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Amendamentul 8
Eija-Riitta Korhola, Françoise Grossetête

Propunere de decizie
-

Propunerea de respingere

– Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Propunere de decizie
-

Propunerea de respingere

– Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei Europene de „concentrare a volumelor licitate către sfârșitul fazei de 
tranzacționare” (backloading) ar fi o intervenție în mecanismul de piață instituit anterior, 
ceea ce subminează predictibilitatea și credibilitatea sistemelor ETS. Mai mult decât atât, în 
situația actualei crize economice, este inacceptabil să li se impună cetățenilor europeni 
costuri suplimentare pentru energie. Aceasta ar reprezenta, de asemenea, o reală amenințare 
la adresa industriilor noastre care suferă deja din cauza lipsei competitivității pe plan 
mondial.

Amendamentul 10
Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de eliminat
DECIZIE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de modificare a Directivei 2003/87/CE 
prin clarificarea dispozițiilor privind
calendarul licitațiilor de cote de emisie de 
gaze cu efect de seră
(Text cu relevanță pentru SEE)

Or. el

Justificare

Scopul EU ETS este de a reduce emisiile, și nu de a stabili prețurile. În perioadele de 
recesiune, Comisia intervine în mod direct pe piață, în comparație cu industria energiei 
solare și consumatorii. Potrivit Departamentului pentru Energie și Schimbări Climatice din 
Regatul Unit (Department of Energy & Climate Change), veniturile generate prin retragerea 
definitivă a unor cote de emisie echivalente cu 900 Mt de emisii de gaze cu efect de seră ar 
veni în mod disproporționat din statele membre mai defavorizate din punct de vedere 
economic. Costurile, ca procent din PIB, ar fi mai mari în Bulgaria, Estonia, România, 
Republica Cehă, Slovacia, Lituania și Grecia.

Amendamentul 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Propunere de decizie
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 192 alineatul (1),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 192 alineatul (2),

Or. en

Justificare

Întrucât modificarea calendarului de funcționare a pieței influențează opțiunea importantă a 
unui stat membru între diferite surse de energie și structura generală a aprovizionării sale cu 
energie. Temeiul juridic adecvat ar trebui să fie articolul 192 alineatul (2) din TFUE.
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Amendamentul 12
Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 10 alineatul (4) din 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a 
Directivei 96/61/CE a Consiliului nu 
specifică modul în care trebuie distribuite 
pe perioada de comercializare volumele de 
cote de emisie de gaze cu efect de seră 
care urmează a fi licitate.

eliminat

Or. el

Amendamentul 13
Romana Jordan

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 10 alineatul (4) din 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a 
Directivei 96/61/CE a Consiliului nu 
specifică modul în care trebuie distribuite 
pe perioada de comercializare volumele de 
cote de emisie de gaze cu efect de seră care 
urmează a fi licitate.

(1) Articolul 10 alineatul (4) din 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a 
Directivei 96/61/CE a Consiliului nu 
specifică modul în care trebuie distribuite 
pe perioada de comercializare volumele de 
cote de emisie de gaze cu efect de seră care 
urmează a fi licitate. Conform dispozițiilor 
articolului 9 din Directiva 2003/87/CE, 
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cantitatea de cote trebuie să scadă cu un 
factor linear de 1,74 % în raport cu
cantitatea medie anuală totală a cotelor 
emise de statele membre.

Or. en

Justificare

Pentru a restabili credibilitatea sistemului de comercializare a cotelor de emisie (ETS) ca 
sistem de piață, ar trebui precizat în mod clar faptul că orice „concentrare a volumelor 
licitate către sfârșitul fazei de tranzacționare” (backloading) nu poate fi decât o măsură 
singulară și excepțională.

