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Amendamentul 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rübig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Seán Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. respinge propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 2
Robert Goebbels

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. respinge propunerea Comisiei.

Or. fr

Justificare

Piața ETS este o piață artificială în cadrul căreia ceea ce se vinde cu adevărat este „aer 
cald”. Sistemul penalizează industria din Uniunea Europeană și este o binecuvântare pentru 
piețele financiare, permițându-le acestora să se implice în tot felul de activități speculative, 
uneori la limita fraudei. După Doha, numai UE nutrește încă iluzia că „piețele” pot fi 
utilizate pentru a combate schimbările climatice.

Amendamentul 3
Bernd Lange

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 (nou)
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Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. respinge propunerea Comisiei.

Or. de

Justificare

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und 
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

Amendamentul 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 192 alineatul (1),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 192 alineatul (2),

Or. en

Justificare

Modificarea calendarului de funcționare a pieței afectează în mod semnificativ alegerea 
făcută de statele membre între diferite sectoare energetice și structura generală a sistemului
lor de alimentare cu energie. Temeiul juridic corect ar trebui să fie articolul 192 alineatul (2) 
din TFUE.

Amendamentul 5
Silvia-Adriana Țicău, Ioan Enciu

Propunere de decizie
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 10 alineatul (4) din 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 Consiliului nu 
specifică modul în care trebuie distribuite 
pe perioada de comercializare volumele de 
cote de emisie de gaze cu efect de seră care 
urmează a fi licitate.

(1) Articolul 10 alineatul (4) din 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 nu specifică modul în 
care trebuie distribuite pe perioada de 
comercializare volumele de cote de emisie 
de gaze cu efect de seră care urmează a fi 
licitate, pe când articolul 9 din aceeași 
directivă specifică, printre altele, că 
cantitatea de cote emise anual la nivel 
comunitar începând din 2013 ar trebui să 
se diminueze linear pornind de la mijlocul 
perioadei 2008-2012. Cantitatea 
respectivă ar trebui să se reducă cu un 
factor linear de 1,74 % în raport cu 
cantitatea medie anuală totală a cotelor
emise de statele membre în conformitate 
cu deciziile Comisiei privind planurile 
naționale de alocare pentru perioada 
2008-2012.

Or. en

Amendamentul 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 10 alineatul (4) din 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 Consiliului nu 
specifică modul în care trebuie distribuite 
pe perioada de comercializare volumele de 
cote de emisie de gaze cu efect de seră care 

(1) Articolul 10 alineatul (4) din 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 nu specifică modul în 
care trebuie distribuite pe perioada de 
comercializare volumele de cote de emisie 
de gaze cu efect de seră care urmează a fi 
licitate, pe când articolul 9 din aceeași 
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urmează a fi licitate. directivă solicită reducerea cantității 
respective cu un factor linear de 1,74 % în 
raport cu cantitatea medie anuală totală a 
cotelor emise de statele membre.

Or. en

Justificare

Pentru ca ETS să redevină credibil ca sistem de piață, ar trebui să se clarifice faptul că orice 
concentrare la sfârșitul perioadei (back-loading) nu poate constitui decât o măsură cu 
caracter punctual și excepțional.

Amendamentul 7
Silvia-Adriana Țicău, Ioan Enciu

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Considerentul 13 din Directiva 
2009/29/CE specifică scopul factorului 
linear stabilit de articolul 9 din 
Directiva 2003/87/CE, și anume de a 
garanta faptul că sistemul de 
comercializare a cotelor asigură în timp 
reduceri treptate și previzibile ale 
emisiilor și că sistemul comunitar 
contribuie în mod rentabil la atingerea 
obiectivului Comunității de a-și reduce 
emisiile totale cu cel puțin 20 % până 
în 2020.

