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Amendamentul 1 

Propunere de regulament 

Referirea 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 107 alineatul (3) litera (e),  

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 107 alineatul (3) și articolul 109,  

Amendamentul 2 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 al 
Consiliului din 23 iulie 2002 privind 
ajutorul de stat pentru industria cărbunelui 
expiră la 31 decembrie 2010. 

(1) Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 al 
Consiliului din 23 iulie 2002 privind 
ajutorul de stat pentru industria cărbunelui 
expiră la 31 decembrie 2010 și, în lipsa 
unui nou cadru legislativ care să permită 
anumite tipuri speciale de ajutor de stat 
pentru industria cărbunelui după data 
respectivă, statele membre vor putea să 
acorde ajutor numai în limitele prevăzute 
de normele generale privind ajutorul de 
stat aplicabile tuturor sectoarelor. 
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Amendamentul 3 

Propunere de regulament 

Considerentul 1a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Cărbunele se folosește nu numai 
drept combustibil, ci și ca materie primă 
pentru industria chimică, iar această 
utilizare va deveni din ce în ce mai 
frecventă în viitor. 

Amendamentul 4 

Propunere de regulament 

Considerentul 1a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) Reducerea capacității de producție a 
industriei miniere din Uniune din cauza 
închiderii minelor va fi compensată prin 
importuri de cărbune realizate de Uniune, 
mai precis Uniunea va fi aprovizionată cu 
cărbune din țări terțe. 

Amendamentul 5 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Contribuția restrânsă a cărbunelui 
subvenționat la sursele globale de energie 
nu mai justifică menținerea unor astfel de 
subvenții în vederea asigurării furnizării 
energiei la nivelul Uniunii. 

(2) Din cauza contribuției restrânse a 
cărbunelui subvenționat la sursele globale 
de energie ale UE, subvențiile acordate 
sectorului minier pot compensa numai 
parțial întreruperile în aprovizionarea cu 
energie. Totuși, ajutorul de stat din 
sectorul minier este în prezent atât de 
redus, încât nu mai poate denatura 
concurența. O producție minimă de 
cărbune în Uniune ar putea păstra 
accesul la depozitele autohtone, în scopul 
creării unei rezerve strategice. 

Amendamentul 6 

Propunere de regulament 
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Considerentul 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Expirarea Regulamentului (CE) nr. 
1407/2002 va obliga unele state membre 
să își închidă pe loc minele de cărbune și 
să se confrunte cu urmări sociale și 
regionale importante ale acestor acțiuni. 

Amendamentul 7 

Propunere de regulament 

Considerentul 2b (nou)  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2b) Având în vedere consecințele socio-
economice extrem de grave ale 
închiderilor de mine, îndeosebi în regiuni 
slab populate, ar trebui prevăzut un 
sprijin specific din fondurile structurale 
ale UE, inclus în viitoarele proiecte de 
buget, chiar și în cazul în care regiunile 
afectate se găsesc în state membre cu mai 
puține probleme economice.  

Amendamentul 8 

Propunere de regulament 

Considerentul 2c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2c) Conform articolului 194 alineatul (2) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, statele membre au dreptul de a 
stabili condițiile de exploatare a propriilor 
resurse de energie, de a alege diferite 
surse de energie și structura generală a 
aprovizionării cu energie. 

Amendamentul 9 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Politicile Uniunii de încurajare a (3) În ceea ce privește politicile Uniunii de 
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combustibililor fosili regenerabili și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 
producția de energie nu justifică sprijinul 
pe durată nedeterminată pentru minele de 
cărbune necompetitive. Așadar, 
categoriile de ajutoare permise prin 
Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 nu ar 
trebui continuate pe o durată 
nedeterminată. 

subvenționare a utilizării combustibililor 
fosili regenerabili și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon pentru producția de 
energie, statele membre ar trebui să 
prezinte un plan de măsuri care au scopul 
de a atenua impactul asupra mediului al 
utilizării cărbunelui, de exemplu în 
domeniile eficienței energetice, energiei 
regenerabile sau captării și stocării de 
carbon. Aceasta se aplică tuturor tipurilor 
de cărbune și tuturor tipurilor de resurse. 
Ar trebui recunoscut faptul că înlocuirea 
cărbunelui subvenționat cu cărbune 
nesubvenționat nu are nicio influență 
benefică asupra mediului. 

