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Amendamentul 7
Martin Callanan

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Decizia 1/CMP.825 modifică normele 
privind stabilirea eligibilității pentru 
participarea la mecanismele flexibile în 
cadrul Protocolului de la Kyoto. De 
asemenea, aceasta definește limitele 
privind unitățile reportate de la prima la a 
doua perioadă de angajament, inclusiv 
obligația ca fiecare parte să creeze o 
rezervă de unități excedentare din perioada 
anterioară (PPSR). În plus, decizia 
respectivă prevede prelevarea unei cote de 
2 % din primele transferuri internaționale 
de unități ale cantității atribuite (AAU) și 
emiterea de unități de reducere a emisiilor
(ERU) pentru proiecte de punere în 
aplicare în comun imediat după conversia 
în ERU a AAU sau a unităților de 
eliminare (RMU) deținute anterior de către 
părți. În prezent, sunt în curs de negociere 
norme suplimentare de punere în aplicare a 
Protocolului de la Kyoto pentru a doua 
perioadă de angajament.

(5) Decizia 1/CMP.825 modifică normele 
privind stabilirea eligibilității pentru 
participarea la mecanismele flexibile în 
cadrul Protocolului de la Kyoto. De 
asemenea, aceasta definește limitele 
privind unitățile reportate de la prima la a 
doua perioadă de angajament, inclusiv 
obligația ca fiecare parte să creeze o 
rezervă de unități excedentare din perioada 
anterioară (PPSR). În plus, decizia 
respectivă prevede prelevarea unei cote de 
2 % din primele transferuri internaționale 
de unități ale cantității atribuite (AAU) și 
emiterea de unități de reducere a emisiilor
(ERU) pentru proiecte de punere în 
aplicare în comun imediat după conversia 
în ERU a AAU sau a unităților de 
eliminare (RMU) deținute anterior de către 
părți. În prezent, sunt în curs de negociere 
norme suplimentare de punere în aplicare a 
Protocolului de la Kyoto pentru a doua 
perioadă de angajament, în conformitate 
cu CCONUSC, norme care ar putea să 
necesite o punere în aplicare prin 
intermediul unor acte delegate, odată ce 
sunt adoptate.

__________________ __________________
25 Decizia 1/CMP.8, adoptată de Conferința 
părților, care funcționează ca reuniune a 
părților la Protocolul de la Kyoto, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

25 Decizia 1/CMP.8, adoptată de Conferința 
părților, care funcționează ca reuniune a 
părților la Protocolul de la Kyoto, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că mai există norme care nu sunt încă finalizate, ceea ce ar putea avea 
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consecințe în ceea ce privește recurgerea la actele delegate. CCONUSC negociază încă 
norme tehnice detaliate legate de a doua perioadă de angajament. Întrucât nu se va ajunge la 
un acord cu privire la aceste norme înainte de Conferința părților la Convenția-cadru a 
Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice din 2014 de la Lima, nu putem aștepta 
finalizarea lor pentru a adopta acest act legislativ, acest lucru nelăsând suficient timp 
Uniunii și statelor membre pentru a-și îndeplini angajamentele privind diferitele procese în 
temeiul protocolului în primul trimestru al anului 2015.

Amendamentul 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cu ocazia următoarei conferințe 
privind schimbările climatice din 
decembrie 2014 de la Lima ar trebui 
adoptate norme internaționale relevante 
care să reglementeze contabilizarea 
emisiilor și să realizeze progrese în 
direcția îndeplinirii angajamentelor. 
Comisia ar trebui să conlucreze cu statele 
membre și cu țările terțe pentru a 
contribui la adoptarea în mod oficial a 
normelor de contabilizare prevăzute în 
Protocolul de la Kyoto cu ocazia 
Conferinței privind schimbările climatice 
de la Lima. Rezultatul adoptării acestor 
norme ar trebui să se reflecte în punerea 
în aplicare a registrului Uniunii și în 
actele delegate prevăzute de prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Modificarea/înlocuirea AM 5 (considerentul 5b) de către raportor.

Amendamentul 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) În urma reducerii semnificative a 
emisiilor de gaze cu efect de seră în UE, 
lucru datorat politicilor privind 
schimbările climatice, precum și 
împrejurărilor economice, în conturile 
Uniunii și statelor membre va exista un 
surplus important de unități ale cantității 
atribuite (AAU), de reduceri de emisii 
certificate (CER) și de unități de reducere 
a emisiilor (ERU) pentru a doua perioadă 
de angajament prevăzută de Protocolul de 
la Kyoto. În temeiul Deciziei 1/CMP.8, 
prin care se solicită părților să își 
revizuiască, până în 2014, angajamentele 
privind reducerea emisiilor pentru a doua 
perioadă de angajament, UE și statele 
membre ar trebui să își anuleze un număr 
mare de unități, pentru a se alinia la 
emisiile estimate reale, adoptând, cel 
puțin, o traiectorie rentabilă a reducerii 
emisiilor interne către obiectivul pentru 
2050 al Uniunii în domeniul climei.

