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Amendamentul 21
Pilar Del Castillo, Romana Jordan, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 22
Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Titlu

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

ETS vizează mai curând reducerea a emisiilor decât stabilirea prețurilor. În vremuri de 
recesiune, Comisia intervine direct pe piață în detrimentul industriei energetice și al 
consumatorilor de energie. Potrivit Departamentului pentru Energie și Schimbări Climatice 
din Regatul Unit, veniturile rezultate din retragerea completă a 900 de milioane de certificate 
de emisii ar fi disproporționate cu cele din statele membre mai puțin dezvoltate din punct de 
vedere economic. Taxa ca procent din PIB este mai mare în: Bulgaria, Estonia, România, 
Republica Cehă, Slovacia, Lituania și Grecia.
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Amendamentul 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de decizie
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

DECIZIA PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DECIZIA 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

de abrogare a Directivei 2003/87/CE

Or. it

Amendamentul 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propunere de decizie
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de
DECIZIE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

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

de clarificare a dispozițiilor privind 
calendarul licitațiilor de certificate de 
emisii de gaze cu efect de seră și de 
modificare a Directivei 2003/87/CE de 
stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
în cadrul Comunității

Or. en

Justificare

Text al președinției Consiliului din data de 22 februarie (6705/13).
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Amendamentul 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 

Propunere de decizie
Considerentul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) În cadrul Uniunii se urmărește o 
reducere a emisiilor de dioxid de carbon, 
în conformitate cu obiectivele stabilite în 
pachetul „climă-energie” al UE, în 
principal având în vedere criza economică 
din Europa începând din 2008.

Or. it

Amendamentul 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Propunere de decizie
Considerentul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Concluziile Consiliului European 
din 22 mai 2013 precizează că politica UE 
în domeniul energiei trebuie să garanteze 
securitatea aprovizionării gospodăriilor și 
a societăților la prețuri și costuri 
accesibile și competitive, într-un mod 
sigur și sustenabil.

Or. en

Amendamentul 27
Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Considerentul 1
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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 1nu 
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 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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) Schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii („ETS UE”), 
instituită de Directiva 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 a demonstrat
deficiențe structurale evidente: în timp ce, 
pe de o parte, nu a împiedicat, ci din 
contră, a favorizat relocarea emisiilor, pe 
de altă parte s-a dovedit a fi o povară 
ulterioară pentru costurile la energie 
pentru sectoarele ETS în care nu au avut 
loc relocări.

Or. it

Amendamentul 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

                                               
1 JO L 275, 25.10.2003, p. 32.
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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) Directiva 2003/87/CE1 nu specifică 
modul în care trebuie distribuite pe 
perioade de comercializare volumele de 
certificate de emisii de gaze cu efect de 
seră care urmează a fi licitate.

____________
1 JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

Or. en

Justificare

Text al președinției Consiliului din data de 22 februarie (6705/13).

Amendamentul 30
Jean-Pierre Audy

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 

(1) Articolul 10 alineatul (4) din 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003, modificată în mai 
multe rânduri și ultima dată prin 
Directiva 2009/29/CE din 
23 aprilie 20091, 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 
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urmează a fi licitate. trebuie distribuite pe perioada de 
comercializare volumele de cote de emisie 
de gaze cu efect de seră care urmează a fi 
licitate. 

____________
1 OJ L 140, 5.6.2009, p. 63.

Or. fr

Amendamentul 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Până la sfârșitul anului 2011, s-a 
acumulat un surplus de 955 de milioane 
de certificate de emisii. Acest surplus este 
stabilit să crească dacă nu sunt luate 
măsuri referitoare la schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii
(ETS).

Or. en

Justificare

Text al președinției Consiliului din data de 22 februarie (6705/13).

Amendamentul 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prăbușirea cererii de certificate de 
emisii cauzată de criza economică și de 
relocare a determinat, prin urmare, o 
scădere considerabilă a valorii 
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certificatelor pe piață. Numai în acest 
mod, în mod paradoxal, EU ETS 
demonstrează că este în măsură să 
realizeze obiectivul enunțat la articolul 1 
primul paragraf din Directiva 2003/87/CE 
de „a promova reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră într-un mod rentabil 
și eficient din punct de vedere economic”. 
Este ușor de prevăzut că, atunci când 
economia UE va începe să crească din 
nou, inclusiv emisiile de dioxid de carbon 
vor reîncepe să crească și, odată cu 
acestea, va crește și valoarea pe piață a 
certificatelor de emisii.

