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Rezoluţia Parlamentului European referitoare la proiectul de decizie a Comisiei privind 
definirea normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune în ceea ce priveşte 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 de stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, modificată prin Directiva 
2009/29/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare 
a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră , în special articolul 10a,

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

– având în vedere articolul 5a alineatul (3) litera (b) din Decizia Consiliului din 28 iunie 
1999 (1999/468/CE) de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de 
executare conferite Comisiei,

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

A. 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 este 
de a „promova reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod rentabil şi eficient 
din punct de vedere economic”;

B. întrucât EU ETS ar trebui să fie cât mai eficientă din punct de vedere economic posibil 
[considerentele (13) şi (15) din textul introductiv al Directivei 2009/29/CE], eliminând 
denaturarea concurenței intracomunitare [considerentul (17) din Directiva 2009/29/CE];

C. întrucât aceste principii au fost subliniate în mod ferm de jurisprudența Curții Europene de 
Justiție (CEJ) şi în speţa T-374/04 Germania c. Comisia, alineatul 124, CEJ a declarat că 
„funcţionarea [EU ETS] este determinată de anumite obiective secundare, adică 
menţinerea unor condiţii eficiente din punct de vedere economic şi al costurilor, 
garantarea dezvoltării economice şi a ocupării forţei de muncă şi menţinerea integrităţii 
pieţei interne şi a condiţiilor de concurenţă”;

D. întrucât, conform jurisprudenţei CEJ pot exista cazuri de discriminare nu numai prin 
tratarea în mod diferit a unor situaţii comparabile, ci şi prin tratamentul egal al situaţiilor 
care nu pot fi comparate (a se vedea cauza 1253/79 Battaglia, alineatul 37: „discriminarea, 
în sens juridic, constă în tratarea în mod identic a unor situaţii diferite sau tratarea în mod 
diferit a unor situaţii identice”), iar faptul că există diferenţe obiective în ceea ce priveşte 
situaţia entităţilor cărora li se aplică o anumită reglementare ar trebui să determine 
stabilirea diferită a condiţiilor care li se aplică (a se vedea hotărârea CEJ în cauza 152/73 
Sotgiu);;
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E. întrucât introducerea principiului „un produs – un criteriu de referinţă” în proiectul de 
decizie nu este stabilită ca cerinţă în directivă, iar proiectul de decizie nu ţine seama de 
diferenţele între caracteristicile proceselor de producţie acoperite de EU ETS, prin urmare 
această propunere duce la încălcarea unuia dintre principiile generale ale dreptului UE, şi 
anume egalitatea şi nediscriminarea; 

F. întrucât proiectul de decizie adoptă gazele naturale ca combustibil de referinţă, se va 
ajunge la situaţia în care două procese de producţie identice, în care sunt utilizate atât gaze 
naturale, cât şi alţi combustibili cu emisii mai ridicate de carbon, producătorii care 
utilizează gazele naturale vor fi într-o poziţie mai privilegiată în comparaţie cu 
producătorii care folosesc, de exemplu, cărbune, în pofida faptului că cei din urmă 
folosesc tehnologii de ultimă generaţie, prin urmare acest fapt vine în contradicţie cu 
spiritul directivei, ducând, în plus, la denaturarea concurenţei pe piaţa internă;

G. întrucât introducerea unor criterii de referinţă prea riguroase, fără a ţine seama, printre 
altele, de specificitatea combustibililor sau de condiţiile geografice, ar putea duce la 
încălcarea principiului proporţionalităţii, deoarece instalaţiilor afectate li s-ar acorda 
certificate la un nivel mai scăzut decât ar fi necesar pentru a realiza obiectivele legate de 
emisii ale directivei;

H. întrucât pentru statele membre unde cărbunele este combustibilul de bază, adoptarea 
gazelor naturale drept combustibilul de referinţă ar duce la denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă şi ar fi echivalentă cu ignorarea contextului geopolitic specific în care 
operează piaţa energiei fiecărui stat membru;

I. întrucât în hotărârile CEJ în cauzele T-183/07 Polonia c. Comisia (alineatul 88), T-263/07 
Estonia c. Comisia (alineatul 53) şi T-374/04 Germania c. Comisia (alineatul 80), CEJ a 
afirmat că prin exercitarea competenţelor atât Comisia, cât şi statele membre ar trebui, 
atunci când aleg măsurile pe care le consideră adecvate pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute în temeiul Directivei 2003/87/CE, să ţină seama de contextul specific al pieţei 
naţionale a energiei statului membru în cauză;

J. întrucât neţinând seama de factorii geografici şi legaţi de combustibili la stabilirea 
criteriilor de referinţă, proiectul de decizie generează nu numai sarcini economice, sporind 
riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, ci şi emisii suplimentare de CO2 , 
întrucât importarea de produse dintr-o ţară terţă într-un stat membru va avea, de asemenea, 
un impact negativ asupra mediului, ceea ce vine în contradicţie cu spiritul directivei;

K. întrucât modalitatea în care Comisia stabileşte normele pentru alocarea armonizată a 
certificatelor de emisii cu titlu gratuit nu ar trebui să conducă în realitate la rezultate 
politice, ci ar trebui să reflecte natura tehnică a problemei; 

1. consideră că proiectul de decizie a Comisiei nu este compatibil cu scopul şi conţinutul 
Directivei 2003/87/CE modificată prin Directiva 2009/29/CE şi nici cu principiul 
proporţionalităţii; 

2. se opune adoptării proiectului de decizie a Comisiei privind definirea normelor tranzitorii 
pentru întreaga Uniune în ceea ce priveşte alocarea armonizată a certificatelor de emisii cu 
titlu gratuit, în conformitate cu articolul 10a din Directiva 2003/87/CE;
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3. recomandă excluderea factorilor care vizează ca criteriile de referinţă să devină şi mai 
stricte pe baza performanţei medii a 10% dintre cele mai eficiente instalaţii şi includerea 
în proiectul de decizie a Comisiei a aplicării „factorului de corecție privind combustibilul” 
în conformitate cu hotărârile CEJ menţionate mai sus;

4. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.