Or. en

Amendamentul 8
Holger Krahmer

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999, procedura 
de reglementare cu control se utilizează 
numai pentru modificarea unor elemente 
neesențiale ale instrumentului de bază. În 
conformitate cu articolul 9 din 
Directiva 2003/87/CE, Comisia determină 
anual cantitatea totală la nivel comunitar 
a cotelor. Comisia nu deține o putere 
discreționară cu privire la cantitatea 
totală de cote, iar articolul 10 din 
Directiva 2003/87/CE prevede scoaterea 
la licitație a cotelor în funcție de 
cantitatea totală stabilită în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 9 din 
directiva menționată. Procesul de licitare 
are rolul de a modifica elementele 
neesențiale din Directiva 2003/87/CE. 
Propunerea Comisiei de modificare a 
primului paragraf de la articolul 10 
alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE –
și anume stabilirea rectificărilor necesare 
privind volumele anuale de cote 
tranzacționabile de emisie care urmează a 
fi scoase la licitație în perioada 2013-2020 
– reprezintă, în esență, o intervenție la 
nivelul cerințelor fundamentale prevăzute 
de articolul 9 din Directiva 2003/87/CE. 
Astfel de intervenții pot fi stabilite numai 
prin procedura legislativă ordinară și nu 
pot fi considerate modificări ale unor 
elemente neesențiale ale instrumentului 
de bază. Prin urmare, aceste rectificări nu 
pot fi stabilite printr-o procedură de 
comitologie (procedură de reglementare 
cu control), astfel cum a propus Comisia; 
acestea necesită adoptarea unui act 
legislativ de către Parlamentul European 
și Consiliu în urma unei propuneri 
prezentate de Comisie. 

Or. en
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Justificare

Conform studiului de impact proporționat de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 1031/2010 al Comisiei, orice modificare a calendarului ar constitui o modificare esențială 
a actului juridic de bază din cauza potențialei influențe asupra prețurilor certificatelor.

Amendamentul 9
Holger Krahmer

Propunere de decizie
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În conformitate cu articolul 1 din 
Directiva 2003/87/CE, sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie a fost 
stabilit pentru a promova reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în mod 
rentabil și eficient din punct de vedere 
economic.

Or. en

Justificare

Sistemul de limitare și de comercializare garantează atingerea într-un mod rentabil a 
obiectivelor privind reducerea emisiilor. Reducerea emisiilor este garantată de limitare, nu 
de preț.

Amendamentul 10
Holger Krahmer

Propunere de decizie
Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Comunicarea Comisiei „O industrie 
europeană mai puternică pentru creșterea 
și redresarea economiei” 
(COM(2012)0582) reamintește faptul că 
„accesul fiabil și rezonabil din punct de 
vedere al costurilor la energie și la materii 
prime este din ce în ce mai important, 
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întrucât acestea din urmă determină o 
parte semnificativă a costurilor în multe 
sectoare industriale”, în timp ce 
„industria europeană se confruntă, în 
medie, cu prețuri mai ridicate decât alte 
economii dezvoltate precum SUA, 
Canada, Mexic și Coreea, iar această 
diferență în materie de prețuri s-a 
accentuat în cursul ultimei decade”, 
comunicarea concluzionând, prin urmare, 
că „impactul asupra prețului energiei în 
Europa ar trebui să fie luat în considerare 
cu atenție la definirea viitoarelor politici 
în domeniul energiei”.

Or. en

Justificare

Sistemul de limitare și de comercializare garantează atingerea într-un mod rentabil a 
obiectivelor privind reducerea emisiilor. Reducerea emisiilor este garantată de limitare, nu 
de preț. Prețurile ridicate nu fac decât să genereze denaturări economice și să amenințe 
competitivitatea industriei europene.

Amendamentul 11
Paul Rübig

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, trebuie
precizat faptul că, în circumstanțe 
excepționale, Comisia poate să adapteze 
calendarul licitațiilor în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (4) din 
Directiva 2003/87/CE, pentru a asigura 
funcționarea corectă a pieței.

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, ar trebui
precizat faptul că Comisia trebuie să 
examineze următoarele puncte înainte de 
a avea în vedere efectuarea în 
circumstanțe excepționale a oricărei 
adaptări a calendarului licitațiilor în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (4) 
din Directiva 2003/87/CE.

1. Ar trebui să se stabilească dacă această 
adaptare ar fi compatibilă cu obiectivul de 
reindustrializare al Comisiei, potrivit 
căruia industria trebuie să genereze 20 % 
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din PIB-ul european până în 2020;
2. Ar trebui să se garanteze faptul că 
adaptarea calendarului licitațiilor nu este 
posibilă decât în cazul în care ar exista 
pericolul ca realizarea obiectivului de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 20 % până în 2020 să nu fie 
posibilă;

’ 3. Înainte de schițarea unor astfel de 
acțiuni de anvergură, ar trebui efectuată o 
evaluare a impactului cu scopul de a 
evalua efectele asupra competitivității și 
ocupării forței de muncă; în conformitate 
cu abordarea privind „reglementarea 
inteligentă”, ar trebui să se garanteze 
efectuarea unor teste de competitivitate;

