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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

A. Schema de comercializare a certificatelor de emisie 

Una dintre politicile pe care instituțiile europene le promovează cu cea mai mare hotărâre și 
consecvență este chiar cea în domeniul protecției mediului și al combaterii schimbărilor 
climatice, atât pe plan intern, cât și internațional, fapt care se reflectă în numeroasele 
instrumente juridice și economice aprobate și, la cel mai înalt nivel de reglementare, în 
articolul 3 alineatul (2) din TUE și într-un întreg titlu din TFUE.

În 2009, UE a adoptat pachetul „climă și energie” în scopul de a pune în practică obiectivele 
promovate de liderii UE în 2007, și anume realizarea până în 2020 a unei reduceri cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, față de nivelul din 1990, asigurarea a 20 % din energia din 
UE din surse regenerabile și o sporire cu 20 % a eficienței energetice.

O importanță fundamentală o are în acest sens Directiva 2003/87 (și modificările ulterioare 
ale acesteia), care instituie o schemă de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră. Odată cu intrarea sa în vigoare, pierde teren, dar nu este eliminată în totalitate, 
politica bazată pe măsuri fiscale și este considerată mai adecvată crearea unei piețe proprii în 
cadrul căreia negocierile cu privire la certificatele de emisii nu au loc între state, ci între 
operatorii care emit gaze cu efect de seră. 

Piața permite limitarea volumului admisibil de emisii globale prin limitarea numărului de 
certificate de emisii. Atribuirea de cote este o formă de concretizare a principiului „poluatorul 
plătește”. Costurile pentru poluare sunt suportate de cei care poluează, și nu colectiv, întrucât 
costurile necesare pentru a face să corespundă cotele de emisii deținute cu emisiile reale sunt 
suportate chiar de întreprinderi, care cumpără cote de pe piață, investesc în tehnologie mai 
puțin poluantă sau reduc producția pentru a-și adapta emisiile. 

Prin aceste mecanisme, este evident că beneficiile economice ale schimbului de certificate de 
emisii nu sunt obținute de societate în ansamblu (statul, cum se întâmplă în cazul 
impozitelor), ci de alte întreprinderi private mai eficiente, pe care piața, prin însăși 
funcționarea sa, le premiază și le recompensează.

B. Situația actuală și soluții 

Cu toate acestea, trebuie să existe un anumit echilibru între cererea și oferta de certificate de 
emisii, pentru ca sistemul să funcționeze corect. Unul dintre principalele aspecte este 
menținerea unui preț al carbonului adecvat pentru a realiza reduceri ale emisiilor investind în 
tehnologii mai eficiente, factor important al tranziției către o economie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon. Prin urmare, acest mecanism este esențial și pentru politica industrială și 
energetică a UE.   

Grava criză economică prin care trecem și prăbușirea prețurilor au dus la un excedent de 
certificate de emisie și de credite internaționale în raport cu emisiile. Comisia estimează că 
acest excedent era de 955 de milioane de certificate la începutul anului 2012. Situația tinde să 
se agraveze dacă ținem seama de excedentul care se așteaptă pentru anul 2013 din cauza 
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factorilor temporari legați direct de tranziția către etapa a treia a schemei începând cu 1 
ianuarie 2013, care implică o creștere temporară semnificativă a ofertei de certificate de 
emisie și credite internaționale.

Prin reformarea directivei, Comisia Europeană vizează clarificarea sferei de extindere și 
domeniului de aplicare ale competențelor sale de executare în legătură cu modalitățile de 
licitare a certificatelor de emisii. Prin propunerea de modificare se dorește modificarea, în 
mod excepțional, a calendarului licitațiilor pentru a adapta piața certificatelor de emisii. 
Această revizuire face parte din reformele structurale necesare în viitor pentru a face față 
provocărilor aferente schemei de comercializare a certificatelor de emisie (ETS). 

Întrucât este vorba de o piață, în principiu și la modul general, chiar normele acesteia trebuie 
să fie cele care asigură funcționarea sa corespunzătoare. Cu toate acestea, nu trebuie exclusă 
în mod radical intervenția autorității publice deoarece autoritatea publică și piața se 
completează reciproc. Trebuie menționat faptul că crearea pieței în sine și punerea sa în 
funcțiune reprezintă acțiuni artificiale ale unei autorități publice care intervine și 
supraveghează pentru a asigura transparență și redistribuirea continuă. Acest lucru nu 
reprezintă o caracteristică specifică a acestei piețe a certificatelor de emisii, ci un element
constant identificabil și în cazul altor piețe de valori.      

Acestea fiind spuse, întrucât s-a renunțat la tehnicile de impozitare fiscală și s-a optat pentru 
cele specifice pieței, este important ca aceste intervenții ale autorității publice să fie limitate și 
să fie supuse unor termene-limită și condiții stricte. Reformarea directivei nu-i poate da mână 
liberă Comisiei pentru a modifica în mod substanțial normele privind libertatea specifică 
piețelor, întrucât, dacă s-ar întâmpla acest lucru, s-ar distruge chiar bazele funcționării 
schemei și aceasta s-ar transforma în cu totul altceva, fapt care ar implica alte proceduri și o 
reformă integrală.

Propunerea este în conformitate cu angajamentul Comisiei de a revizui calendarul licitațiilor 
din cadrul etapei a treia, inclus în acordul recent referitor la Directiva privind eficiența 
energetică și solicitat în mod expres de Parlament în cursul negocierilor.

În concluzie, raportorul sprijină propunerea Comisiei.

******

Comisia pentru industrie, cercetare și energie solicită Comisiei pentru mediu, sănătate publică 
și siguranță alimentară, competentă în fond, să propună ca Parlamentul European să își adopte 
poziția în primă lectură, preluând propunerea Comisiei.