Amendamentul 10 

Propunere de regulament 

Considerentul 3a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Deoarece resursele de energie 
autohtone ale Uniunii sunt reduse, este 
justificat sprijinul pentru industria 
minieră în cadrul politicii Uniunii de a 
încuraja energiile regenerabile și 
combustibilii fosili cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon pentru producția de 
energie. Categoriile de ajutoare permise 
prin Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 nu 
ar trebui menținute pe o durată 
nedeterminată. În orice caz, trebuie 
menținut ajutorul de stat care are ca scop 
diminuarea poluării cu cărbune. De la 
eliminarea subvențiilor ar trebui 
exceptate acele exploatări miniere care, în 
termen de zece ani, sunt capabile să 
devină competitive, dar care necesită în 
continuare ajutorul de la stat pentru 
investiții tehnologice pentru protecția 
mediului. 

Amendamentul 11 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Fără a aduce atingere normelor 
generale privind ajutorul de stat, statele 
membre ar trebui să poată fi în măsură să 
atenueze consecințele sociale și regionale 
ale închiderii acelor mine, respectiv ale 
lichidării ordonate a activității în contextul 
unui plan de închidere irevocabil și/sau 
finanțării costurilor excepționale, în special 
datorii preluate. 

(5) Fără a aduce atingere normelor 
generale privind ajutorul de stat, statele 
membre ar trebui să poată fi în măsură să 
atenueze consecințele sociale și regionale 
ale eventualei închideri a acelor mine, 
respectiv ale lichidării ordonate a activității 
în contextul unui plan de închidere 
irevocabil și/sau finanțării costurilor 
excepționale, în special datorii preluate. 

Amendamentul 12 

Propunere de regulament 

Considerentul 5a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Recalificarea profesională a 
lucrătorilor afectați de planurile de 
închidere a minelor ar trebui asigurată 
imediat și, în acest scop, ar trebui 
analizate toate posibilitățile de finanțare 
la nivel regional, național și european. 

Amendamentul 13 

Propunere de regulament 

Considerentul 5a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Finanțarea măsurilor de protecție a 
mediului și a costurilor cu închiderea de 
mine pe termen lung va trebui să continue 
peste termenul propus de Comisie, și 
anume anul 2014. Suspendarea 
prematură a subvențiilor pentru industria 
minieră acordate de statele membre ar 
avea grave consecințe ecologice și 
financiare în regiunile afectate și, în 
final, va fi mult mai scumpă decât 
eliminarea graduală a acestor subvenții.  

Amendamentul 14 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Prezentul regulament marchează 
tranziția sectorului cărbunelui de la 
norme sectoriale la norme generale 
privind ajutorul de stat aplicabile tuturor 
sectoarelor. 

eliminat 

Amendamentul 15 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Pentru a minimiza denaturarea 
concurenței pe piața internă care rezultă ca 
urmare a ajutorului, acest ajutor ar trebui 
să fie degresiv și să se limiteze strict la 
unitățile de producție planificate în mod 
irevocabil pentru închidere. 

(7) Pentru a minimiza denaturarea 
concurenței pe piața internă care rezultă ca 
urmare a ajutorului, acest ajutor ar trebui 
să aibă o tendință descrescătoare și să se 
limiteze strict la unitățile de producție 
planificate în mod irevocabil pentru 
închidere, dacă respectivele unități nu au 
devenit competitive până la termenul 
prevăzut pentru închidere. 

