, furthermore, only be 
permitted from countries which have ratified the  International Agreement on climate 
change and adhere to qualitative rules. The Rapporteur would like to highlight the 
need for more stringent criteria by permitting 'Gold standard' type CERs and ERUs 
only. In the case of a  international agreement on climate change being reached, the 
amount of JI/CDM credits would be increased over.

3. Global deforestation is taking place at an alarming rate and its serious contribution to 
CO2 emissions cannot be ignored. For this reason, the Rapporteur has foreseen a 
substantial amount of the revenues from auctioning to be allocated towards 
contributing to funds to avoid deforestation, to promote sustainable afforestation and 
reforestation in countries that have ratified the  international agreement on climate 
change.

4. Shipping has thus far not been included and an impact analysis will be required. Lack 
of verified emissions data to date seems to be a problem in this regard. The Rapporteur 
foresees that until shipping is included in the EU ETS, which should take place no 
later than 2015, emissions from shipping should be included in the Decision on the 
effort of Member States to meet the Community's greenhouse gas emission reduction 
commitments up to 2020.
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5. The Rapporteur is aware of the potential of Carbon Capture and Storage (CCS) 
technology and sees this as part of the solution to reducing global carbon emissions.
Hence, it is proposed that 60 million allowances in the new entrants reserve (NER) 
shall be reserved until 31 December 2015 to be given to the first 12 facilities, which 
have begun to commercially capture and geologically store carbon dioxide emissions 
before this date and which are based anywhere in the EU, or in third countries that 
have ratified the  international agreement on climate change. The 12 pilot projects are 
to be determined by the Commission before 1 January 2013.

6. Auctioning should be the basic principle for allocation of allowances, and should be 
applied to the power sector from 2013. Where producers of heating or cooling receive 
a free allocation in respect of the production of heating or cooling through high 
efficiency cogeneration as defined by Directive 2004/8/EC, free allocation shall also 
be given to electricity generation in respect of auto-consumption of electricity to 
ensure equal treatment. No free allocation shall be made in respect of any net sale of 
electricity production to third parties. Similarly, rules may provide for allowances to 
be allocated for free to the blast furnaces where the production of waste gases cannot 
be avoided.

The Rapporteur believes that to date, politicians have failed miserably to respond adequately 
to the climate challenge and the 2C° target laid out so clearly in the peer reviewed scientific 
literature, the IPCC reports and in the Stern Review amongst others. This time we cannot be 
found wanting - our children, their children, depend on us.
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ANEXĂ - LISTA CONTRIBUȚIILOR PĂRȚILOR INTERESATE1

Organisation Representative
Aer Lingus Mark Dunphy
AFEP Francois-Nicolas Boquet
Air Products Deirdre O'Brien, Ian Brass
Alcoa Europe Simon Baker
Arcelor Mittal Koen Coppenholle
Arkema Nick Campbell
Assoc. of European Airlines Le Thi Mai
Aughinish Alumina Liam Fleming
Austrian Perm Rep - WKO Nora Kutzbach-Berger, Axel Steinsberg
Avisa Laila Kjeldsen
BASF Wolfgang Gerhardt
Bayer Axel Jorns, Wilfried Koeplin
BDI / BDA Tim Peters
Belgian DG Energy & Environment Tomas Velghe
Belgian DG Environment Geert  Fremont
Belgian Perm Rep Didier Seeuws, Denis Van Eeckhout
Bloomberg Jonathan Stearns
Bord na Mona John Reilly
Business Europe Christian Faustel, Nick Campbell
Caisse des Depots Christian de Perthuis
Cambridge University Michael Grubb
CAN Europe Matthias Duwe, Thomas Wyns
Carbon Markets Assoc Adam Nathan
CE Jasper Faber
CEFIC Susanne Kuschel, Peter Botschek, Charles Laroche
Cembureau Jean-Marie Chandelle
CEMEX Martin Casey, Yolanda Crozier
CEMEX Yolanda Crozier
Center for Clean Air Policy Jake Schmidt, Edward Helme
CEPI Marco Mensink, Teresa Presas
CEPS Christian Egenhofer
CES ETUC Sophie Dupressoir
CGEMP - Paris University Michel Cruciani
Climate Change Capital Kate Hampton
Clogrennane Lime Ltd Larry Byrne
COGEN Europe Fiona Riddoch
Coillte Ciaran Black, Tim Crowley