Amendamentul 14
Holger Krahmer

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu articolul 2 
litera (b) din Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului, procedura de reglementare 
poate fi utilizată doar pentru a modifica 
dispoziții neesențiale ale actului juridic de 
bază. În conformitate cu articolul 9 din 
Directiva 2003/87/CE, Comisia stabilește 
anual cantitatea totală la nivel comunitar 
a cotelor de emisie. Comisia nu dispune 
de puteri discreționare în ceea ce privește 
cantitatea totală de cote. Articolul 10 din 
Directiva 2003/87/CE prevede licitarea 
cotelor pe baza cantității totale stabilite 
conform procedurii prevăzute la 
articolul 9 din Directiva 2003/87/CE. 
Procesul de licitare este conceput să 
modifice elementele neesențiale ale 
directivei. Propunerea Comisiei de a 
modifica articolul 10 alineatul (4) 
paragraful 1 ultima teză din 
Directiva 2003/87/CE, și anume stabilirea 
corecțiilor adecvate pentru volumele 
anuale ale cotelor de emisie care urmează 
a fi licitate în perioada 2013-2020, este, în 
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esență, o intervenție care vizează cerințele 
de bază enunțate la articolul 9 din 
Directiva 2003/87/CE. Această intervenție
nu poate fi stabilită decât în cadrul 
procedurii legislative ordinare și nu poate
fi considerată o modificare neesențială a 
actului juridic de bază. Prin urmare, 
corecțiile nu pot fi decise printr-o 
procedură de comitologie (procedura de 
reglementare cu control), astfel cum a 
propus Comisia; acestea necesită 
adoptarea unui act legislativ al
Parlamentului European și al Consiliului, 
la propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

Orice modificare a calendarului va constitui o modificare esențială a actului juridic de bază 
având în vedere posibila sa influență asupra prețurilor certificatelor, potrivit analizei 
efectuate în cadrul evaluării corespunzătoare a impactului, care modifică Regulamentul (UE) 
nr. 1031/2010.

Amendamentul 15
Holger Krahmer

Propunere de decizie
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Reamintind obiectivul 
Directivei 2003/87/CE, sistemul european 
de comercializare a cotelor de emisie a 
fost instituit pentru a promova reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră într-o 
manieră rentabilă și eficientă din punct 
de vedere economic.

Or. en

Justificare

Sistemul de plafonare și comercializare garantează realizarea într-o manieră rentabilă a 
obiectivelor stabilite de reducere a emisiilor. Plafonul este cel care asigură reducerea 
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emisiilor, nu prețul.

Amendamentul 16
Holger Krahmer

Propunere de decizie
Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Comunicarea Comisiei intitulată „O 
industrie europeană mai puternică pentru 
creșterea și redresarea economiei” 
(COM(2012)0582) reamintește faptul că 
„accesul fiabil și rezonabil din punct de 
vedere al costurilor la energie și la materii 
prime este din ce în ce mai important, 
întrucât acestea din urmă determină o 
parte semnificativă a costurilor în multe 
sectoare industriale”, în timp ce 
„industria europeană se confruntă, în 
medie, cu prețuri mai ridicate decât alte 
economii dezvoltate precum SUA, 
Canada, Mexic și Coreea, iar această 
diferență în materie de prețuri s-a 
accentuat în cursul ultimei decade”. 
Comunicarea respectivă conchide că 
„impactul asupra prețului energiei în 
Europa ar trebui să fie luat în considerare 
cu atenție la definirea viitoarelor politici 
în domeniul energiei”.

Or. en

Justificare

Sistemul de plafonare și comercializare garantează realizarea într-o manieră rentabilă a 
obiectivelor stabilite de reducere a emisiilor. Plafonul este cel care asigură reducerea 
emisiilor, nu prețul. Prețurile ridicate nu fac decât să genereze denaturări economice și să 
pună în pericol competitivitatea industriei europene.

Amendamentul 17
Theodoros Skylakakis
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Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru 
a asigura predictibilitatea pieței, trebuie 
precizat faptul că, în circumstanțe 
excepționale, Comisia poate să adapteze 
calendarul licitațiilor în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (4) din 
Directiva 2003/87/CE, pentru a asigura 
funcționarea corectă a pieței.

eliminat

Or. el

Justificare

Scopul EU ETS este de a reduce emisiile, și nu de a stabili prețurile. În perioadele de 
recesiune, Comisia intervine în mod direct pe piață, în comparație cu industria energiei 
solare și consumatorii. Potrivit Departamentului pentru Energie și Schimbări Climatice din 
Regatul Unit (Department of Energy & Climate Change), veniturile generate prin retragerea 
definitivă a unor cote de emisie echivalente cu 900 Mt de emisii de gaze cu efect de seră ar 
veni în mod disproporționat din statele membre mai defavorizate din punct de vedere 
economic. Costurile, ca procent din PIB, ar fi mai mari în Bulgaria, Estonia, România, 
Republica Cehă, Slovacia, Lituania și Grecia.

