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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind adoptarea modificării de la 
Doha la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg 
din acesta
(COM(2013)0768 – C7-0000/2013 – 2013/0376(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2013)0768),

– având în vedere modificarea la Protocolul de la Kyoto adoptată la cea de a opta sesiune 
a Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto, 
organizată la Doha, Qatar, în decembrie 2012 (modificarea de la Doha la Protocolul de 
la Kyoto),

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 
alineatul (1) coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a), 

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0000/2013),

– având în vedere articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2014),

1. aprobă propunerea de decizie a Consiliului;

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



PE527.992v02-00 6/11 PR\1017286RO.doc

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind adoptarea modificării de la Doha la 
Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acesta

Introducere

Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice, semnat în 1997, stabilește obiective de reducere a emisiilor obligatorii 
la nivel internațional. UE a ratificat protocolul în 2002 și a declarat că UE și cele 15 state 
membre ale UE de la vremea respectivă vor face uz de această dispoziție pentru a-și îndeplini 
în comun angajamentele privind emisiile din UE. Prin urmare, statele membre ale UE și-au 
asumat în comun responsabilitatea, în temeiul mecanismului de garantare a respectării 
Protocolului de la Kyoto, pentru îndeplinirea, în prima perioadă (2008-2012), a 
angajamentului de reducere a emisiilor lor colective de gaze cu efect de seră (GES) cu 8 % 
față de nivelurile din 1990.

În concluziile sale din 9 martie 2012, Consiliul a convenit să propună pentru Uniune un 
angajament comun cantitativ de reducere a emisiilor cu 20 % pentru cea de a doua perioadă 
de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto.

Poziția Consiliului a fost urmată de statele sale membre în cadrul Conferinței de la Doha 
privind schimbările climatice, din decembrie 2012, unde cele 192 de părți la Protocolul de la 
Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice au 
adoptat o modificare la protocol.

Modificarea de la Doha stabilește o a doua perioadă de angajament în temeiul Protocolului de 
la Kyoto (KP CP2), care începe la 1 ianuarie 2013 și se încheie la 31 decembrie 2020, și care 
prevede angajamente cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic de reducere a 
emisiilor, în temeiul cărora Uniunea Europeană, statele sale membre și Islanda se angajează să 
își limiteze media anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în perioada 2013-2020 la 
80 % din emisiile din anul de referință (în majoritatea cazurilor, 1990).

De asemenea, modificarea de la Doha aduce încă trei modificări Protocolului de la Kyoto, 
care se vor aplica în cea de a doua perioadă de angajament: în primul rând, includerea unui 
nou gaz (trifluorura de azot); în al doilea rând, un mecanism privind ambițiile care prevede o 
procedură simplificată prin care să i se permită unei părți să își ajusteze angajamentul prin 
creșterea obiectivului său în timpul perioadei de angajament; și, în al treilea rând, o prevedere 
care ajustează în mod automat obiectivul unei părți pentru a evita o creștere a emisiilor sale 
pentru perioada 2013-2020 peste emisiile sale medii pentru perioada 2008-2010.

Modificarea de la Doha este condiționată de acceptarea acesteia de către părțile la Protocolul 
de la Kyoto și va intra în vigoare numai după data primirii de către depozitarul convenției a 
instrumentelor de acceptare din partea a cel puțin trei pătrimi din părțile la Protocolul de la 
Kyoto.
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Prin urmare, este necesar ca UE, statele sale membre și Islanda să ratifice în timp util 
modificarea de la Doha.

Obiectiv 

Propunerea de decizie a Consiliului furnizează baza pentru adoptarea modificării de la Doha 
de către Uniunea Europeană și stabilește condițiile îndeplinirii în comun a angajamentelor de 
către Uniunea Europeană, statele sale membre și Islanda. 

Propunerea 

 confirmă faptul că Uniunea Europeană, statele sale membre și Islanda își vor îndeplini 
în comun angajamentele (articolul 2);

 clarifică responsabilitățile care le revin Comisiei și statelor membre de a prezenta 
rapoarte menite să faciliteze calculul cantității comune atribuite (articolul 3);

 conține dispoziții privind responsabilitățile pentru depunerea instrumentului de 
acceptare a modificării de la Doha la Organizația Națiunilor Unite (articolul 4) și 
privind depunerea în comun a instrumentelor de acceptare [articolul 5 alineatul (1)]; 

 impune statelor membre să ia măsurile necesare pentru a-și finaliza procesele de 
ratificare la nivel național până la 16 februarie 2015 cel târziu, în măsura în care este 
posibil [articolul 5 alineatul (2)], și să transmită Comisiei, până la 15 septembrie 2014, 
data probabilă de finalizare a procedurilor relevante [articolul 5 alineatul (3)].