Amendamentul 16 

Propunere de regulament 

Considerentul 7a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Reabilitarea fostelor exploatări 
miniere necesită o serie de măsuri, cum ar 
fi îndepărtarea echipamentului de 
producție din mină, lucrări de securitate, 
curățarea exploatării și eliminarea apelor 
reziduale. Pentru finanțarea unor astfel 
de măsuri de reabilitare este nevoie de o 
planificare pe termen mai lung.  

Amendamentul 17 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) pentru a atenua impactul negativ 
asupra mediului al ajutorului pentru 

eliminat 
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cărbune, statul membru ar trebui să 
prezinte un plan de măsuri 
corespunzătoare, de exemplu în domeniul 
eficienței energetice, al energiei 
regenerabile sau al captării și stocării 
dioxidului de carbon. 

Justificare 

Preocuparea exprimată este justificată în sine, însă contravine sistemului, în contextul 
prezentului regulament, întrucât trebuie să fie aplicabilă și cărbunelui importat. În caz contrar, 
cărbunele de producție internă ar face obiectul unei discriminări. Respectiva problemă trebuie 
rezolvată prin intermediul unei legislații diferite, în cazul în care nu există deja, de exemplu ca 
în cazul captării și stocării de dioxid de carbon. 

Amendamentul 18 

Propunere de regulament 

Considerentul 8a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Un nivel minim al producției de 
cărbune va contribui, în paralel cu alte 
măsuri, în special cele care vizează 
promovarea producției de energie din 
surse regenerabile, la menținerea unei 
proporții de surse autohtone de energie 
primară, care vor spori semnificativ 
securitatea energetică a Uniunii. În plus, 
o parte din sursele autohtone de energie 
primară vor contribui  la promovarea 
obiectivelor de mediu în cadrul dezvoltării 
durabile. În contextul promovării surselor 
autohtone de energie al Uniunii pentru a 
a contrabalansa dependența sa enormă de 
importuri, ar trebui să se ia în considerare 
completarea surselor de energie 
autohtone nefosile cu surse de energie 
fosilă, în anumite state membre sursele de 
energie fosilă fiind reprezentate numai de 
cărbune. 

Justificare 

Acesta este un alt considerent din Regulamentul nr. 1407/2002 care este în continuare valabil. 
Comisia nu a dovedit că nu mai este relevant și că s-ar aplica contrariul. 

Amendamentul 19 
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Propunere de regulament 

Considerentul 8b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8b) În rețelele de termocentrale, 
cărbunele autohton va fi probabil înlocuit 
de cărbune din import, ceea ce presupune 
costuri substanțiale de transport și un 
impact negativ asupra amprentei de 
carbon, fără ca, în realitate, cantitatea de 
emisii de CO2  produs de termocentrale să 
se modifice. 

Amendamentul 20 

Propunere de regulament 

Considerentul 8c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8c) Condițiile pentru extracția 
cărbunelui depind din punct de vedere 
geologic de situl respectiv, iar din punct 
de vedere social, al siguranței și al 
standardelor de mediu (legate de surpările 
de teren și alte daune ecologice) de 
circumstanțele politice. Efectele acestor 
variații cauzează dezavantaje competitive, 
în special între cărbunele din Uniune și 
cărbunele importat, fapt ce a cauzat 
măsuri de restructurare substanțiale în 
industria cărbunelui, implicând reduceri 
majore ale activității în ultimele decenii. 

Amendamentul 21 

Propunere de regulament 

Considerentul 8d (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8d) Un nivel minim al producției de 
cărbune subvenționat va contribui, de 
asemenea, la păstrarea poziției 
privilegiate a industriei miniere din 
Uniune și a tehnologiei ecologice de 
prelucrare a cărbunelui, permițând, în 
special, transferul acestei tehnologii către 
regiunile mari producătoare de cărbune 
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din țările terțe și contribuind la o reducere 
semnificativă a emisiilor de poluanți și de 
gaze cu efect de seră la nivel mondial. 

Justificare 

Inclusiv acest considerent din Regulamentul nr. 1407/2002 este în continuare valabil. Comisia 
nu a dovedit că nu mai este relevant și că s-ar aplica contrariul. 