4. În mod similar, testele efectuate de 
IMM-uri ar trebui utilizate pentru a 
evalua impactul adaptării asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii;
5. În plus, este necesar să se identifice 
ajutoarele și subvențiile care dăunează 
echilibrului emisiilor de CO2, precum și 
cele care au efecte benefice, obiectivul 
fiind de a stabili dacă modificarea 
directivei ar îmbunătăți echilibrul 
emisiilor de CO2 sau dacă există alte 
posibilități de acțiune în alte domenii;
6. Dacă, în urma unei analize detaliate, 
calendarul licitațiilor ar suferi schimbări 
ca urmare a modificării cantității cotelor 
care urmează să fie licitate, această 
măsură nu ar trebui să fie urmată de 
eliminarea permanentă a cotelor și nu ar 
trebui să determine o ajustare a limitei 
maxime de emisii prevăzute pentru 2020; 
pentru a compensa perturbarea pieței care 
ar rezulta de aici, ar trebui să se garanteze 
în plus că lista sectoarelor în care există o 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
nu va fi redusă.

Or. de
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Amendamentul 12
Silvia-Adriana Țicău, Ioan Enciu

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru 
a asigura predictibilitatea pieței, trebuie 
precizat faptul că, în circumstanțe 
excepționale, Comisia poate să adapteze 
calendarul licitațiilor în conformitate cu
articolul 10 alineatul (4) din Directiva 
2003/87/CE, pentru a asigura 
funcționarea corectă a pieței.

(2) În scopul clarificării, la articolul 10 
alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, ar 
trebui să se adauge o trimitere la 
articolul 9 din aceeași directivă.

Or. en

Amendamentul 13
Holger Krahmer

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, trebuie
precizat faptul că, în circumstanțe 
excepționale, Comisia poate să adapteze
calendarul licitațiilor în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (4) din 
Directiva 2003/87/CE, pentru a asigura 
funcționarea corectă a pieței.

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, ar trebui
precizat faptul că Comisia nu are 
competența de a adapta calendarul 
licitațiilor în conformitate cu articolul 10 
alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, 
pentru a asigura funcționarea corectă a 
pieței.

Or. de

Justificare

Sistemul european de comercializare a cotelor de emisie a fost instituit pentru a contribui la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod rentabil. Calendarul existent al 
licitațiilor încurajează predictibilitatea, lasă loc planificării și va permite realizarea 
obiectivelor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon până în 2020. Orice adaptare a 
calendarului ar împiedica în mod serios buna funcționare a pieței și, prin urmare, ar fi 
contrară normelor de comercializare a cotelor de emisie de pe piață.



PE501.951v01-00 12/32 AM\921553RO.doc

RO

Amendamentul 14
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, trebuie
precizat faptul că, în circumstanțe 
excepționale, Comisia poate să adapteze 
calendarul licitațiilor în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (4) din Directiva 
2003/87/CE, pentru a asigura funcționarea 
corectă a pieței.

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, ar trebui
precizat faptul că, în circumstanțe 
excepționale, Comisia poate să adapteze 
calendarul licitațiilor în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (4) din Directiva 
2003/87/CE, pentru a asigura funcționarea 
corectă a pieței și pentru a preveni 
fluctuațiile excesive ale prețurilor.

Or. en

Amendamentul 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, trebuie
precizat faptul că, în circumstanțe 
excepționale, Comisia poate să adapteze 
calendarul licitațiilor în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (4) din Directiva 
2003/87/CE, pentru a asigura funcționarea 
corectă a pieței.

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru a 
asigura predictibilitatea pieței, ar trebui
precizat faptul că, în circumstanțe 
excepționale, Comisia poate să adapteze 
calendarul licitațiilor în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (4) din Directiva 
2003/87/CE, pentru a asigura funcționarea 
corectă a pieței, cu condiția ca o astfel de 
intervenție să fie justificată de o evaluare 
a impactului care să indice faptul că 
Uniunea riscă să nu atingă în 2020 o 
reducere de 21 % a emisiilor din sistemul 
comunitar față de nivelurile raportate în 
2005 și ca intervenția să nu aibă un 
impact semnificativ asupra relocării 
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emisiilor de dioxid de carbon. Comisia ar 
trebui să poată realiza numai o singură 
astfel de adaptare și numai pe parcursul 
perioadei de opt ani care începe la 
1 ianuarie 2013.

Or. en

Justificare

Pentru ca ETS să redevină credibil ca sistem de piață, ar trebui să se clarifice faptul că orice 
concentrare la sfârșitul perioadei (back-loading) nu poate constitui decât o măsură cu 
caracter punctual și excepțional.