Or. it

Amendamentul 33
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Articolul 1 din Directiva 2003/87/CE 
prevede că scopul sistemului de 
comercializare a cotelor de emisie este de 
a promova reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră într-un mod rentabil și 
eficient din punct de vedere economic.

Or. en

Amendamentul 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propunere de decizie
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Acest surplus semnificativ de 
certificate de emisii are ca rezultat un preț
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al carbonului mai redus decât cel 
preconizat inițial, reducând stimulentele 
pentru investițiile în tehnologii cu emisii 
reduse de dioxid de carbon și crescând 
riscul unei blocări într-o infrastructură cu 
un volum mare de emisii de dioxid de 
carbon.

Or. en

Justificare

Text al președinției Consiliului din data de 22 februarie (6705/13).

Amendamentul 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propunere de decizie
Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) În noiembrie 2012 și în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE, Comisia a 
prezentat Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind 
funcționarea pieței carbonului. Raportul 
a constatat că EU ETS aduce reduceri ale 
emisiilor, însă abilitatea celei din urmă de 
a realiza o decarbonizare rentabilă a fost 
pusă sub semnul întrebării ca urmare a 
dezechilibrului mare și în continuă 
creștere dintre cererea și oferta de pe 
piață. Raportul a identificat ulterior o 
serie de opțiuni pentru măsurile 
structurale care ar trebui avute în vedere 
pentru a aborda dezechilibrul respectiv.

Or. en

Justificare

Text al președinției Consiliului din data de 22 februarie (6705/13).
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Amendamentul 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin urmare, EU ETS în sine a 
demonstrat că nu funcționează și, prin 
urmare, trebuie suspendat la sfârșitul 
actualului ciclu de negociere, adică în 
2020, ținând cont, de asemenea, că în 
2020 se prevede intrarea în vigoarea a 
unui nou acord global privind clima, 
semnat în cadrul CCONUSC.

Or. it

Amendamentul 37
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În temeiul articolului 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 
temeiul articolului 9 din 
Directiva 2003/87/CE, Comisia stabilește 
anual cantitatea totală la nivelul Uniunii 
a cotelor de emisii. Comisia nu dispune de 
puteri discreționare în ceea ce privește 
cantitatea totală de certificate. 
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 
are rolul de a modifica elementele 
neesențiale din Directiva 2003/87/CE. 
Propunerea Comisiei de a modifica 
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articolul 10 alineatul (4) paragraful 1 
ultima teză din Directiva 2003/87/CE, și 
anume, stabilirea corecțiilor adecvate 
pentru volumele anuale ale certificatelor 
de emisii care urmează a fi licitate în 
perioada 2013-2020, este, în 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, 
aceste rectificări nu pot fi stabilite printr-
un proces de comitologie (procedură 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 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de decizie
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Reamintind obiectivul stabilit la 
articolul 1 din Directiva 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-un mod rentabil și 
eficient din punct de vedere economic.
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 39
Holger Krahmer, Britta Reimers

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”1

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 concluzionând, prin urmare, 
că „impactul asupra prețului energiei în 
Europa ar trebui să fie luat în considerare 
cu atenție la definirea viitoarelor politici 
în domeniul energiei”.
___________
1 COM(2012)0582.

Or. en

Justificare

Sistemul de plafonare și comercializare garantează realizarea într-un mod rentabil 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 
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pună în pericol competitivitatea industriei europene.

Amendamentul 40
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.

eliminat

Or. el

Justificare

ETS vizează mai curând reducerea a emisiilor decât stabilirea prețurilor. În vremuri de 
recesiune, Comisia intervine direct pe piață în detrimentul industriei energetice și al 
consumatorilor de energie. Potrivit Departamentului pentru Energie și Schimbări Climatice 
din Regatul Unit, veniturile rezultate din retragerea completă a 900 de milioane de certificate 
de emisii ar fi disproporționate cu cele din statele membre mai puțin dezvoltate din punct de 
vedere economic. Taxa ca procent din PIB este mai mare în: Bulgaria, Estonia, România, 
Republica Cehă, Slovacia, Lituania și Grecia.

Amendamentul 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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 

eliminat
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funcționarea corectă a pieței.