Amendamentul 22 

Propunere de regulament 

Considerentul 8e (nou)  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8e) În prezent, cărbunele se folosește în 
Uniune în special pentru obținerea 
energiei electrice și, într-o mai mică 
măsură, pentru obținerea de cocs pentru 
industria siderurgică. Din motive 
ecologice, ar trebui să se renunțe cât mai 
curând posibil la termocentrale în 
favoarea unei modalități mai ecologice de 
producere a energiei electrice. În schimb, 
în industria siderurgică, în viitorul 
previzibil cărbunele rămâne probabil 
indispensabil. Din cauza diminuării 
rezervelor de țiței („vârf petrolier”), este 
posibil să crească importanța cărbunelui 
ca materie primă folosită ca substitut al 
petrolului în industria chimică. Prin 
urmare, pe termen lung, nu ar trebui 
exclusă continuarea exploatării 
depozitelor de cărbune din Uniune pentru 
a menține, din motive tehnice, un nivel 
minim de producție de cărbune, nivel care 
nu denaturează concurența, chiar dacă 
această continuare a exploatării 
presupune o perioadă mai lungă de 
acordare de ajutorului de stat.  

Amendamentul 23 

Propunere de regulament 

Considerentul 10  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În îndeplinirea misiunii sale, Comisia (10) În îndeplinirea misiunii sale, Comisia 
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Europeană ar trebui să se asigure că sunt 
instituite, menținute și respectate condiții 
normale de concurență. În special cu 
referire la piața energiei electrice, ajutorul 
pentru industria cărbunelui nu ar trebui să 
fie de natură să afecteze alegerea, de către 
producătorii de energie electrică, a surselor 
de aprovizionare cu energie primară. În 
consecință, prețurile și cantitățile de 
cărbune ar trebui convenite în mod liber 
între părțile contractante, ținând cont de 
condițiile existente pe piața mondială. 

ar trebui să se asigure că sunt instituite, 
menținute și respectate condiții normale de 
concurență. În special cu referire la piața 
energiei electrice, ajutorul pentru industria 
cărbunelui nu ar trebui să fie de natură să 
afecteze alegerea, de către producătorii de 
energie electrică, a surselor de 
aprovizionare cu energie primară. În 
consecință, prețurile și cantitățile de 
cărbune ar trebui convenite în mod liber 
între părțile contractante, ținând cont de 
condițiile existente pe piața mondială. În 
contextul unei creșteri previzibile a 
prețului energiei, Comisia ar trebui să 
efectueze reevaluări periodice ale 
contribuției potențiale a cărbunelui din 
Uniune la nivelul de securitate energetică. 

Amendamentul 24 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Ajutorul acoperă exclusiv costurile 
legate de cărbunele destinat producerii de 
energie electrică, producerii combinate de 
energie termică și electrică, producerii de 
cocs și alimentării furnalelor din industria 
siderurgică, atunci când asemenea utilizări 
se realizează în Uniune. 

2. Ajutorul acoperă costurile legate de 
cărbunele destinat producerii de energie 
electrică, producerii combinate de energie 
termică și electrică, producerii de cocs, 
alimentării furnalelor din industria 
siderurgică și costurile pentru cercetarea 
și investițiile în tehnologii de reducere a 
emisiilor poluante ale cărbunelui, atunci 
când asemenea utilizări se realizează în 
Uniune. 

Amendamentul 25 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) exploatarea unităților de producție în 
cauză trebuie să fie parte a unui plan de 
închidere al cărui termen limită nu 
depășește data de 1 octombrie 2014; 

(a) exploatarea unităților de producție în 
cauză trebuie să fie parte a unui plan de 
închidere al cărui termen limită nu 
depășește data de 31 decembrie 2018; 

Justificare 
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Data propusă, respectiv 2014, este arbitrară și nu este argumentată (nici măcar în studiul de 
impact al Comisiei). Pentru a asigura o soluție suportabilă din punct de vedere social, evitând 
astfel concedieri masive în mai multe state membre, după cum decurge din studiul de impact al 
Comisiei și din Regulamentul nr. 1407/2002, anul 2018 se impune ca fiind mai adecvat. 