Or. en

Amendamentul 10
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru instituirea unor norme coerente 
care să asigure punere în aplicare la nivel 
tehnic a Protocolului de la Kyoto în 
Uniunea Europeană după 2012, pentru a 
permite îndeplinirea în comun efectivă a 
angajamentelor Uniunii, ale statelor sale 
membre și ale Islandei și pentru a asigura 
alinierea sa cu aplicarea EU ETS și a 

(6) Pentru instituirea unor norme coerente 
care să asigure punerea în aplicare la nivel 
tehnic a Protocolului de la Kyoto în 
Uniunea Europeană după 2012, pentru a 
permite îndeplinirea în comun efectivă și 
eficientă a angajamentelor Uniunii, ale 
statelor sale membre și ale Islandei și 
pentru a asigura alinierea sa cu aplicarea 
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Deciziei privind partajarea eforturilor, 
trebuie delegată Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure consecvența 
acestora cu cerințele de contabilizare 
convenite la nivel internațional, cu 
condițiile privind îndeplinirea în comun 
stabilite în Decizia [...] și cu legislația 
relevantă a Uniunii,

EU ETS și a Deciziei privind partajarea 
eforturilor, trebuie delegată Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE.
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia ar trebui să asigure 
consecvența acestora cu cerințele de 
contabilizare convenite la nivel 
internațional, cu condițiile privind 
îndeplinirea în comun stabilite în Decizia 
[...] și cu legislația relevantă a Uniunii,

Or. en

Amendamentul 11
Martin Callanan

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru instituirea unor norme coerente 
care să asigure punerea în aplicare la 
nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto în 
Uniunea Europeană după 2012, pentru a 
permite îndeplinirea în comun efectivă a 
angajamentelor Uniunii, ale statelor sale 
membre și ale Islandei și pentru a asigura
alinierea sa cu aplicarea EU ETS și a 
Deciziei privind partajarea eforturilor, 
trebuie delegată Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure consecvența 
acestora cu cerințele de contabilizare 
convenite la nivel internațional, cu 
condițiile privind îndeplinirea în comun 
stabilite în Decizia [...] și cu legislația 
relevantă a Uniunii,

(6) Pentru asigurarea punerii în aplicare la 
nivel tehnic a celei de-a doua perioade de 
angajament a Protocolului de la Kyoto în 
Uniunea Europeană după 2012, pentru a 
permite îndeplinirea în comun efectivă a 
angajamentelor Uniunii, ale statelor sale 
membre și ale Islandei și pentru a asigura
consecvența sa cu aplicarea EU ETS și a 
Deciziei privind partajarea eforturilor, 
trebuie delegată Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE. Comisia ar trebui 
să asigure desfășurarea unor consultări 
adecvate ale statelor membre în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la 
nivelul experților. Comisia ar trebui să 
asigure, atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, o transmitere 
simultană, rapidă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure consecvența 
acestora cu cerințele de contabilizare 
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convenite la nivel internațional, cu 
condițiile privind îndeplinirea în comun 
stabilite în Decizia [...] și cu legislația 
relevantă a Uniunii,

Or. en

Justificare

Prin aceasta se subliniază necesitatea consultării adecvate a unor experți de către Comisie, 
în cadrul activității sale de punere în aplicare a unor acte legislative noi, iar această 
adăugare clarifică textul Înțelegerii comune.

Amendamentul 12
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Articolul 1 – primul paragraf – punctul 2 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 525/2013
Articolul 10 – alineatul 5 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este, de asemenea, 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 25 pentru a 
asigura, prin registrele Uniunii și ale 
statelor membre, punerea în aplicare la 
nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto, 
pentru a permite îndeplinirea efectivă în 
comun a angajamentelor Uniunii, ale 
statelor membre și ale Islandei și pentru a 
asigura alinierea sa cu aplicarea Directivei 
2003/87/CE și a Deciziei 406/2009/CE, 
inclusiv:

(5) Comisia este, de asemenea, 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 25 pentru a 
asigura, prin registrele Uniunii și ale 
statelor membre, punerea în aplicare la 
nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto, 
pentru a permite îndeplinirea efectivă și 
eficientă în comun a angajamentelor 
Uniunii, ale statelor membre și ale Islandei 
și pentru a asigura alinierea sa cu aplicarea 
Directivei 2003/87/CE și a Deciziei 
406/2009/CE, inclusiv:

Or. en


