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Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de decizie a Comisiei din ... 
de stabilire, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, a unei liste a sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse la un risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de carbon

Parlamentul European,

– având în vedere 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 Comunității1, 

– având în vedere Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 
aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii 
sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră2,

– având în vedere proiectul de decizie a Comisiei din ... de stabilire, în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unei liste a sectoarelor 
și subsectoarelor considerate a fi expuse la un risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
carbon,

– având în vedere Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei3,

– având în vedere articolul 88 alineatul (2) și alineatul (4) litera (b) din Regulamentul său de 
procedură,

A. întrucât, în conformitate cu articolul 1 din Directiva 2003/87/CE, scopul sistemului de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră este de a promova reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod rentabil și eficient din punct de vedere 
economic;

B. întrucât în Directiva 2009/29/CE se stipulează că licitarea ar trebui să fie principiul de 
bază al alocării cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, deoarece aceasta este cea mai 
simplă soluție și este considerată în general ca fiind cea mai eficientă din punct de vedere 
economic;

C. întrucât la articolul 10a alineatul (12) din Directiva 2003/87/CE se prevede că instalațiilor 
din sectoarele sau subsectoarele expuse la un risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid carbon li se alocă cote cu titlu gratuit la un nivel de 100 % din cantitatea stabilită 
în funcție de criteriile de referință ex ante;

D. întrucât prin relocarea emisiilor de dioxid de carbon se înțelege transferarea activităților 

                                               
1 JO L 275, 25.10.2003, p. 32.
2 JO L 140, 5.6.2009, p. 63.
3 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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care produc emisii de gaze cu efect de seră din UE în țări terțe, crescând astfel nivelul 
global al emisiilor1;

E. întrucât, în vederea stabilirii sectoarelor și subsectoarelor expuse la un risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon, la articolul 10a alineatul (14) din Directiva 
2003/87/CE i se solicită Comisiei să evalueze măsura în care sectoarele pot transfera 
costurile indirecte și directe rezultate în urma aplicării directivei fără a pierde o parte 
semnificativă a cotei de piață în favoarea instalațiilor mai puțin eficiente din punct de 
vedere al emisiilor de carbon, situate în afara Comunității;

F. întrucât în conformitate cu criteriile pentru stabilirea sectoarelor și subsectoarelor expuse 
la un risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon stabilite la articolul 10a 
alineatele (15) și (16) din Directiva 2003/87/CE trebuie să se țină cont nu doar de 
creșterea costurilor de producție rezultată ca urmare a costurilor suplimentare directe sau 
indirecte provocate de aplicarea prezentei directive, ci și de intensitatea schimburilor 
comerciale cu țări terțe;

G. întrucât la articolul 10a alineatul (18) din Directiva 2003/87/CE se prevede ca lista 
sectoarelor sau subsectoarelor expuse la un risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon să fie stabilită după luarea în considerare, atunci când sunt disponibile 
date relevante, a măsurii în care țările terțe care reprezintă o pondere decisivă a producției 
globale în sectoarele sau subsectoarele considerate ca fiind expuse riscului de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon se angajează ferm să reducă emisiile de gaze cu efect de 
seră în sectoarele sau subsectoarele relevante într-o măsură comparabilă cu Comunitatea 
și în același interval de timp, precum și a măsurii în care eficiența în ce privește emisiile 
de carbon a instalațiilor situate în respectivele țări este comparabilă cu cea înregistrată în 
Comunitate;

H. întrucât, în temeiul proiectului de decizie al Comisiei, aproximativ 77% din emisiile care 
nu provin din sectorul energetic, incluse în sistemul comunitar, ar fi considerate ca fiind 
expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon și astfel ar fi 
eligibile pentru alocarea cu titlu gratuit a unui nivel de 100% în limita valorilor stabilite 
prin criteriile de referință ex ante; întrucât Comisia a afirmat că, pe parcursul anului 2010, 
va analiza posibilitatea adăugării altor sectoare sau subsectoare reprezentând o pondere 
importantă din restul emisiilor care nu provin din sectorul energetic și care sunt incluse în 
sistemul comunitar;

I. întrucât o listă a sectoarelor îndreptățite la o alocare cu titlu gratuit a unui nivel de 100% 
din cote reprezentând aproape 80% din emisiile sectorului de producție ar reduce 
eficiența sistemului de schimburi comerciale de pe piața carbonului și nu ar fi rentabilă; 

J. întrucât proiectul de decizie al Comisiei nu ține seama de angajamentele asumate în 
contextul negocierilor internaționale pentru un acord internațional privind schimbările 
climatice și, în special, Comisia nu a evaluat eficiența în ce privește emisiile de dioxid de 

                                               
1 Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în 

vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu 
efect de seră (COM(2008)0016), p. 7.
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carbon din sectoarele și subsectoarele relevante din țări terțe; 

K. întrucât angajamentele țărilor terțe și eficiența instalațiilor din țări terțe s-ar fi putut 
reflecta în evaluarea intensității schimburilor comerciale în anumite sectoare sau 
subsectoare,

1. se opune adoptării proiectului de decizie a Comisiei din ... de stabilire, în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unei liste a sectoarelor 
și subsectoarelor considerate a fi expuse la un risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
carbon;

2. consideră că acest proiect de decizie a Comisiei nu este compatibil cu scopul și conținutul 
Directivei 2003/87/CE;

3. invită Comisia să prezinte Parlamentului un proiect modificat al măsurii, ținând seama de 
angajamentele țărilor terțe și de eficiența instalațiilor din țări terțe, de exemplu la 
calcularea intensității schimburilor comerciale;

4. invită Comisia să modifice proiectul de listă în lumina unui acord internațional privind 
schimbările climatice, ținând seama de angajamentele țărilor terțe și de eficiența 
instalațiilor din țări terțe, în termen de cel mult șase luni de la încheierea unui asemenea 
acord internațional; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