Amendamentul 16
Judith A. Merkies

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Până la 31 aprilie 2013, Comisia ar 
trebui ca, luând în calcul ipotezele și 
circumstanțele aferente de la nivelul 
statelor membre, să prezinte o propunere 
de politică rentabilă pentru atingerea 
până în 2030 a obiectivului privind 
reducerea emisiilor conform Foii de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050, inclusiv opțiuni 
politice de schimbare a traiectoriei 
reducerii lineare a EU ETS până în 2030 
și adoptarea pentru 2030 a unui obiectiv 
coerent privind energia din surse 
regenerabile. 

Or. en

Justificare

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
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reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.

Amendamentul 17
Fiona Hall

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe lângă prezenta decizie și având în 
vedere necesitatea de a menține eficiența 
și stimulentele pentru investiții ale EU 
ETS, este necesară adoptarea cât mai 
rapidă a unor măsuri structurale pentru 
reformarea sistemului în vederea 
retragerii permanente a drepturilor de 
licitare a 1,4 miliarde de certificate de 
emisie pentru perioada 2015-2017.

Or. en

Amendamentul 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care Comisia decide să 
rețină temporar un anumit număr de 
certificate, aceasta ar trebui să garanteze 
că certificatele respective vor fi 
reintroduse pe piață în mod linear 
începând cu anul ulterior datei la care s-a 
realizat intervenția respectivă pe piață.

Or. en
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Justificare

Intenția „teoretică” de a reține un număr de certificate în primii trei ani și de a le reintroduce 
pe piață în ultimii doi ani ar contrazice prevederile articolului 9. Prin urmare, ar trebui să se 
clarifice cel puțin faptul că o scădere lineară continuă în urma intervenției. 

Amendamentul 19
Holger Krahmer

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Obiectivele stabilite pentru anul 2020 
cu privire la reducerea emisiilor vor fi 
atinse indiferent de preț – chiar și la un 
preț de 0 euro pe certificat – datorită 
numărului limitat de certificate care 
reprezintă plafonul global al EU ETS.

Or. en

Justificare

Sistemul de limitare și de comercializare garantează atingerea într-un mod rentabil a 
obiectivelor privind reducerea emisiilor. Reducerea emisiilor este garantată de limitare, nu 
de preț.

Amendamentul 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pe lângă prezenta decizie, Comisia va 
include în cadrul viitoarei revizuiri a EU 
ETS propuneri de punere în aplicare a 
unei abordări mai dinamice pentru 
alocarea certificatelor de emisie.  
Abordarea ar trebui să se bazeze mai 
degrabă pe factori de producție reali decât 
pe perioade de referință istorică, deoarece 
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s-a constatat că acestea din urmă nu au 
reușit să determine EU ETS să se 
adapteze în mod corespunzător la 
redresarea și declinul economic.  În 
paralel cu reducerile absolute necesare 
de-a lungul întregii perioade, sistemul de 
alocare ar trebui să permită ajustările ex-
post pentru a evita necesitatea unor 
intervenții suplimentare din partea 
Comisiei, de exemplu, pentru a limita 
alocarea în exces sau deficitul nejustificat 
de certificate.

Or. en

Justificare

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
therefore, also look into amending the allocation rules.

Amendamentul 21
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a asigura concordanța cu 
traiectoria rentabilă pentru atingerea 
obiectivului Consiliului European privind 
reducerea cu 80-95 % a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2050, este 
necesară adaptarea factorului linear în 
temeiul Directivei 2003/87/CE.

Or. en
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Amendamentul 22
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Având în vedere necesitatea de a 
menține stimulentele EU ETS, de a spori 
eficiența sistemului și de a restabili 
obiectivul ambițios prevăzut în momentul 
adoptării pachetului privind clima, este 
necesară retragerea permanentă a 
drepturilor de licitare a 1,4 miliarde de 
certificate pentru perioada 2015-2017.

Or. en

Amendamentul 23
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul -1 (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 9 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1
La articolul 9 din Directiva 2003/87/CE, 
se introduce următorul paragraf după al 
doilea paragraf:
„Începând cu anul 2014, factorul de 
reducere lineară va fi de 2,5 %”.

Or. en

Amendamentul 24
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de decizie
Articolul -1 a (nou)
2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1a
La articolul 10 din Directiva 2003/87/CE, 
se introduce următorul alineat:
„(2a) Ca derogare punctuală de la 
alineatul (1), se retrag permanent 
drepturile de licitare a 1,4 miliarde de 
certificate din certificatele care urmează a 
fi licitate în perioada 2015-2017, sub 
incidența alineatului (2) litera (b)”.

