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B7-0000/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația pieței europene a carbonului în 
2012
(2013/0000(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la situația pieței europene a 
carbonului în 2012 (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– având în vedere Raportul Comisiei intitulat „Situația pieței europene a carbonului în 
2012”1,

– 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 Consiliului2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei (COM(2010)0265) intitulată „Analiză a opțiunilor 
pentru depășirea obiectivului de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră și 
evaluare a riscului de relocare a emisiilor de carbon”,

– având în vedere cea de-a 15-a Conferință a părților (COP 15) participante la CCONUSC și 
cea de-a cincea Conferință a părților ce servește drept Reuniune a părților participante la 
Protocolul de la Kyoto (COP/MOP 5), care a avut loc la Copenhaga, Danemarca, între 7 și 
18 decembrie 2009, precum și Acordul de la Copenhaga,

– având în vedere Directiva 2004/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 
octombrie 2004 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, în 
temeiul mecanismelor bazate pe proiectul din Protocolul de la Kyoto3,

– 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 seră4,

– având în vedere Directiva 2008/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 
noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile de 
aviație în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității5,

– având în vedere Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind derogarea 
                                               
1 COM (2012)0652.
2 JO L 275, 25.10.2003, p. 32.
3 JO L 338, 13.11.2004, p. 18.
4 JO L 140, 5.6.2009, p. 63.
5  JO L 8, 13.1.2009, p. 3.
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temporară de la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de 
stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în 
cadrul Comunității1,

– având în vedere pachetul pentru climă și energie al UE din decembrie 2008, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2012 referitoare la o foaie de parcurs pentru 
trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 20502,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2013 referitoare la Perspectiva energetică 
2050, un viitor cu energie3,

– având în vedere articolele 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 
său de procedură,

A. întrucât Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului a instituit un 
sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii 
Europene cu scopul de a promova reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-o 
manieră rentabilă și eficientă din punct de vedere economic;

B. întrucât, potrivit articolului 10 alineatul (5) și articolului 29 din Directiva 2003/87/CE, 
Comisia monitorizează funcționarea pieței europene a carbonului și prezintă anual un 
raport Parlamentului European și Consiliului privind funcționarea pieței carbonului, 
inclusiv în ceea ce privește aplicarea licitațiilor, lichiditățile și cantitățile de certificate de 
emisii comercializate; 

C. întrucât, pentru a spori certitudinea și stabilitatea planificării investițiilor pe termen lung, 
statele membre, sectorul energiei, sectorul industriei și cetățenii trebuie să aibă o viziune 
clară asupra direcției politicilor UE în materie de climă și energie, inclusiv în ceea ce 
privește punctele importante și obiectivele pentru 2030; 

D. întrucât sunt necesare măsuri structurale pentru a aborda dezechilibrele actuale de pe piață 
din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS),

1. ia act de Raportul Comisiei intitulat situația pieței europene a carbonului în 2012, care 
prezintă opțiunile legate de măsurile structurale în vederea consolidării și eficientizării EU 
ETS;

2. solicită Comisiei să propună, în cel mai scurt timp posibil, acte legislative care vizează 
consolidarea ETS; 

3. solicită Comisiei să prezinte fără întârziere propuneri legislative pentru un cadru de 
politică al Uniunii în domeniul climei și energiei pentru 2030; consideră că aceste 
propuneri legislative ar trebui să aibă în vedere o abordare rentabilă în vederea realizării 
obiectivelor UE de reducere a dioxidului de carbon în 2050; 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2013)0113.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0086.
3 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2013)0088.
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Situația pieței carbonului

4. ia act de faptul că cea de-a treia etapă a ETS funcționează, începând cu 1 ianuarie 2013, 
într-un nou format, inclusiv în ceea ce privește stabilirea unei limite generale la nivelul 
UE privind certificatele de emisie, licitarea ca sistem implicit pentru alocarea 
certificatelor, normele armonizate pentru alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii, 
norme mai stricte privind tipul de credite internaționale permise și utilizarea unui registru 
electronic unic la nivelul Uniunii;

5. ia act de faptul că ETS este o piață lichidă cu o infrastructură funcțională, prin urmare 
funcționând din punct de vedere tehnic astfel cum a fost prevăzut; ia act de faptul că 
obiectivul de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 va fi 
realizat;

6. subliniază că alocarea excesivă a certificatelor de către unele dintre statele membre 
anumitor sectoare, reducerea producției industriale ca urmare a crizei economice, 
coroborată cu măsurile temporare luate în vederea tranziției către cea de a treia etapă a 
ETS, precum și intrările de credite internaționale, au avut drept rezultat crearea unui 
surplus de certificate pe piață; ia act de legăturile dintre cea de a doua și cea de a treia 
etapă a ETS; datorită acestora, surplusul de certificate va afecta ETS mulți ani de acum 
înainte;

7. reamintește că, până la sfârșitul lui 2012, se acumulase un surplus de aproape două 
miliarde de certificate în cadrul ETS; acest surplus urmează să crească în cazul în care nu 
sunt luate măsuri structurale; 