Temei juridic

Temeiul juridic al prezentei propuneri de decizie a Consiliului este articolul 192 alineatul (1), 
coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

Parlamentul European aprobă.

Poziția raportorului 

Raportorul salută proiectul de propunere a Comisiei pentru o decizie a Consiliului referitoare 
la adoptarea modificării de la Doha la Protocolul de la Kyoto și îndeplinirea în comun a 
angajamentelor care decurg din acesta. Raportorul consideră că proiectul de propunere 
furnizează toate bazele necesare pentru adoptarea modificării de la Doha de către Uniunea 
Europeană, statele sale membre și Islanda.

Raportorul dorește să sublinieze următoarele aspecte principale: 

Acordul privind îndeplinirea în comun a obligațiilor

Raportorul reamintește că, în temeiul pachetului energie/climă adoptat în 2009, în special al 
schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) și al Deciziei privind 
partajarea eforturilor, UE și statele sale membre pun deja în aplicare măsuri pentru reducerea 
cu 20 % a emisiilor până în 2020, ceea ce le-a și permis, de fapt, să fie de acord să își pună în 
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aplicare angajamentele pentru cea de a doua perioadă a Protocolului de la Kyoto. În acest 
sens, raportorul dorește să sublinieze că propunerea nu modifică obiectivele sau obligațiile 
statelor membre care decurg din dispozițiile pachetului energie/climă adoptat în 2009.

Protocolul de la Kyoto solicită părților la un acord privind îndeplinirea în comun a obligațiilor 
să stabilească și să transmită, împreună cu instrumentele lor de ratificare, nivelurile de emisii 
alocate fiecărei părți la acordul respectiv [articolul 4 alineatul (1) din Protocolul de la Kyoto]. 

Nivelurile de emisii alocate fiecărui stat membru (și Islandei) sunt stabilite în tabelul 1 din 
anexa I la propunerea de decizie a Consiliului. Aceste niveluri de emisii, exprimate în tone de 
dioxid de carbon echivalent (tCO2 echivalent), sunt egale cu suma alocărilor anuale de emisii 
(AEA) ale fiecărui stat membru pentru perioada 2013-2020, în temeiul Deciziei privind 
partajarea eforturilor (Decizia nr. 406/2009/CE) și cuprind emisiile de la toate sursele și 
puțurile de pe teritoriul statului membru în cauză, astfel cum sunt prevăzute în Protocolul de 
la Kyoto, cu excepția surselor care fac obiectul EU ETS. Cifrele exacte privind AEA sunt 
prevăzute în Decizia Comisiei 2013/162/UE din 26 martie 2013 și în Decizia Comisiei 
2013/634/UE din 31 octombrie 2013.

Nivelul de emisii al UE sau cantitatea de emisii atribuită UE cuprinde emisiile din statele 
membre și din Islanda din surse care fac obiectul EU ETS și care, de asemenea, intră sub 
incidența Protocolului de la Kyoto. 

Propunerea Comisiei nu stabilește un număr absolut pentru cantitatea atribuită UE. În schimb, 
propunerea prevede calcularea acestei cantități prin scăderea sumei cantităților atribuite 
statelor membre și Islandei din cantitatea comună atribuită UE. Prin urmare, riscurile asociate 
incertitudinilor legate de totalul cantității comune atribuite depind de cantitatea atribuită UE, 
nu de cantitatea atribuită fiecărui stat membru în parte. Riscurile rezultă din faptul că această 
cantitate comună atribuită va fi determinată în raport doar pentru a facilita calculul cantității 
comune atribuite și poate fi eventual modificată în urma revizuirii raportului în cauză de 
echipele de experți ai ONU. 

De asemenea, în cazul în care părțile la acord nu reușesc să atingă nivelul total cumulat de 
reduceri ale emisiilor prevăzut în acord, fiecare dintre ele răspunde pentru nivelul propriilor 
emisii în temeiul acordului privind îndeplinirea în comun [articolul 4 alineatul (6) din 
Protocolul de la Kyoto]. 

Cu toate acestea, raportorul consideră că, având în vedere procedurile de conformitate 
integrate în EU ETS, mecanismele de piață ale Protocolului de la Kyoto și posibilitățile de 
utilizare a unităților excedentare din prima perioadă de angajament, este extrem de improbabil 
ca Uniunea să nu respecte acordul.