Or. it

Amendamentul 42
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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 securității juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, ar trebui
precizat faptul că, pentru a asigura 
funcționarea corectă a pieței, Comisia nu 
ar trebui să adapteze calendarul licitațiilor 
în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) 
din Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificare

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii a fost instituită pentru a promova 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-o manieră rentabilă și eficientă din punct de 
vedere economic. Actualul calendar 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 43
Jean-Pierre Audy

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 

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

articolul 10 alineatul (4) din Directiva 
2003/87/CE, pentru a asigura funcționarea 
corectă a pieței. În vederea asigurării 
bunei funcționări a pieței, Comisia va 
studia crearea unei autorități 
independente de supraveghere a schemei 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisie.

Or. fr

Amendamentul 44
Karl-Heinz Florenz

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 securității juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, ar trebui
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 o astfel de 
intervenție să poată fi justificată printr-o 
evaluare a impactului care să arate faptul 
că impactul asupra sectoarelor expuse 
unui risc semnificativ de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon este limitat.
Comisia ar trebui să poată realiza o 
singură astfel de adaptare și numai pe 
parcursul perioadei de opt ani, care 
începe la 1 ianuarie 2013.
Tranziția către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon reprezintă o 
provocare majoră, în special pentru 
industria energointensivă. Din acest 
motiv, este necesar un sprijin activ pentru 
proiectele demonstrative în materie de 
tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon. În acest scop, ajustarea 
calendarului licitațiilor reprezintă o 
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oportunitate de a iniția un astfel de 
sprijin. S-a acumulat deja experiență în 
sprijinirea tehnologiilor cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon prin intermediul 
programului NER 300. Acest sprijin ar 
trebui continuat și extins pe viitor și 
pentru tehnologiile deschizătoare de noi 
perspective, în contextul unui cadru 
pentru 2030 pentru politici în domeniul 
climei și al energiei.

Or. en

Justificare

În cazul în care calendarul va fi adoptat, veniturile rezultate din concentrarea volumelor 
certificatelor de emisii licitate către sfârșitul fazei de tranzacționare „backloaded” vor fi 
utilizate pentru a ajuta industria energetică intensivă să reducă emisiile de CO2 prin 
stabilirea unui fond de inovare industrială. Acesta va fi construit respectând principiile 
programului NER 300 existent deja în temeiul Directivei privind EU ETS. Certificatele de 
emisii ale acestui fond vor fi alocate și nu pot fi rezervate pe viitor.

Amendamentul 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 securității juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, ar trebui 
precizat faptul că, în circumstanțe 
excepționale, Comisia poate să adapteze 
calendarul licitațiilor în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE, pentru a asigura 
funcționarea corectă a pieței.

Or. en

Justificare

Text al președinției Consiliului din data de 22 februarie (6705/13).
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Amendamentul 46
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Reducerea emisiilor în temeiul 
Directivei 2003/87/CE este garantată de 
plafonul privind furnizarea certificatelor 
de emisii, care este stabilit să scadă la 
1,74 % pe an, indiferent de prețul 
carbonului.

Or. en

Amendamentul 47
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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 per 
certificat – având în vedere numărul 
limitat al certificatelor care reprezintă 
plafonul global al schemei de 
comercializare a certificatelor de emisie.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 48
Andrés Perelló Rodríguez
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Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Certificatele de emisii supuse unei 
astfel de adaptări ar trebui să constituie o 
rezervă strategică în scopul de a 
îmbunătăți stabilitatea la nivelul EU ETS 
și a sprijini dezvoltarea capacităților și 
reconversia profesională a lucrătorilor în 
vederea tranziției la emisii scăzute de 
dioxid de carbon. În acest scop, măsurile 
structurale viitoare adoptate de 
Parlamentul European și Consiliu ar 
trebui să asigure utilizarea lor ca parte a 
unei rezerve pe care EU ETS ar trebui să 
poată să o adapteze mai bine la 
dezechilibrele extreme dintre cerere și 
ofertă pe baza unor criterii transparente și 
obiective. 

Or. en

Amendamentul 49
Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În pofida faptului că prețul la carbon 
este mai mic decât a fost prevăzut inițial, 
Comisia ar trebui să se ghideze după 
principiul continuității reglementării în 
cadrul unei perioade de comercializare și 
să ia în considerare circumstanțele 
economice actuale la determinarea listei 
sectoarelor și a subsectoarelor considerate 
a fi expuse unui risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
pentru anii 2015-2019. 