Or. en

Amendamentul 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 10 alineatul (4) primul 
paragraf din Directiva 2003/87/CE se 
adaugă următoarea teză:

La articolul 10 alineatul (4) primul 
paragraf din Directiva 2003/87/CE se 
adaugă următoarele teze:

Or. en

Amendamentul 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 1
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este cazul, Comisia adaptează 
calendarul pentru fiecare perioadă, astfel 
încât să se asigure funcționarea corectă a 
pieței.

În cazul în care o evaluare a impactului 
indică faptul că Uniunea nu își va putea 
îndeplini obiectivul privind reducerea 
până în 2020 a emisiilor din sistemul 
comunitar, astfel cum prevede prezenta 
directivă, și că impactul asupra 
instalațiilor expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid carbon 
este limitat, atunci când este cazul,
Comisia poate adapta calendarul pentru
perioada menționată la articolul 13 
alineatul (1) începând de la 
1 ianuarie 2013 pentru un număr maxim 
de 900 de milioane de certificate. În cazul 
în care Comisia propune reținerea unui 
număr de certificate, trebuie să se asigure 
reintroducerea acestora pe piață în mod 
linear. Comisia efectuează maximum o 
astfel de adaptare.

Or. en

Amendamentul 27
Silvia-Adriana Țicău, Ioan Enciu

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este cazul, Comisia 
adaptează calendarul pentru fiecare 
perioadă, astfel încât să se asigure 
funcționarea corectă a pieței.

Reglementarea este în conformitate cu 
alte prevederi ale prezentei directive, și 
anume cu prevederile de la articolul 9.

Or. en

Justificare

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
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issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the 
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.

Amendamentul 28
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 1
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este cazul, Comisia adaptează 
calendarul pentru fiecare perioadă, astfel 
încât să se asigure funcționarea corectă a 
pieței.

În circumstanțe excepționale, Comisia 
poate propune adaptarea calendarului
pentru perioada menționată la articolul 13 
alineatul (1) începând de la 1 ianuarie 
2013, astfel încât să se asigure funcționarea 
corectă a pieței. Comisia propune 
maximum o astfel de adaptare și numai în 
urma consultării părților interesate.
În vederea garantării predictibilității 
licitațiilor, îndeosebi în ceea ce privește 
volumele estimate de cote de emisie, în 
conformitate cu prezentul paragraf, orice 
modificare, inclusiv reducerea volumului 
sau a unei părți din volumul de cote de 
emisie care urmează să fie scoase la 
licitație, este strict interzisă.

Or. en

Justificare

În vederea garantării certitudinii cadrului juridic și a predictibilității licitațiilor, precum și în 
vederea asigurării încrederii investitorilor în funcționarea de piață a EU ETS, îndeosebi cu 
privire la volumele de cote de emisie disponibile în vederea scoaterii la licitație, orice 
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modificare privind volumul sau o parte din volumul de cote de emisie care urmează să fie 
scoase la licitație ar trebui să fie strict interzisă. Orice intervenție la nivelul calendarului ar 
trebui să aibă numai un caracter „tehnic”.

Amendamentul 29
Judith A. Merkies

Propunere de decizie
Articolul 1
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este cazul, Comisia adaptează 
calendarul pentru fiecare perioadă, astfel 
încât să se asigure funcționarea corectă a 
pieței.

În circumstanțe excepționale, Comisia 
poate adapta calendarul pentru perioada 
menționată la articolul 13 alineatul (1) 
începând de la 1 ianuarie 2013, astfel 
încât să se asigure funcționarea corectă a 
pieței. Comisia se limitează la o singură 
adaptare înainte de adoptarea unor 
măsuri structurale în vederea abordării 
dezechilibrelor de pe piață.

Or. en

Amendamentul 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 1
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este cazul, Comisia adaptează 
calendarul pentru fiecare perioadă, astfel 
încât să se asigure funcționarea corectă a 
pieței.

În circumstanțe excepționale, Comisia 
poate propune adaptarea calendarului
pentru perioada menționată la articolul 13 
alineatul (1) începând de la 
1 ianuarie 2013, astfel încât să se asigure 
funcționarea corectă a pieței. Comisia 
propune maximum o astfel de adaptare și 
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numai în urma consultării părților 
interesate.