Țările terțe care participă la EU ETS sau care sunt asociate la această schemă

Deși nu este stat membru al UE, Islanda participă la EU ETS și intenționează să își 
îndeplinească angajamentul asumat în temeiul KP CP2 în comun cu UE și statele membre ale 
UE. Drepturile și obligațiile aplicabile statelor membre cu privire la îndeplinirea în comun a 
angajamentelor trebuie extinse și la Islanda prin intermediul legislației UE și a noului acord 
încheiat între UE, toate statele sale membre și Islanda pe care Comisia a primit mandat să îl 
negocieze.
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Participarea la EU ETS a țărilor terțe care nu sunt parte la acordul privind îndeplinirea în 
comun a angajamentelor (Liechtenstein și Norvegia) nu afectează îndeplinirea în comun a 
angajamentelor de către UE, statele sale membre și Islanda. În cazul în care ar fi necesar un 
exercițiu de lichidare netă a unităților KP, în conformitate cu transferurile de certificate ale 
Uniunii între aceste țări și UE, ar trebui prevăzute și aplicate detaliile tehnice relevante.

În ceea ce privește țările terțe care se asociază la EU ETS, dar care nu participă la îndeplinirea 
în comun a angajamentelor (Elveția și posibil și altele), detaliile cu privire la lichidarea netă a 
unităților KP în conformitate cu schimburile nete de certificate UE între UE și o țară terță vor 
trebui prevăzute în acordul de asociere dintre UE și respectiva țară terță.

Cerințele de raportare și de contabilizare

Cea de a doua perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto impune fiecărei părți să 
prezinte un raport pentru a facilita calculul cantității atribuite și să demonstreze capacitatea de 
a-și contabiliza emisiile și cantitatea atribuită (raportul inițial). Cerințele detaliate privind 
rapoartele inițiale sunt prevăzute în Decizia 2/CMP.8.

Propunerea de decizie de ratificare prevede elaborarea de către Comisie a unui raport inițial 
comun al UE, al statelor sale membre și al Islandei, precum și rapoarte inițiale individuale 
elaborate de fiecare stat membru și de Islanda. Raportul inițial comun ar trebui să conțină 
informațiile solicitate cu privire la angajamentul comun, pe baza căruia se calculează 
cantitatea comună atribuită, și să prevadă cantitatea atribuită UE. 

Toate rapoartele inițiale vor fi revizuite de echipe de experți de la nivel internațional, însă 
cantitățile atribuite statelor membre sau Islandei nu vor fi modificate în urma revizuirii 
rapoartelor inițiale prezentate de fiecare stat în parte. 

Propunerea de decizie de ratificare se bazează pe ipoteza conform căreia UE și statele sale 
membre prezintă în continuare inventare naționale individuale privind emisiile de gaze cu 
efect de seră, precum și comunicări naționale în conformitate cu cerințele de raportare 
convenite la nivel internațional, transpuse în legislația UE prin articolul 7 din Regulamentul 
privind mecanismul de monitorizare și raportare. 

Potrivit cerințelor, statele membre ar trebui să transmită ce procent din cantitatea totală a 
emisiilor lor naționale face obiectul EU ETS, pentru a se asigura că evaluarea conformității nu 
ia în considerare decât emisiile din sectoarele care nu fac parte din ETS ale statului membru 
respectiv sau ale Islandei. UE ar avea în continuare obligația de a transmite inventarul total al 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru UE și statele sale membre, în conformitate cu 
normele prevăzute în Protocolul de la Kyoto. 

Conținutul normelor internaționale relevante care reglementează contabilizarea emisiilor și 
progresele în vederea realizării angajamentelor din cadrul celei de a doua perioade de 
angajament a Protocolului de la Kyoto a fost aprobat la Varșovia, în noiembrie 2013, însă 
normele nu au fost adoptate în mod oficial. Adoptarea acestora în mod oficial ar trebui să aibă 
loc în cadrul viitoarei Conferințe de la Lima privind schimbările climatice din decembrie 
2014. La Varșovia, Uniunea Europeană și toate celelalte părți care și-au asumat un 
angajament în cadrul celei de a doua perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto au 
declarat închisă partea convenită în fond a normelor respective și au anunțat că le vor 
transpune în legislația lor națională. 
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Raportorul consideră că este important să se sublinieze faptul că prezentarea oficială în fața 
Organizației Națiunilor Unite a instrumentelor de ratificare ale UE, statelor sale membre și 
Islandei ar trebui, în orice caz, să se realizeze după Conferința de la Lima privind clima de la 
sfârșitul anului 2014 și, prin urmare, numai după adoptarea oficială programată a normelor de 
contabilizare. Acest fapt ar oferi UE posibilitatea de a își revizui opțiunile privind ratificarea 
în cazul în care actualul acord de fond privind normele de contabilizare ar fi redeschis într-un 
mod care ar afecta acordul privind îndeplinirea în comun.