Or. en
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Justificare

În momentul considerării de către Comisie a relocării emisiilor de carbon, trebuie luată în 
considerare și situația economică actuală. Sectoarele care se află în prezent pe listă nu 
trebuie să fie excluse din noua listă. Industria necesită o predictibilitate pe termen lung; prin 
urmare, Comisia ar trebui să se orienteze după principiul continuității reglementării.

Amendamentul 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Adaptarea calendarului licitațiilor ar 
trebui considerată mai curând o acțiune 
pe termen scurt decât o măsură 
structurală menită să remedieze 
dezechilibrele de pe piața EU ETS. Având 
în vedere necesitatea prezentării 
măsurilor structurale necesare pentru a 
corecta abaterile sistemului EU ETS, ar 
trebui să aibă loc o singură astfel de 
adaptare pe parcursul unei perioade de 
opt ani, care începe cu 1 ianuarie 2013.

Or. en

Justificare

Text al președinției Consiliului din data de 22 februarie (6705/13).

Amendamentul 51
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a garanta transparența, 
Comisia ar trebui să justifice 
Parlamentului și Consiliului 
circumstanțele excepționale și condițiile 
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unei eventuale noi adaptări a 
calendarului pentru fiecare perioadă 
ulterioară celei vizate la articolul 13 
alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE.

Or. fr

Amendamentul 52
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Adaptarea calendarului licitațiilor va 
trebui considerată o acțiune pe termen 
scurt, mai degrabă decât o măsură 
structurală care vizează remedierea 
dezechilibrelor pieței EU ETS.

Or. fr

Amendamentul 53
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

ETS vizează mai curând reducerea a emisiilor decât stabilirea prețurilor. În vremuri de 
recesiune, Comisia intervine direct pe piață în detrimentul industriei energetice și al 
consumatorilor de energie. Potrivit Departamentului pentru Energie și Schimbări Climatice 
din Regatul Unit, veniturile rezultate din retragerea completă a 900 de milioane de certificate 
de emisii ar fi disproporționate cu cele din statele membre mai puțin dezvoltate din punct de 
vedere economic. Taxa ca procent din PIB este mai mare în: Bulgaria, Estonia, România, 
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Republica Cehă, Slovacia, Lituania și Grecia.

Amendamentul 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Prin urmare, Directiva 2003/87/CE ar
trebui abrogată în consecință, începând 
din 1 ianuarie 2021, 

Or. it

Amendamentul 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În general, schimbarea climatică 
bazată pe mecanisme de piață, astfel cum 
este prevăzută de Protocolul de la Kyoto, 
și-a demonstrat propria ineficacitate, mai 
ales dacă aceste mecanisme nu se aplică 
la scară globală, precum și propria 
opacitate. Prin urmare, Uniunea ar trebui 
să evalueze adoptarea unor politici 
alternative în timp util.

Or. it

Amendamentul 56
Jo Leinen

Propunere de decizie



AM\940188RO.doc 23/35 PE513.015v03-00

RO

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie 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 certificatelor de 
emisii 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 57
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Tehnologiile de captare și stocare a 
dioxidului de carbon (CSC) și dezvoltarea 
unor surse de energie din surse 
regenerabile sunt în prezent costisitoare și 
desfășurarea lor rentabilă și accesibilă va 
depinde de dezvoltarea pe viitor a acestor 
tehnologii. Reforma schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii ar 
trebui direcționată către stimularea în 
mod eficace și, astfel, către garantarea 
investițiilor necesare în domeniul 
cercetării și al dezvoltării, pentru a aduce 
pe piață tehnologii cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon.

Or. en

Amendamentul 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta 
Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Înainte de a prezenta propunerile de 
măsuri structurale pentru revizuirea 
Directivei 2003/87/CE, Comisia ar trebui 
– pe lângă măsurile posibile sugerate în 
Raportul referitor la piața carbonului din 
2012 – să aibă în vedere măsuri 
suplimentare pentru a asigura că schema 
continuă să fie un sistem bazat în 
întregime pe piață. Mai mult, Comisia ar 
trebui să propună alocarea obligatorie a 
veniturilor de pe urma licitării către 
tehnologii inovatoare favorabile mediului; 
lista sectoarelor și a subsectoarelor 
afectate de un risc de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon nu ar trebui să fie 
adaptată pentru a asigura certitudinea 
maximă posibilă a industriei.

