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referitoare la proiectul de decizie a Comisiei privind definirea normelor 
tranzitorii pentru întreaga Uniune în ceea ce privește alocarea armonizată a 
certificatelor de emisii cu titlu gratuit, în conformitate cu articolul 10a din 
Directiva 2003/87/CE 
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Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de decizie a Comisiei privind 
definirea normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune în ceea ce privește alocarea 
armonizată a certificatelor de emisii cu titlu gratuit, în conformitate cu articolul 10a din 
Directiva 2003/87/CE 

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 Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului1

(astfel cum a fost modificată), în special articolele 1 și 10a,

- având în vedere proiectul de decizie a Comisiei 2010/02/UE din 24 decembrie 2009 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 carbon2,

- având în vedere proiectul de decizie a Comisiei privind definirea normelor tranzitorii 
pentru întreaga Uniune în ceea ce privește alocarea armonizată a certificatelor de emisii cu 
titlu gratuit, în conformitate cu articolul 10a din Directiva 2003/87/CE (denumită 
„proiectul de decizie a Comisiei), 

- având în vedere articolul 5a alineatul (3) litera (b) din Decizia 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 Parlamentul salută și sprijină obiectivele pachetului privind schimbările climatice 
și energia, care a fost sprijinit de Președinția franceză în 2008, în special prin Directiva 
2009/29/CE, al cărei obiectiv principal este reducerea emisiilor cu gaze de seră cu 21% 
până în 2020, față de 2005, progresiv, astfel încât să nu pericliteze competitivitatea 
industriei europene;

B. întrucât conform articolului 5 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană „În 
temeiul principiului proporționalității”, acțiunea instituțiilor Uniunii Europene, în special a 
Comisiei „nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor”, „în 
conținut și formă”, 

                                               
1 JO L 275, 25.10.2003, p. 32.
2 JO L 1, 5.1.2010, p. 10.
3 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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C. întrucât criza economică și financiară a avut un impact negativ asupra competitivității 
industriilor și întrucât este necesară protejarea instituțiilor UE și evitarea supraîncărcării 
acestora cu sarcini suplimentare, ceea ce le-ar reduce competitivitatea;

D. întrucât, conform articolului 1 din Directiva 2003/87/CE, astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 2009/29/CE, obiectivul schemei de comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) este de a „promova reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod 
rentabil și eficient din punct de vedere economic” în mod progresiv și previzibil până în 
2020 pentru a menține competitivitatea industriilor și întrucât EU ETS ar trebui să fie cât 
mai eficientă din punct de vedere economic posibil [considerentele (13) și (15) din textul 
introductiv al Directivei 2009/29/CE], eliminând denaturarea concurenței intracomunitare 
[considerentul (17) din Directiva 2009/29/CE];

E. întrucât Comisia consideră industriile de rafinare, petrochimică și industria 
îngrășămintelor, precum și sectoarele varului, fierului și oțelului, printre altele, ca fiind 
expuse la un risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon, astfel cum este definită în 
Decizia 2010/2/CE;

F. întrucât în conformitate cu articolul 88 din Regulamentul său de procedură, Parlamentul se 
opune proiectului de decizie a Comisiei, pe motiv că nu respectă criteriul compatibilității 
cu obiectivele și conținutul instrumentului de bază și încalcă principiul proporționalității;

G. întrucât proiectul de decizie a Comisiei ar trebui modificat pentru a include punerea în 
aplicare progresivă, în conformitate cu Directiva 2009/29/CE, a criteriilor de referință 
pentru sectoarele rafinării, petrochimic și al îngrășămintelor și pentru a ține seama de 
aspecte geografice și specificitatea combustibilului pentru sectoarele varului, dolomitei și 
cărbunelui;

Sectoarele rafinării, petrochimic și al îngrășămintelor: consecințele aplicării imediate a 
criteriilor de referință

H. întrucât instalațiile de producție a acidului azotic și amoniacului care încă mai folosesc, în 
mod eficient, tehnologii mai vechi ar putea trebui închise, ca urmare a faptului că, din 
punct de vedere economic, modernizarea nu ar fi rentabilă în limitele de timp impuse 
pentru a respecta limitele criteriilor de referință propuse în proiectul de decizie;

I. întrucât proiectul de decizie a Comisiei prevede aplicarea imediată a criteriilor de 
referință, care se bazează pe media aritmetică a performanței în materie de gaze cu efect 
de seră a 10% dintre cele mai eficiente instalații din fiecare sector în 2013;