Or. en

Amendamentul 31
Adam Gierek

Propunere de decizie
Articolul 1
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Atunci când este cazul, Comisia 
adaptează calendarul pentru fiecare 
perioadă, astfel încât să se asigure 
funcționarea corectă a pieței.”

„Atunci când este cazul, în conformitate 
cu articolul 192 alineatul (2) din TFUE, 
se iau decizii privind adaptarea 
calendarului pentru fiecare perioadă, astfel 
încât să se asigure funcționarea corectă a 
pieței.”

Or. pl

[A se vedea articolul 192 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.]

Justificare

Politica de mediu ar trebui să se desfășoare atât la nivelul UE, cât și la nivel național, 
reprezentând un domeniu în care competența este comună. În consecință, Comisia nu poate 
impune statelor membre nici opțiuni în materie de surse de energie, nici o structură de 
aprovizionare cu energie.

Amendamentul 32
Jean-Pierre Audy

Propunere de decizie
Articolul 1
2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Atunci când este cazul, Comisia „Atunci când este cazul, Comisia prezintă 
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adaptează calendarul pentru fiecare 
perioadă, astfel încât să se asigure 
funcționarea corectă a pieței.”

Parlamentului European și Consiliului o 
propunere de adaptare a calendarului
pentru fiecare perioadă, astfel încât să se 
asigure funcționarea corectă a pieței.”

Or. fr

Amendamentul 33
Holger Krahmer

Propunere de decizie
Articolul 1
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Atunci când este cazul, Comisia 
adaptează calendarul pentru fiecare 
perioadă, astfel încât să se asigure 
funcționarea corectă a pieței.”

„Comisia se abține de la adaptarea 
calendarului pentru fiecare perioadă, astfel 
încât să se asigure funcționarea corectă a 
pieței.”

Or. de

Justificare

Sistemul european de comercializare a cotelor de emisie a fost instituit pentru a contribui la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod rentabil. Calendarul existent al 
licitațiilor va permite realizarea obiectivelor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon 
până în 2020 într-un proces predictibil care permite planificarea. Orice adaptare a 
calendarului ar interfera cu buna funcționare a pieței și, prin urmare, ar contraveni normelor 
de comercializare a cotelor de emisie de pe piață.

Amendamentul 34
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 10 – alineatul 4 – paragrafele 1 a și 1 b (noi) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 10 alineatul (4), se 
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introduc următoarele paragrafe:
„Orice adaptare ar trebui însoțită de o 
evaluare a impactului efectuată la nivelul 
statelor membre cu privire la impactul 
adaptării în cauză asupra veniturilor 
rezultate din licitații ale statelor membre.
În cazul în care adaptarea menționată la 
primul paragraf determină scăderea 
veniturilor rezultate din licitații ale unui 
stat membru în 2013 și în fiecare dintre 
anii ulteriori până în 2020, Comisia 
propune măsuri compensatorii de 
minimizare a impactului negativ asupra 
veniturilor statelor membre”.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Directiva ETS, 50 % din veniturile provenite 
din licitarea cotelor de emisie ar trebui utilizate pentru finanțarea măsurilor de atenuare a 
schimbărilor climatice și de adaptare la acestea în țările în curs de dezvoltare. Pentru a le 
permite statelor membre să își ducă la îndeplinire angajamentele și, prin urmare, să 
răspundă așteptărilor internaționale în ceea ce privește sprijinul UE pentru climă, nicio 
modificare la nivelul calendarului pentru licitații nu ar trebui să ducă la reducerea 
veniturilor rezultate din licitații ale oricărui stat membru.

Amendamentul 35
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 b (nou)
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) La articolul 10 alineatul (4), se 
introduce următorul paragraf:
„Orice adaptare ar trebui să se aplice 
numai statelor membre care scot la 
licitație toate cotele de emisie din sectorul 
energiei și să nu afecteze în niciun fel 
volumul de cote de emisie care urmează 
să fie scoase la licitație de statele membre 
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care optează să utilizeze alocările 
tranzitorii cu titlu gratuit pentru 
modernizarea sistemelor de generare a 
energiei electrice în conformitate cu 
articolul 10c”.

Or. en

Justificare

Statele membre pot opta pentru utilizarea alocărilor tranzitorii cu titlu gratuit pentru 
modernizarea sistemelor de generare a energiei electrice în conformitate cu articolul 10c din 
Directiva EU ETS. Alocările tranzitorii cu titlu gratuit sunt deduse din cantitatea de cote pe 
care altfel statul membru în cauză le-ar scoate la licitație în conformitate cu articolul 10 
alineatul (2). În cazul unei limitări a volumelor de cote de emisie licitate, cantitățile de cote 
de emisie ale acestor state membre ar fi mai mici și, prin urmare, drepturile de licitare ale 
acestora ar putea deveni insuficiente.