Or. en

Amendamentul 59
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Elisabetta Gardini, Eija-Riitta 
Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de decizie
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Prețul actual scăzut la carbon se 
datorează, printre altele, unei mari 
diversități de scheme naționale de 
sprijinire a surselor de energie 
regenerabilă, care constituie consecința 
Directivei privind energia din surse 
regenerabile. Pentru a spori eficacitatea 
schemei EU ETS pe termen lung și pentru 
a asigura stabilitatea reglementării, 
Comisia ar trebui să prezinte până la 
sfârșitul anului 2013 structuri pentru un 
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sistem mai bine integrat de promovare a 
SRE la nivelul UE după 2020. De 
asemenea, Comisia ar trebui să exploreze 
posibilitățile de stabilire a unei rezerve 
dedicate (bazate pe NER 300) pentru 
sprijinirea tehnologiilor inovatoare în 
domeniul energiei durabile.

Or. en

Amendamentul 60
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Orice măsură de reformare a 
schemei ar trebui să fie creată pentru a 
consolida încrederea în stabilitatea pe 
termen lung a pragului emisiilor și a 
sistemului de comercializare, permițând 
totodată pieței să determine prețul de 
comercializare a certificatelor de emisii; 
dispozițiile și măsurile ar trebui să 
garanteze că veniturile directe crescute în 
urma licitării certificatelor de emisii sunt 
investite în cercetare în scopul scăderii 
prețului tehnologiilor cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon.

Or. en

Amendamentul 61
Theodoros Skylakakis

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1 eliminat
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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

ETS vizează mai curând reducerea a emisiilor decât stabilirea prețurilor. În vremuri de 
recesiune, Comisia intervine direct pe piață în detrimentul industriei energetice și al 
consumatorilor de energie. Potrivit Departamentului pentru Energie și Schimbări Climatice 
din Regatul Unit, veniturile rezultate din retragerea completă a 900 de milioane de certificate 
de emisii ar fi disproporționate cu cele din statele membre mai puțin dezvoltate din punct de 
vedere economic. Taxa ca procent din PIB este mai mare în: Bulgaria, Estonia, România, 
Republica Cehă, Slovacia, Lituania și Grecia.

Amendamentul 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii instituită de
Directiva 2003/87/CE este suspendată la 
31 decembrie 2020. Directiva 2003/87/CE 
se abrogă de la 1 ianuarie 2021.

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

Or. it

Amendamentul 63
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers
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Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 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

Or. en

Justificare

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii a fost instituită pentru a promova 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod rentabil și eficient din punct de 
vedere economic. Actualul calendar 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 64
Richard Seeber, Romana Jordan, Elisabetta Gardini, Pilar Del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

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

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:

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

„În cazul în care, în ceea ce privește 
sectoarele industriale individuale, o 
evaluare indică faptul că nu este prevăzut 
un impact semnificativ asupra 
instalațiilor expuse unui risc important de 
relocare a emisiilor de dioxid carbon sau 
supuse unor măsuri politice ale UE 
propuse în vederea compensării 
eventualei creșteri a costurilor indirecte, 
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Comisia poate adapta, atunci când este 
cazul, calendarul pentru perioada 
menționată la articolul 13 alineatul (1) 
care începe la 1 ianuarie 2013 pentru un 
număr maxim de 900 de milioane de 
certificate. În cazul în care propune 
retragerea unui număr de certificate, 
Comisia asigură că respectivele cote sunt 
reintroduse într-o manieră liniară 
începând cu anul următor datei la care 
certificatele de emisii au fost retrase. 
Până în 2020, Comisia efectuează 
maximum o adaptare de acest tip.”

Or. en

Amendamentul 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux

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

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:

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

„În cazul în care, în ceea ce privește 
sectoarele industriale individuale, o 
evaluare indică faptul că nu este prevăzut 
un impact semnificativ asupra sectoarelor 
sau a subsectoarelor expuse unui risc 
important de relocare a emisiilor de 
dioxid carbon sau supuse unor măsuri 
politice ale UE propuse în vederea 
compensării eventualei creșteri a 
costurilor indirecte, Comisia poate adapta, 
atunci când este cazul, calendarul pentru
perioada menționată la articolul 13 
alineatul (1) care începe la 1 ianuarie 
2013 pentru un număr maxim de 900 de 
milioane de certificate. Până în 2020, 
Comisia efectuează o singură adaptare de 
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acest tip.”