Amendamentul 18
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, trebuie 
precizat faptul că, în circumstanțe 
excepționale, Comisia poate să adapteze
calendarul licitațiilor în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (4) din 
Directiva 2003/87/CE, pentru a asigura 
funcționarea corectă a pieței.

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, trebuie 
precizat faptul că, pentru a asigura 
funcționarea corectă a pieței, Comisia 
adaptează calendarul licitațiilor în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (4) 
din Directiva 2003/87/CE.

Or. en
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Justificare

Sistemul european de comercializare a cotelor de emisie a fost instituit pentru a promova 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-o manieră rentabilă și eficientă din punct de 
vedere economic. Actualul calendarul al licitațiilor asigură predictibilitate și garantează 
realizarea, până în 2020, a obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2. Orice adaptare a 
calendarului licitațiilor ar perturba grav funcționarea corectă a pieței și, astfel, ar fi în 
contradicție cu normele ETS bazate pe piață.

Amendamentul 19
Romana Jordan

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, trebuie 
precizat faptul că, în circumstanțe 
excepționale, Comisia poate să adapteze 
calendarul licitațiilor în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (4) din 
Directiva 2003/87/CE, pentru a asigura 
funcționarea corectă a pieței.

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, trebuie 
precizat faptul că, în circumstanțe 
excepționale, Comisia poate să adapteze 
calendarul licitațiilor în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (4) din 
Directiva 2003/87/CE, pentru a asigura 
funcționarea corectă a pieței, cu condiția 
ca această intervenție să fie justificată de 
o evaluare a impactului care să 
demonstreze că Uniunea riscă să nu 
atingă în anul 2020 obiectivul stabilit în 
planul său de reducere cu 21 % a 
nivelurilor de emisii raportate în 2005 și 
ca intervenția să nu aibă un impact 
semnificativ în ceea ce privește relocarea 
emisiilor de carbon. Comisia ar trebui să 
aibă posibilitatea de a realiza maximum o 
adaptare de acest tip și numai pe 
parcursul perioadei de opt ani care începe 
la 1 ianuarie 2013.

Or. en

Justificare

Pentru a restabili credibilitatea sistemului de comercializare a cotelor de emisie (ETS) ca 
sistem de piață, ar trebui precizat în mod clar faptul că orice „concentrare a volumelor 
licitate către sfârșitul fazei de tranzacționare” (backloading) nu poate fi decât o măsură 
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singulară și excepțională.

Amendamentul 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, trebuie 
precizat faptul că, în circumstanțe 
excepționale, Comisia poate să adapteze 
calendarul licitațiilor în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (4) din 
Directiva 2003/87/CE, pentru a asigura 
funcționarea corectă a pieței.

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, trebuie 
precizat faptul că, în circumstanțe 
excepționale, Comisia poate să adapteze 
calendarul licitațiilor în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (4) din 
Directiva 2003/87/CE, pentru a asigura 
funcționarea corectă a pieței și a preveni 
fluctuații excesive ale prețurilor.

Or. en

Amendamentul 21
Romana Jordan

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care decide să retragă 
temporar un anumit număr de cote, 
Comisia ar trebui să se asigure că aceste 
cote vor fi reintroduse pe piață într-o 
manieră lineară, începând cu anul 
ulterior datei intervenției respective pe 
piață.

Or. en

Justificare

Intervenția „teoretică” de a retrage un număr de cote în primii trei ani și de a le reintroduce 
pe piață în ultimii doi ani ar fi în contradicție cu dispozițiile articolului 9; de aceea, ar trebui 
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clarificat cel puțin faptul că intervenția este urmată de o scădere lineară.