                                               
1  The list is not exhaustive
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Consultant Dr Kevin Bradley
CPA Ann Kelly
Cumerio / NA Patricia Barrios
Danish Perm Rep Jens August Kisling, Jes Brogaard Nielsen
DB Werner Lübberink
DEFRA David Kapper
EACI William Gillett
Eco Securities Miles Austin
EEB Elena Lymberidi
EESC Josef Zboril, Amelia Munoz Caberzón, Derek Osborn
Emirates Andrew Parker, Will Löfberg
Environmental Defense Jennifer Haverkamp, Annie Petsonk
EPF Kris Wijnendaele
EU DG Enterprise & Industry Joachim Ehrenberg
EU DG Environment Jos Delbeke, Yvon Slingenberg, Damien Meadows, 

Peter Zapfel, Scott Brockett
EuLA Dr Michelle Wyart-Remy, Larry Byrne, Laila Kjeldsen 

(Consultant)
Eurelectric Gael Glorieux, John Scowcroft
Euro Alliages Michel Vander Straeten
EUROFER Axel Eggert
Eurofer Axel Eggert, Bernhard Kohl
Eurogypsum Christine Marlet
Eurometaux Robert Jeekel
European Climate Foundation Jules Kortenhorst
European Confederation of 
Woodworking industries

Bert D'Hooghe

Europia Chris Beddoes
Eustafor Erik Kosenkranius
EXCA Karin Gäbel
Finnish Perm Rep Mika Kukkonen, Tuula Varis, Merja Paavola, Mikko 

Alkio
French Perm Rep François Gave, Stéphane Pailler
GCP Andrew Mitchell
GE Declan Hartnett
German Foreign Office Michael Claus, Manfred Auster
German Min. - Environment, Nature 
conservation & Nuclear safety

Dirk Weinreich, Franzjosef Schafhausen

German Perm Rep Rainer Steffens
Grian Pat Finnegan
Harvard University Michael McElroy
Hydro Bjorn Tretvoll
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IACA Sylviane Lust, Koen Vermeir
IATA Carlos Grau Tanner, Paul Steele
IDDRI Matthieu Wemaere
IEA Barbara Buchner
IETA Michela Beltracchi, Henry Derwent
IFIEC Europe Hans Grünfeld
IMA Europe Michelle Wyart-Remy
Institute for European Environmental 
Policy

Jason Anderson

Irish Dairy Industries Assoc Michael Barry
Irish Min. Agriculture, Food & rural 
development

Michael MacCarthy

Irish Perm Rep Donal Enright
Italian Dept. for EU affairs Carlo Viviani
Italian Min. for Environment, Land & 
Sea

Mariano Morazzo

JC - consulting attorney / Emissions 
trading

Jos Cozijnsen

JP Morgan Richard Folland
Kashue Andrzej Blachowicz
Kevin Leydon & Associates Kevin Leydon
Ludwig-Maximilian University Roland Ismer
NERA Daniel Radov
Öko-institut Felix Matthes
Premier Periclase Patrick McCleery
PT Management Consultants Peter Tjan
Rhodia Xavier du Colombier
Rio Tinto Hugh Porteous
RWE Frank Bao
SFM (UK) Eric Bettelheim
Shell David Hone, Ivan Martin, Christian Balmes
Slovenian Perm Rep Zoran Kus
Smurfit Kappa Group Gary McGann, Frank Doyle
Solomon Associates Robert E Broadfoot, Bill L Trout, Lawrence M Anness, 

Greg M Barats
Svensk Energi Maria Suner Fleming, Inge Pierre, Per-Olaf Granström
Swedish Energy Agency Ulrika Raab
Swedish Ministry of Environment Emi Hijino
UCD Frank Convery
VIK Annette Loske
World Bank Jamal Saghir, Katherine Sierra
World Resources Institute Jonathan Pershing
WRI Jonathan Pershing
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WWF Sanjeev Kumar, Delia Villgrasa, Damien Demailly, 
Elizabeth Drury

Xstrata Rainer Menge
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