Or. en

Amendamentul 66
Karl-Heinz Florenz

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 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, în ceea ce privește 
sectoarele industriale individuale, o 
evaluare indică faptul că nu este prevăzut 
un impact semnificativ asupra sectoarelor 
sau a subsectoarelor expuse unui risc 
important de relocare a emisiilor de 
dioxid carbon sau supuse unor măsuri 
politice ale UE propuse în vederea 
compensării eventualei creșteri a 
costurilor indirecte, Comisia poate adapta, 
atunci când este cazul, calendarul pentru
perioada menționată la articolul 13 
alineatul (1) care începe la 1 ianuarie 
2013 pentru un număr maxim de 900 de 
milioane de certificate.

În cazul în care propune retragerea unui 
număr de certificate, Comisia asigură că 
respectivele certificate de emisii sunt 
reintroduse într-un mod predictibil.
Până în 2020, Comisia efectuează 
maximum o adaptare de acest tip.
600 de milioane dintre certificatele de 
emisii respective reținute sunt utilizate în 
scopul de a promova proiectelor 
demonstrative pentru reducerea emisiilor 
de CO2 în sectoarele energointensive 
(„fondul industrial pentru inovare”). În 
acest scop, se creează un fond bazat pe 
principiul NER 300 [articolul 10a 
alineatul (8)].
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Proiectele sprijinite de această inovare
industrială sunt selectate până la cel 
târziu 31 decembrie 2020.

În acest scop, Decizia 2010/670/UE1 a 
Comisiei de stabilire a criteriilor și 
măsurilor pentru finanțarea proiectelor 
demonstrative comerciale se modifică 
până la cel târziu 31 decembrie 2015.

____________
1JO L 290, 6.11.2010, p. 39.

Or. en

Justificare

În cazul în care calendarul va fi adoptat, veniturile rezultate din concentrarea volumelor 
certificatelor de emisii licitate către sfârșitul fazei de tranzacționare „backloaded” vor fi 
utilizate pentru a ajuta industria energetică intensivă să reducă emisiile de CO2 prin 
stabilirea unui fond de inovare industrială. Acesta va fi construit respectând principiile 
programului NER 300 existent deja în temeiul Directivei privind EU ETS. Certificatele de 
emisii ale acestui fond vor fi alocate și nu pot fi rezervate pe viitor.

Amendamentul 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 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 este cazul, Comisia adaptează 
calendarul pentru fiecare perioadă, astfel 
încât să se asigure funcționarea corectă a 
pieței, numai dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:
(a) există o creștere economică 
sistematică în fiecare stat membru de cel 
puțin 1 % pentru cel puțin un an; și
(b) rata sărăciei energetice în fiecare stat 
membru nu depășește 8 % în conformitate 
cu modelul din Regatul Unit privind rata 
sărăciei energetice.
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Or. en

Amendamentul 68
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de decizie
Articolul 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 este cazul, Comisia 
adaptează calendarul pentru fiecare 
perioadă, astfel încât să se asigure 
funcționarea corectă a pieței.” 

Atunci când o astfel de adaptare 
determină nelicitarea timpurie a unui 
număr semnificativ de certificate de emisii 
în etapa 3 a EU ETS, certificatele de 
emisii respective sunt utilizate pentru a 
crea o nouă rezervă de consolidare a 
stabilității EU ETS și pentru a contribui 
la aspectele sociale și cele legate de 
competențe ale tranziției la emisii scăzute 
de dioxid de carbon.

Or. en

Justificare

După cum a propus Comisia și a fost modificată prima dată de Comisia ENVI, concentrarea 
nu a beneficiat de o susținere suficientă în ședința plenară a parlamentului. Pentru a constitui 
un sprijin mai larg, certificatele de emisii concentrate ar trebui utilizate în două moduri: 1) 
cota majoră ar trebui să fie reținută pentru a crea o rezervă strategică de stabilizare, 
garantând o sursă flexibilă a cererii și ofertei în situații cu dezechilibre de piață extreme, 
bazate pe norme de intervenție predefinite și automate și 2) cota rămasă ar trebui licitată 
ulterior în etapa 3 pentru a sprijini inițiativele și proiectele care contribuie la aspectele 
sociale ale tranziției la emisii scăzute de dioxid de carbon, precum dezvoltarea sau 
reconversia competențelor lucrătorilor sau educarea lucrătorilor.