Reportarea, prelevarea și mecanismul de piață al Protocolului de la Kyoto 

Propunerea de decizie a Consiliului nu conține dispoziții specifice pentru punerea în aplicare 
la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto prin gestionarea unităților din sistemul de registre al 
Uniunii și al statelor sale membre în timpul celei de a doua perioade de angajament. În acest 
sens, propunerea de decizie de ratificare presupune că acordurile încheiate la Doha în 
decembrie 2012 cu privire la reportarea unităților excedentare din prima perioadă de 
angajament, emiterea de unități de reducere a emisiilor (ERU) în temeiul mecanismelor de 
piață și transferul internațional de unități a cantității atribuite (AAU) ar trebui aplicate și 
utilizate de către părți în consecință. Este, de asemenea, evident faptul că trebuie să se 
elaboreze și să se adopte normele tehnice necesare pentru asigurarea consecvenței cu privire 
la aplicarea dispozițiilor Protocolului de la Kyoto la nivelul UE și al statelor membre. 

Propunerea de decizie de ratificare se bazează, de asemenea, pe ipoteza conform căreia fiecare 
parte la acordul privind îndeplinirea în comun este responsabilă pentru stabilirea și menținerea 
propriei sale eligibilități în ceea ce privește tranzacțiile realizate în temeiul Protocolului de la 
Kyoto sub registrul său național, în conformitate cu normele Protocolului de la Kyoto. Prin 
urmare, statele membre nu pot participa la tranzacțiile realizate în temeiul Protocolului de la 
Kyoto sub registrul lor KP până când nu își stabilesc eligibilitatea. Transferurile de credite 
internaționale în scopul conformității cu EU ETS se realizează în cadrul registrului UE KP și, 
prin urmare, fac obiectul eligibilității UE.

Mecanismul privind ambițiile din cadrul Protocolului de la Kyoto

Anexa la propunerea de decizie a Consiliului privind ratificarea prevede în mod clar faptul că 
fiecare parte la acordul privind îndeplinirea în comun poate crește propriul nivel de ambiție 
prin anularea unităților KP. De asemenea, aceasta prevede ca orice informații în temeiul 
articolului 3 alineatele (1b) și (1c) din Protocolul de la Kyoto să fie prezentate în comun.

În temeiul propunerii Comisiei, fiecare stat membru își poate crește unilateral nivelul de 
ambiție prin anularea în mod voluntar a unităților KP. Orice creștere oficială a obiectivului 
UE, precum și orice modificare care rezultă la nivelul acordului privind aplicarea în comun va 
trebui să se realizeze totuși în comun. Propunerea Comisiei nu stabilește procedurile de 
realizare a unei astfel de modificări oficiale. Aceste proceduri vor trebui stabilite în contextul 
unei decizii de creștere a obiectivului UE.

Concluzii

Raportorul consideră că decizia de ratificare privind adoptarea modificării de la Doha la 
Protocolul de la Kyoto și îndeplinirea în comun a angajamentelor de către Uniunea Europeană 
vor transmite un semnal puternic cu privire la poziția de lider asumată de UE și de statele sale 
membre și la eforturile lor în vederea abordării schimbărilor climatice la nivel internațional. 
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De aceea, raportorul este de părere că intrarea oficială în vigoare a modificării de la Doha se 
numără printre obiectivele prioritare ale Uniunii Europene, dat fiind faptul că Protocolul de la 
Kyoto contribuie în mod fundamental la eforturile globale de abordare a schimbărilor 
climatice. 

Raportorul invită, de asemenea, Consiliul să ia măsurile necesare pentru a adopta cât mai 
repede o poziție finală cu privire la ratificarea modificării de la Doha, pentru ca procesul de 
ratificare la nivel național în cadrul statelor membre să se poată realiza cel târziu în toamna 
anului 2014 și pentru ca, împreună cu UE, statele membre să își poată depune instrumentul de 
acceptare cu suficient timp înainte de Conferința de la Paris privind schimbările climatice din 
2015.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, raportorul recomandă comisiei competente și 
Parlamentului European să aprobe proiectul de propunere a Comisiei pentru o decizie a 
Consiliului fără întârzieri inutile și cel târziu până la încheierea actualei legislaturi. 