Amendamentul 22
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Obiectivele stabilite de reducere a 
emisiilor până în anul 2020 vor fi atinse 
cu orice preț – chiar și cu 0 euro pe cotă –
având în vedere numărul limitat al cotelor
care reprezintă plafonul global al 
sistemului de comercializare a cotelor de 
emisie.

Or. en

Justificare

Sistemul de plafonare și comercializare garantează realizarea într-o manieră rentabilă a 
obiectivelor stabilite de reducere a emisiilor. Plafonul este cel care asigură reducerea 
emisiilor, nu prețul.

Amendamentul 23
Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin urmare, Directiva 2003/87/CE 
trebuie modificată în consecință,

eliminat

Or. el

Justificare

Scopul EU ETS este de a reduce emisiile, și nu de a stabili prețurile. În perioadele de 
recesiune, Comisia intervine în mod direct pe piață, în comparație cu industria energiei 
solare și consumatorii. Potrivit Departamentului pentru Energie și Schimbări Climatice din 
Regatul Unit (Department of Energy & Climate Change), veniturile generate prin retragerea 
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definitivă a unor cote de emisie echivalente cu 900 Mt de emisii de gaze cu efect de seră ar 
veni în mod disproporționat din statele membre mai defavorizate din punct de vedere 
economic. Costurile, ca procent din PIB, ar fi mai mari în Bulgaria, Estonia, România, 
Republica Cehă, Slovacia, Lituania și Grecia.

Amendamentul 24
Romana Jordan

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pe lângă această modificare a 
Directivei 2003/87/CE, în următoarea 
revizuire a sistemului de comercializare a 
cotelor de emisie Comisia ar trebui să 
introducă propuneri în favoarea aplicării 
unei abordări mai dinamice a alocării 
cotelor. Această abordare ar trebui să se 
bazeze mai degrabă pe factorii de 
producție reali decât pe perioadele de 
referință istorice care au dovedit că 
împiedică adaptarea în mod adecvat a 
ETS la perioadele de redresare și de 
recesiune economică. Deși asigură 
reducerile absolute necesare pentru 
întreaga perioadă, sistemul de alocare ar 
trebui să permită ajustări ex post în 
vederea evitării necesității unor intervenții 
ulterioare din partea Comisiei, de 
exemplu, pentru a atenua supraalocarea, 
precum și deficitul nejustificat de cote,

Or. en

Justificare

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system's incapability 
to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive 
arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the COM. A 
majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual production. Ex-
ante set allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as 
done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as 
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unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural ETS 
amendment should therefore as well look into amending the allocation rules.

Amendamentul 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În vederea asigurării coerenței cu o 
tendință bazată pe rentabilitate în sensul 
îndeplinirii obiectivului Consiliului 
European de reducere cu 80 %-95 % a 
gazelor cu efect de seră până în 
anul 2050, este necesară ajustarea 
factorului linear prevăzut de 
Directiva 2003/87/CE,

Or. en

Amendamentul 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În condițiile unor prețuri potențial 
mai ridicate ale certificatelor, orientările 
privind anumite măsuri de ajutor de stat 
aplicate în contextul sistemului de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră după anul 2012 
[SWD(2012) 0130 final] 
[SWD(2012) 0131 final] (emisii indirecte) 
și criteriile stabilite la articolul 10a 
alineatele (14)-(17) din 
Directiva 2009/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 aprilie 2009 (emisiile directe) ar trebui 
să facă obiectul unei revizuiri având în 
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vedere riscul relocării emisiilor de carbon 
și al denaturării concurenței între 
sectoare,

Or. en

Justificare

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) 
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.