Amendamentul 26 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) unitățile de producție în cauză trebuie 
închise definitiv în conformitate cu planul 
de închidere; 

(b) unitățile de producție în cauză trebuie 
închise definitiv în conformitate cu planul 
de închidere, dacă nu au devenit 
competitive până la data la care este 
planificată închiderea și dacă necesarul 
de energie al Uniunii nu mai face 
oportună funcționarea lor; 

Amendamentul 27 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) cuantumul total al ajutorului pentru 
închidere acordat de un stat membru pentru 
oricare întreprindere trebuie să aibă o 
tendință descrescătoare, iar reducerea între 
perioade succesive de cincisprezece luni 
nu trebuie să fie sub nivelul a 33 la sută 
din ajutorul acordat în perioada inițială de 
cincisprezece luni a planului de închidere; 

(f) cuantumul total al ajutorului pentru 
închidere acordat de un stat membru pentru 
oricare întreprindere trebuie să aibă o 
tendință descrescătoare, iar reducerea 
anuală nu trebuie să fie sub nivelul a 10 % 
din ajutorul acordat în primul an al 
planului de închidere; 

Justificare 

Condițiile exprimate sunt în acord cu perioada de 8 ani propusă. Propunerea Comisiei se 
bazează pe date teoretice, nu faptice. Aceasta decurge doar din termenul arbitrar fixat pentru 
2014. 

Amendamentul 28 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera h 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) statul membru trebuie să prezinte un eliminat 
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plan pentru a adopta măsuri care au 
scopul de a atenua impactul asupra 
mediului al utilizării cărbunelui, de 
exemplu în domeniul eficienței energetice, 
al energiei regenerabile sau al captării și 
stocării dioxidului de carbon. Includerea 
într-un astfel de plan a măsurilor care 
constituie ajutor de stat în sensul 
articolului 107 alineatul (1) nu aduce 
atingere obligației de notificare și 
perioadei suspensive impuse statului 
membru în ceea ce privește aceste măsuri 
prin articolul 108 alineatul (3) din TFUE 
și compatibilității acestor măsuri cu piața 
internă. 

Justificare 

Preocuparea exprimată este justificată în sine, însă contravine sistemului, în contextul 
prezentului regulament, întrucât trebuie să fie aplicabilă și cărbunelui importat. În caz contrar, 
cărbunele de producție internă ar face obiectul unei discriminări. Respectiva problemă trebuie 
rezolvată prin intermediul unei legislații diferite, în cazul în care nu există deja, de exemplu ca 
în cazul captării și stocării de dioxid de carbon. 

Amendamentul 29 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care unitățile de producție 
cărora li se acordă ajutor în temeiul 
alineatului (1) nu sunt închise la data 
stabilită în planul de închidere, astfel cum a 
fost autorizat de către Comisie, statul 
membru în cauză recuperează toate 
ajutoarele acordate pentru întreaga 
perioadă care face obiectul planului de 
închidere. 

2. În cazul în care unitățile de producție 
cărora li se acordă ajutor în temeiul 
alineatului (1) nu sunt închise la data 
stabilită în planul de închidere, astfel cum a 
fost autorizat de către Comisie sau nu au 
devenit competitive până la data 
respectivă, statul membru în cauză 
recuperează toate ajutoarele acordate 
pentru întreaga perioadă care face obiectul 
planului de închidere. 

Justificare 

Preocuparea exprimată este justificată în sine, însă contravine sistemului, în contextul 
prezentului regulament, întrucât trebuie să fie aplicabilă și cărbunelui importat. În caz contrar, 
cărbunele de producție internă ar face obiectul unei discriminări. Respectiva problemă trebuie 
rezolvată prin intermediul unei legislații diferite, în cazul în care nu există deja, de exemplu ca 
în cazul captării și stocării de dioxid de carbon. 
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