Amendamentul 69
Jean-Pierre Audy
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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 adapta calendarul pentru perioada 
menționată la articolul 13 alineatul (1) 
începând de la 1 ianuarie 2013, astfel 
încât să se asigure funcționarea corectă a 
pieței. Comisia efectuează maximum o 
astfel de adaptare în cursul perioadei 
respective.

Or. fr

Amendamentul 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 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 cazuri excepționale, Comisia poate să 
adapteze calendarul pentru fiecare 
perioadă, astfel încât să se asigure 
funcționarea corectă a pieței.” În perioada 
menționată la articolul 13 alineatul (1), 
Comisia efectuează nu mai mult de o 
astfel de adaptare.

Or. en

Justificare

Text al președinției Consiliului din data de 22 februarie (6705/13).

Amendamentul 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Propunere de decizie
Articolul 1 - paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Până la 30 iunie 2015, Comisia 
transmite Parlamentului European și 
Consiliului un studiu privind fezabilitatea 
și raportul costuri-beneficii privind 
schimbările climatice bazate pe 
instrumente diferite de cele ale pieței, 
inclusiv instituirea unui impozit pe carbon 
la frontierele Uniunii. 

Or. it

Amendamentul 72
Chris Davies

Propunere de decizie
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Comisia este încurajată să prezinte 
propuneri de modificare a articolului 10a 
alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE în 
vederea extinderii mecanismului de 
finanțare al UE („NER 300”) pentru 
dezvoltarea de tehnologii inovatoare în 
domeniul emisiilor scăzute de dioxid de 
carbon și pentru a fi aplicată, de 
asemenea, dezvoltărilor care pot reduce 
costurile și emisiile de dioxid de carbon 
ale industriilor energointensive.
Mecanismul este finanțat din vânzarea 
unei părți sau a tuturor certificatelor de 
emisii pe care prezenta directivă le reține 
temporar din ETS. Raportul financiar 
disponibil este alocat înainte de 
încheierea etapei 3 în 2020.

Or. en
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Justificare

Mecanismul de finanțare existent „NER 300” derivă din vânzarea a 300 milioane de 
certificate de emisii din schema de comercializare a certificatelor de emisii și sprijină 
dezvoltarea unei serii de proiecte inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile. 
Vânzarea certificatelor de emisii „concentrate” poate asigura finanțare suplimentară și 
aceasta ar trebui extinsă pentru a promova inovările tehnologice de care pot beneficia 
industriile energointensive. O astfel de vânzare va reduce temporar prețul la carbon, 
garantând totodată că certificatele de emisii sunt excluse permanent din ETS.

Amendamentul 73
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Articolul 1 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Atunci când este cazul, Comisia prezintă o 
propunere revizuită cu scopul de:
(a) a modifica articolul 9 din Directiva 
2003/87/CE pentru a clarifica faptul că 
factorul de reducere liniară de 1,74 % pe 
an va continua si după 2020. Se 
realizează o evaluare a impactului 
diferitelor opțiuni și în sectoarele 
economice și scenariile de afaceri și, dacă 
este necesar, se ia în considerare o 
consolidare a sistemului în vederea 
atingerii obiectivelor pe termen lung ale 
UE privind decarbonizarea până în 2050 
și mai departe. În cadrul acestei revizuiri, 
sunt luate în considerare starea pieței 
internaționale a carbonului și relocarea
emisiilor de dioxid de carbon;
(b) a modifica articolul 10 din Directiva 
2003/87/CE pentru a introduce un 
mecanism „ex post” în care emiterea 
certificatelor de emisii conform 
plafonului va fi ajustată luând în 
considerare nivelul activității din fiecare 
etapă a ciclului economic. Propunerile 
vizează „o bancă de carbon” în care 
certificatele de emisii în exces pot fi 
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depuse și din care aceste certificate de 
emisii pot fi retrase. În cazul stabilirii 
unei astfel de „bănci de carbon”, sunt 
prevăzute norme clare privind 
circumstanțele în care certificatele de 
emisii trebuie depuse și retrase;
(c) a modifica articolul 10 alineatul (3) 
din Directiva 2003/87/CE pentru a 
garanta că veniturile rezultate în urma 
licitării certificatelor de emisii sunt 
direcționate către investiții în cercetare și 
dezvoltare de tehnologii cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon.

Or. en

Amendamentul 74
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Propunere de decizie
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Prezenta decizie întră în vigoare la data 
adoptării sale.

Or. en

Justificare

Text al președinției Consiliului din data de 22 februarie (6705/13).