Amendamentul 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

(3a) În scopul menținerii bunei 
funcționări a pieței, Comisia ar trebui, 
după caz, să prezinte o propunere pentru 
soluții structurale permanente, îndeosebi 
pentru a stabili volumele cotelor de emisie
de gaze cu efect de seră care urmează să 
fie licitate în perioada 2013-2020, pentru 
ca actul propus să intre în vigoare până în 
luna iunie 2014,

Or. en

Amendamentul 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propunere de decizie
Considerentul 3 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Luând în considerare necesitatea 
menținerii stimulentelor sistemului și a 
eficientizării acestui sistem, precum și 
pentru a restabili nivelul de ambiție avut 
în vedere la momentul adoptării 
pachetului de măsuri în domeniul climei, 
este necesară retragerea definitivă a unei 
cantități de 1,4 miliarde de cote de la 
licitațiile prevăzute pentru anii 2015, 2016 
și 2017,

Or. en

Amendamentul 29
Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1 eliminat
La articolul 10 alineatul (4) primul 
paragraf din Directiva 2003/87/CE se 
adaugă următoarea teză:
„Atunci când este cazul, Comisia
adaptează calendarul pentru fiecare 
perioadă, astfel încât să se asigure 
funcționarea corectă a pieței.”

Or. el

Justificare

Scopul EU ETS este de a reduce emisiile, și nu de a stabili prețurile. În perioadele de 
recesiune, Comisia intervine în mod direct pe piață, în comparație cu industria energiei 
solare și consumatorii. Potrivit Departamentului pentru Energie și Schimbări Climatice din 
Regatul Unit (Department of Energy & Climate Change), veniturile generate prin retragerea 
definitivă a unor cote de emisie echivalente cu 900 Mt de emisii de gaze cu efect de seră ar 
veni în mod disproporționat din statele membre mai defavorizate din punct de vedere 
economic. Costurile, ca procent din PIB, ar fi mai mari în Bulgaria, Estonia, România, 
Republica Cehă, Slovacia, Lituania și Grecia.
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Amendamentul 30
Sabine Wils

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul -1 (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 9 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La articolul 9, se introduce următorul 
paragraf:
„Începând cu anul 2014, factorul linear 
de reducere este 3,9 %.”

Or. en

Amendamentul 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul -1 (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 9 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La articolul 9, se introduce următorul 
paragraf:
„Începând cu anul 2014, factorul linear 
de reducere este 2,5 %.”

Or. en

Amendamentul 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul -1 a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) La articolul 10, se introduce 
următorul alineat:
„(2a) Ca derogare unică de la 
alineatul (1), un total de 1,4 miliarde de 
cote se retrage definitiv din volumul de 
cote care urmează a fi licitate în 
anii 2015, 2016 și 2017, sub rezerva 
alineatului (2) litera (b).”

Or. en

Amendamentul 33
Romana Jordan

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 10 alineatul (4) primul 
paragraf din Directiva 2003/87/CE se 
adaugă următoarea teză:

La articolul 10 alineatul (4) primul 
paragraf din Directiva 2003/87/CE se 
adaugă următoarele teze:

Or. en

Amendamentul 34
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este cazul, Comisia adaptează 
calendarul pentru fiecare perioadă, astfel 
încât să se asigure funcționarea corectă a 
pieței.

Comisia nu adaptează calendarul pentru 
fiecare perioadă astfel încât să se asigure 
funcționarea corectă a pieței.
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Or. en

Justificare

Sistemul european de comercializare a cotelor de emisie a fost instituit pentru a promova 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-o manieră rentabilă și eficientă din punct de 
vedere economic. Actualul calendarul al licitațiilor asigură predictibilitate și garantează 
realizarea, până în 2020, a obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2. Orice adaptare a 
calendarului licitațiilor ar perturba grav funcționarea corectă a pieței și, astfel, ar fi în 
contradicție cu normele ETS bazate pe piață.

Amendamentul 35
Romana Jordan

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este cazul, Comisia adaptează
calendarul pentru fiecare perioadă, astfel 
încât să se asigure funcționarea corectă a 
pieței.

Atunci când o evaluare de impact arată că 
Uniunea nu își poate îndeplini obiectivul 
de reducere a emisiilor în 2020, stabilit în 
sistemul său conform cerințelor prevăzute 
de prezenta directivă, și că impactul 
asupra instalațiilor expuse unui risc 
major de relocare a cotelor de emisie este 
limitat, Comisia poate, după caz, să 
adapteze calendarul pentru perioada 
menționată la articolul 13 alineatul (1) 
care începe la 1 ianuarie 2013 pentru un 
număr maxim de 900 de milioane de cote. 
În cazul în care propune retragerea unui
număr de cote, Comisia trebuie să se 
asigure că respectivele cote sunt 
reintroduse într-o manieră lineară. 
Comisia efectuează maximum o adaptare
de acest tip.