J. întrucât aplicarea imediată a criteriilor de referință va duce la un deficit de 25% în 
alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisie (30% dacă se ține seama de emisiile generate 
de producția de electricitate) și o creștere de 10% a cheltuielilor de funcționare;  întrucât o 
aplicare progresivă ar permite sectoarelor rafinării și petrochimic să reducă constrângerile 
financiare anuale de 60% în perioada 2013-2016; întrucât o aplicare bruscă și imediată a 
celor două criterii și principii de referință aplicabile industriilor îngrășămintelor ar duce la 
cheltuieli globale de 360 de milioane de euro pentru industriile europene din acest sector;  
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K. întrucât o aplicare imediată a criteriilor de referință din 2013 ar putea avea un adevărat 
impact social și economic asupra sectoarele rafinării, petrochimic și al îngrășămintelor; 
întrucât instalațiile industriilor respective ar risca închiderea ca urmare a lipsei 
disponibilității investițiilor, ceea ce ar periclita competitivitatea acestora, externalizarea și 
sporirea importurilor de produse rafinate din state cu standarde de mediu mai reduse decât 
standardele europene; întrucât, în acest mod, Uniunea Europeană ar putea periclita 
obiectivele sale inițiale, de reducere a impactului emisiilor de gaze cu efect de seră asupra 
schimbărilor climatice și de protejare a industriilor și competitivității acestora; întrucât la 
calcularea criteriilor de referință, Comisia ar trebui să asigure utilizarea celor mai recente 
date științifice referitoare la potențialul de încălzire globală, astfel cum precizează chiar 
directiva;

L. întrucât sectoarele și subsectoarele respective, considerate expuse la un risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de carbon sunt cu atât mai vulnerabile, în sensul că vor face 
obiectul unei liste de revizuire stabilite prin Decizia Comisiei nr. 2010/2/UE;

Sectoarele varului și dolomitei

M. întrucât sectoarele varului și dolomitei sunt foarte importante în Grecia; întrucât 80% din 
producția de var și dolomită se folosește pentru materiale de construcție eficiente, 
antiseismice, indispensabile în statele membre cu niveluri înalte de activitate seismică, 
precum Grecia și Italia de Sud; 

N. întrucât proiectul de decizie a Comisiei prevede un criteriu de referință pentru sectorul 
varului și dolomitei pe baza unei tehnologii ce utilizează gazele naturale; întrucât această 
tehnologie este restrictivă și neadecvată, deoarece gazul natural nu este un combustibil 
corespunzător pentru producția de calcar destinat construcțiilor antiseismice;

O. întrucât 95% din instalațiile de producție a varului nu au acces la rețeaua de gaz natural și, 
dacă nu se ține seama de criteriul geografic la stabilirea criteriului de referință, industriile 
din sectoarele varului și dolomitei ar face obiectul unor cheltuieli economice, contribuind, 
în același timp, la sporirea emisiilor de gaze ca urmare a transportării varului dintr-o țară 
terță cu standarde de mediu mai puțin stricte;

Gaze de ardere 

P. întrucât articolul 10a alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE prevede alocarea 
certificatelor de emisii cu titlu gratuit pentru electricitatea produsă din gaze de ardere; 

Q. întrucât proiectul de decizie a Comisiei nu îndeplinește această cerință și prevede doar 
parțial alocarea gratuită pentru electricitatea produsă din gaze de ardere;

Incompatibilitatea cu scopul și conținutul Directivei 2009/29/CE

R. întrucât aplicarea imediată a criteriilor de referință pentru sectoarele rafinării, petrochimic 
și al îngrășămintelor în proiectul de decizie a Comisiei nu este compatibilă cu obiectivele 
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și conținutul instrumentului de bază, deoarece Directiva 2009/29/CE prevede aplicarea 
progresivă a criteriilor de referință; întrucât Comisia ar trebui să efectueze o evaluare 
tehnică și economică a impactului aplicării imediate asupra sectoarelor și subsectoarelor 
expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon și ar trebui să 
modifice proiectul său de decizie, introducând principiul aplicării progresive în cadrul 
sectoarelor expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon;

Încălcarea principiului proporționalității 

S. întrucât faptul că proiectul de decizie a Comisiei nu a ținut seama de aspectele privind 
accesul la combustibili, condițiile geografice specifice și nivelurile de eficiență a 
combustibilului pentru sectoarele afectate, reprezintă o încălcare a principiului 
proporționalității;

T. întrucât Comisia, în proiectul său de decizie, depășește limita necesară realizării 
obiectivelor de reducere a gazelor pentru sectoarele varului și cărbunelui, ceea ce 
reprezintă o încălcare a principiului proporționalității;

U. întrucât la stabilirea criteriilor de referință, întregul carbon din gazele de ardere ar fi trebui 
alocat procesului de producere a oțelului și, prin urmare, proiectul de decizie a Comisiei 
nu este compatibil cu scopul și conținutul articolului 10a din Directiva 2009/29/CE și nu 
respectă principiul proporționalității;

1. se opune adoptării deciziei Comisiei privind definirea normelor tranzitorii pentru întreaga 
Uniune în ceea ce privește alocarea armonizată a certificatelor de emisii cu titlu gratuit, în 
conformitate cu articolul 10a din Directiva 2003/87/CE

2. consideră că proiectul de decizie a Comisiei nu este compatibil cu scopul și conținutul 
Directivei 2003/87/CE și nici nu respectă principiul proporționalității;

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