Amendamentul 36
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 c (nou)
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) La articolul 10 alineatul (4), se 
introduce următorul paragraf:
„Orice adaptare care determină limitarea 
volumului de cote de emisie care urmează 
să fie scoase la licitație în 2013 sau în 
unul dintre anii ulteriori până în 2020 nu 
se aplică statelor membre prevăzute în 
anexa IIb”.

Or. en

Justificare

Statelor membre care în 2005 au atins o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel 
puțin 20 % comparativ cu anul de referință stabilit prin Protocolul de la Kyoto, li s-au alocat 
încă 2 % din cantitatea totală de cote de emisie în vederea scoaterii la licitație pentru 
compensarea costurilor implicate de reducerea de proporții a emisiilor în anii anteriori. 
Pentru minimizarea impactului modificărilor realizate la nivelul calendarului licitațiilor, 
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statele membre prevăzute în anexa IIb ar trebui să fie scutite de la participarea în cadrul 
oricărui mecanism de limitare a viitorului volum de cote de emisie care urmează a fi scoase 
la licitație.

Amendamentul 37
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 d (nou)
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) La articolul 10 alineatul (4), se 
introduce următorul paragraf:
„Orice adaptare care determină limitarea 
volumului de cote de emisie care urmează 
să fie scoase la licitație în 2013 sau în 
unul dintre anii ulteriori până în 2020 nu 
se aplică statelor membre prevăzute în 
anexa IIa”.

Or. en

Justificare

În vederea solidarității și a creșterii economice în cadrul Comunității, anumitor state membre 
li s-au alocat încă 10 % din cantitatea totală de cote de emisie. Toate aceste state se așteaptă 
la costuri sporite de punere în aplicare a pachetului „climă și energie”. Pentru minimizarea 
impactului oricăror modificări care pot apărea la nivelul calendarului licitațiilor, statele 
membre prevăzute la anexa IIA ar trebui să fie scutite de la participarea în cadrul oricărui 
mecanism de limitare a viitorului volum de cote de emisie care urmează a fi scoase la 
licitație.

Amendamentul 38
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 e (nou)
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 f (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) La articolul 10 alineatul (4), se 
introduce următorul paragraf:
„În vederea garantării predictibilității 
licitațiilor, îndeosebi în ceea ce privește 
volumele estimate de cote de emisie, în 
conformitate cu prezentul paragraf, orice 
modificare, inclusiv reducerea volumului 
sau a unei părți din volumul cotelor de 
emisie care urmează să fie scoase la 
licitație, necesită unanimitate la nivelul 
tuturor statelor membre”.

Or. en

Justificare

Potrivit concluziilor Consiliului European din decembrie 2008, statele membre vor decide, în 
conformitate cu cerințele constituționale și bugetare proprii, asupra utilizării veniturilor 
generate din licitarea certificatelor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor 
de emisii. Prin urmare, orice modificări la nivelul calendarului licitațiilor care afectează 
veniturile rezultate din licitații ale statelor membre ar trebui adoptate în unanimitate de toate 
statele membre.

Amendamentul 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 10 alineatul (4), se 
introduce următorul paragraf:
„În vederea garantării predictibilității 
licitațiilor, îndeosebi în ceea ce privește 
volumele estimate de cote de emisie, în 
conformitate cu prezentul paragraf, orice 
modificare, inclusiv reducerea volumului 
sau a unei părți din volumul cotelor de 
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emisie care urmează să fie scoase la 
licitație, necesită unanimitate la nivelul 
statelor membre”.

Or. en

Amendamentul 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 b (nou)
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) La articolul 10 alineatul (4), se 
introduce următorul paragraf:
„Orice adaptare ar trebui însoțită de o 
evaluare a impactului efectuată la nivelul 
statelor membre cu privire la impactul 
adaptării în cauză asupra veniturilor 
rezultate din licitații ale statelor membre. 
Comisia propune măsuri compensatorii 
pentru minimizarea impactului negativ 
asupra veniturilor statelor membre”.

Or. en

Justificare

According to Article 10(3) of the ETS Directive, part of 50% of revenues generated from the 
auctioning of allowances should be used to finance actions to mitigate and adapt to climate 
change in developing countries. In order to enable Member States to fulfil their pledges and 
in consequence meet the international expectation as regards EU climate aid, any 
modification of the auction timetable should not lead to a reduction of the auctioning 
revenues in any Member State.