8. subliniază că acest surplus semnificativ de certificate de emisii are ca rezultat un preț al 
carbonului mai redus decât cel preconizat inițial, reducând stimulentele pentru investițiile 
în tehnologiile cu emisii reduse de carbon și crescând riscul ca Uniunea să rămână 
dependentă de infrastructuri cu un volum mare de emisii de carbon. recunoaște faptul că 
tranziția la o economie cu emisii reduse de carbon reprezintă o provocare majoră, în 
special pentru industriile mari consumatoare de energie, însă, datorită prețului redus al 
carbonului, nu sunt realizate inovații;

Măsuri structurale 

9. recunoaște că ETS este în prezent principalul instrument, dar nu singurul, de reducere a 
emisiilor industriale de gaze cu efect de seră și de promovare a investițiilor în tehnologii 
cu emisii scăzute de carbon sigure și durabile; 

10. ia act de faptul că este necesară îmbunătățirea structurală a ETS pentru a crește capacitatea 
acesteia de a reacționa la variațiile ciclului economic, de a recâștiga încrederea 
investitorilor și de a consolida stimulentele pieței pentru investiții în tehnologiile cu emisii 
scăzute și pentru utilizarea acestora; reamintește necesitatea unui sistem previzibil și fiabil 
pe termen lung; 

11. recunoaște că ETS se confruntă cu probleme care nu fuseseră anticipate la început, iar 
surplusul din ce în ce mai mare de certificate va duce la reducerea stimulentului pentru 
promovarea investițiilor în tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon timp de mulți 
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ani de acum înainte; ia act de faptul că acest lucru pune în pericol eficacitatea ETS în 
calitate de mecanism principal al UE de reducere a emisiilor într-o manieră care să creeze 
condiții de concurență echitabile pentru tehnologiile concurente, care să asigure 
societăților flexibilitatea necesară pentru a-și dezvolta propria strategie de reducere a 
emisiilor și care să asigure măsuri specifice de combatere a relocării emisiilor de dioxid de 
carbon;

12. invită Comisia să adopte măsuri pentru a redresa deficiențele ETS și pentru a face posibilă 
funcționarea acestui sistem astfel cum s-a prevăzut inițial; consideră că aceste măsuri ar 
putea include:

(a) prezentarea cât de curând posibil a unui raport către Parlamentul European și Consiliu 
care să analizeze, printre altele, efectele asupra stimulentelor pentru realizarea de 
investiții în tehnologiile cu emisii reduse de dioxid de carbon și riscul de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon;

(b) propunerea unor dispoziții legislative de la cea mai apropiată dată adecvată pentru a 
modifica cerința de reducere lineară anuală de 1,74% la o valoare suficientă pentru a 
îndeplini cerințele obiectivului de reducere a CO2 până în 2050; 

(c) îmbunătățirea continuă a utilizării mecanismelor de compensare, de exemplu prin 
limitarea accesului la compensările care subvenționează concurenții industriali ai 
Europei, de exemplu în domeniul HFC (hidrofluorocarburi);

(d) realizarea și publicarea unei evaluării a interesului prezentat de stabilirea unui preț de 
rezervă pentru licitarea certificatelor; 

(e) adoptarea de măsuri pentru a îmbunătăți transmiterea informațiilor relevante și 
transparența registrelor ETS cu scopul de a permite o monitorizare și o evaluare mai 
eficiente;

Dimensiunea internațională

13. subliniază faptul că reformele structurale în vederea instituirii unei EU ETS funcționale 
sunt esențiale pentru menținerea poziției de lider a UE în domeniul schimbărilor climatice 
și că mai multe țări, precum China și Australia, pun în aplicare sau elaborează în prezent 
legislație în vederea introducerii propriilor scheme de comercializare a certificatelor de 
emisii, după exemplul EU ETS; reamintește, în acest sens că, fără un sistem stabil și 
previzibil de comercializare a emisiilor, credibilitatea politici UE în domeniul climei este 
periclitată; 

14. invită UE și partenerii săi să găsească, în viitorul apropiat, modalitatea cea mai eficientă 
pentru promovarea legăturilor dintre schema UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (EU ETS) și alte sisteme de comercializare în vederea realizării unei piețe globale a 
carbonului, asigurând o mai mare diversitate a opțiunilor de reducere a emisiilor, o 
dimensiune mai adecvată a pieței și a lichidităților, transparență și, în final, o alocare mai 
eficientă a resurselor;

Relocarea emisiilor de dioxid de carbon
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15. ia act de faptul că cea mai bună metodă de protecție în fața riscurilor legate de relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon ar fi luarea de măsuri efective la nivel global și că trebuie să 
rămânem vigilenți pentru a menține o bază industrială solidă în Europa;

16. ia act de faptul că orice modificare structurală a ETS ar impune o evaluare atentă a 
efectelor economice, sociale și de mediu, precum și a impactului asupra investițiilor în 
tehnologii cu emisii scăzute, asupra prețului energiei electrice și asupra competitivității 
industriilor mari consumatoare de energie, îndeosebi în materie de relocare a emisiilor de 
carbon;

17. subliniază faptul că, în scopul reducerii riscului potențial al relocării emisiilor de carbon, o 
parte din veniturile rezultate din licitații în cadrul ETS ar putea fi alocate pentru investiții 
mari de capital în tehnologii inovatoare din sectoarele cu consum ridicat de energie sau 
pentru încurajarea unor noi metode de creare de locuri de muncă;

°

° °

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