Or. en

Amendamentul 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek
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Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este cazul, Comisia 
adaptează calendarul pentru fiecare 
perioadă, astfel încât să se asigure 
funcționarea corectă a pieței.

În circumstanțe excepționale, Comisia 
poate propune ajustarea calendarului
pentru perioada menționată la articolul 13 
alineatul (1) care începe la 
1 ianuarie 2013, astfel încât să se asigure 
funcționarea corectă a pieței. Comisia 
propune maximum o adaptare de acest 
tip.
Pentru a asigura predictibilitatea 
licitațiilor, în special în ceea ce privește 
volumele estimate de cote în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (4), este interzisă 
orice modificare, inclusiv reducerea 
volumului sau a unei părți a volumului de 
cote care urmează a fi licitate.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura certitudinea cadrului juridic și predictibilitatea licitațiilor, precum și pentru 
a garanta încrederea investitorilor în funcționarea bazată pe piață a sistemului UE de 
comercializare a cotelor de emisie (EU ETS), în special în ceea ce privește volumele de cote 
care urmează a fi licitate, ar trebui strict interzisă orice modificare a volumului sau a unei 
părți a volumului de cote care urmează a fi licitate. Orice intervenție la nivelul calendarului 
ar trebui să aibă doar un caracter „tehnic”.

Amendamentul 37
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este cazul, Comisia adaptează În cazul în care anumite circumstanțe 
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calendarul pentru fiecare perioadă, astfel 
încât să se asigure funcționarea corectă a 
pieței.

excepționale impun o singură intervenție 
la nivelul calendarului licitațiilor care 
vizează toată perioada a treia a EU-ETS, 
statele membre adoptă de imediat măsuri 
financiare care să compenseze costurile 
indirecte pe termen mediu și scurt impuse 
sectoarelor vizate de relocarea cotelor de 
emisie, costuri care decurg dintr-o astfel 
de intervenție și care se reflectă asupra 
prețurilor energiei electrice. Astfel de 
măsuri financiare trebuie să fie în 
conformitate cu normele în materie de 
ajutoare de stat aplicabile în acest 
domeniu.

Or. en

Justificare

S-a estimat (Reuters Point Carbon, 14/11/12) că o concentrare a volumelor licitate către 
sfârșitul fazei de tranzacționare (backloading) ar genera o majorare a facturilor la energie 
electrică, pentru cei mai importanți consumatori europeni, cu peste 1,2 miliarde EUR sau cu 
3 % anual pentru următorii 3 ani. Este de maximă importanță ca orice ipoteză a unei astfel 
de intervenții extraordinare să fie echilibrată în mod adecvat, prin măsuri corespunzătoare, 
atât la nivelul UE, cât și la nivel național, capabile să elimine impactul negativ asupra 
sectoarelor implicate în relocarea cotelor de emisie, sectoare care depun eforturi 
semnificative pentru a rămâne competitive.

Amendamentul 38
Elisabetta Gardini

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este cazul, Comisia adaptează 
calendarul pentru fiecare perioadă, astfel 
încât să se asigure funcționarea corectă a 
pieței.

În cazul în care anumite circumstanțe 
excepționale impun o singură intervenție 
la nivelul calendarului licitațiilor care 
vizează toată perioada a treia a EU-ETS, 
statele membre adoptă imediat măsuri 
financiare care să compenseze costurile 
indirecte pe termen mediu și scurt impuse 
sectoarelor vizate de relocarea cotelor de 
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emisie, costuri care decurg dintr-o astfel 
de intervenție și care se reflectă asupra 
prețurilor energiei electrice. Astfel de 
măsuri financiare trebuie să fie în 
conformitate cu normele în materie de 
ajutoare de stat aplicabile în acest 
domeniu.