Amendamentul 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 c (nou)
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) La articolul 10 alineatul (4), se 
introduce următorul paragraf:
„Orice adaptare care determină limitarea 
volumului de cote de emisie care urmează 
să fie scoase la licitație în 2013 sau în 
unul dintre anii ulteriori până în 2020 nu 
se aplică statelor membre prevăzute în 
anexa IIa”.

Or. en

Justificare

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIa of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards the Climate 
and Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable, Member States set out in Annex IIa should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Amendamentul 42
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 d (nou)
Directiva 2003/87/CE 
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) La articolul 10 alineatul (4), se 
introduce următorul paragraf:
„Orice adaptare care determină limitarea 
volumului de cote de emisie care urmează 
să fie scoase la licitație în 2013 sau în 
unul dintre anii ulteriori până în 2020 nu 
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se aplică statelor membre prevăzute în 
anexa IIb”.

Or. en

Justificare

Statelor membre care în 2005 au atins o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel 
puțin 20 % comparativ cu anul de referință stabilit prin Protocolul de la Kyoto, li s-a alocat 
încă 2 % din cantitatea totală de cote de emisie în vederea scoaterii la licitație, pentru 
compensarea costurilor suportate de statele membre în vederea reducerii de proporții a 
emisiilor în anii anteriori. Pentru minimizarea impactului oricăror modificări care pot 
apărea la nivelul calendarului licitațiilor, statele membre prevăzute în anexa IIb ar trebui să 
fie scutite de la participarea în cadrul oricărui mecanism de limitare a viitorului volum de 
cote de emisie care urmează a fi scoase la licitație.

Amendamentul 43
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 1 a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 29 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
La articolul 29a, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Dacă, timp de mai mult de șase luni 
consecutive, prețul cotelor este de peste 
trei ori mai mic sau mai mare decât prețul 
mediu al cotelor pe cei doi ani precedenți 
pe piața europeană a carbonului, Comisia 
convoacă imediat o reuniune a 
comitetului instituit prin articolul 9 din 
Decizia nr. 280/2004/CE”.

Or. en

Justificare

În loc de a introduce un amendament la articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, 
trebuie introdus la articolul 29a un alt amendament care garantează o certitudine juridică 
mai mare. Conform formulării sale actuale, articolul 29a permite adoptarea de măsuri în 
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eventualitatea unor fluctuații excesive ale prețurilor, însă, de fapt, această măsură face 
referire numai la situația în care prețul cotelor de emisie este prea mare. Prin introducerea 
modificărilor propuse, numai un singur instrument ar permite adoptarea de măsuri de fiecare 
dată când este nevoie de măsuri de reglementare.

Amendamentul 44
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 1 b (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 29 a – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1b
La articolul 29a alineatul (2), litera (a) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(a) o măsură prin care se permite 
statelor membre să amâne sau să 
devanseze licitarea unei părți a cantității 
care urmează să fie licitată”;

Or. en

Justificare

În loc de a introduce un amendament la articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, 
trebuie introdus la articolul 29a un alt amendament care garantează o certitudine juridică 
mai mare. Conform formulării sale actuale, articolul 29a permite adoptarea de măsuri în 
eventualitatea unor fluctuații excesive ale prețurilor, însă, de fapt, această măsură face 
referire numai la situația în care prețul cotelor de emisie este prea mare. Prin introducerea 
modificărilor propuse, numai un singur instrument ar permite adoptarea de măsuri de fiecare 
dată când este nevoie de măsuri de reglementare.

Amendamentul 45
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 1 c (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 29 a – alineatul 2 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1c
La articolul 29a alineatul (2) se adaugă 
următoarea literă:
„(ba) o măsură prin care se permite 
statelor membre să oprească licitarea unei 
părți a cantității care urmează să fie 
licitată”;

Or. en

Justificare

În loc de a introduce un amendament la articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, 
trebuie introdus la articolul 29a un alt amendament care garantează o certitudine juridică
mai mare. Conform formulării sale actuale, articolul 29a permite adoptarea de măsuri în 
eventualitatea unor fluctuații excesive ale prețurilor, însă, de fapt, această măsură face 
referire numai la situația în care prețul cotelor de emisie este prea mare. Prin introducerea 
modificărilor propuse, numai un singur instrument ar permite adoptarea de măsuri de fiecare 
dată când este nevoie de măsuri de reglementare.