Or. en

Justificare

S-a estimat (Reuters Point Carbon, la 14 noiembrie 2012) că o concentrare a volumelor 
licitate către sfârșitul fazei de tranzacționare” (backloading) ar genera o majorare a 
facturilor la energie electrică, pentru cei mai importanți consumatori europeni, cu peste 
1,2 miliarde EUR sau cu 3 % anual pentru următorii trei ani. În contextul actualei recesiuni 
economice din Europa, este de maximă importanță ca orice ipoteză a concentrării volumelor 
licitate de cote de emisie de CO2 către sfârșitul fazei de tranzacționare (backloading) să fie 
echilibrată în mod adecvat, prin măsuri corespunzătoare, capabile să elimine impactul 
negativ asupra sectoarelor implicate în relocarea cotelor de emisie.

Amendamentul 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 10 alineatul (4), se 
introduce următorul paragraf:
„Pentru a asigura predictibilitatea 
licitațiilor, în special în ceea ce privește 
volumele estimate de cote în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (4), orice 
modificare, inclusiv reducerea volumului 
sau a unei părți a volumului de cote care 
urmează a fi licitate, necesită acordul 
unanim al tuturor statelor membre.”

Or. en
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Justificare

Conform hotărârii Consiliului European din luna decembrie 2008, statele membre vor 
decide, în conformitate cu cerințele constituționale și bugetare proprii, utilizarea veniturilor 
generate din licitarea cotelor în cadrul sistemului UE de comercializare a cotelor de emisie. 
Prin urmare, orice modificări aduse calendarului licitaților care afectează veniturile statelor 
membre generate prin licitații ar trebui adoptate în unanimitate de către toate statele 
membre.

Amendamentul 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 b (nou)
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) La articolul 10 alineatul (4), se 
introduce următorul paragraf:
„Orice adaptare ar trebui să fie însoțită de 
o evaluare a impactului adaptării 
respective asupra veniturilor statelor 
membre obținute din licitații.
În cazul în care adaptarea menționată la 
primul paragraf generează o scădere, în 
oricare dintre statele membre, a 
veniturilor obținute prin licitații în 
anul 2013 și, ulterior, în fiecare an până 
în 2020, Comisia propune măsuri 
compensatorii de natură să reducă la 
minimum impactul negativ asupra 
veniturilor statelor membre obținute prin 
licitații.”

Or. en

Justificare

Conform articolului 10 alineatul (3) din Directiva ETS, o parte din procentul de 50 % din 
veniturile generate prin licitarea cotelor ar trebui utilizată pentru finanțarea acțiunilor 
destinate atenuării și adaptării la schimbările climatice, derulate în țările în curs de 
dezvoltare. Pentru ca statele membre să își îndeplinească angajamentele și, în consecință, să 
răspundă așteptărilor la nivel internațional în ceea ce privește ajutorul UE în domeniul 
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climei, modificările introduse la nivelul calendarului licitațiilor nu ar trebui să antreneze 
nicio reducere a veniturilor obținute din licitații în niciunul dintre statele membre.

Amendamentul 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 c (nou)
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) La articolul 10 alineatul (4), se 
introduce următorul paragraf:
„Nicio adaptare care are drept rezultat 
limitarea volumului de cote care urmează 
a fi licitate în anul 2013 sau, ulterior, în 
orice an până în 2020, nu ar trebui să se 
aplice statelor membre enumerate în 
anexa IIA.”

Or. en

Justificare

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annex IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Amendamentul 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 d (nou)
Directiva 2003/87/CE.
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) La articolul 10 alineatul (4), se 
introduce următorul paragraf:
„Nicio adaptare care are drept rezultat 
limitarea volumului de cote care urmează 
a fi licitate în anul 2013 sau, ulterior, în 
orice an până în 2020, nu ar trebui să se 
aplice statelor membre enumerate în 
anexa IIb.”

Or. en

Justificare

Member States which had achieved in 2005 a reduction of at least 20 % in greenhouse gas
emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol were allocated 
additional 2 % of the total quantity of the allowances to be auctioned. Additional part of 
auction allowances was to compensate those Member States costs as regards huge emissions 
reduction in previous years. In order to minimize the impact of any possible changes in the 
auction timetable Member States set out in Annex IIB should be exempted from participating 
in any mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.


