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10.4.2013 A7-0046/10 

Amendamentul 10 

Eija-Riitta Korhola, Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo 

în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Propunere de decizie 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Înainte de a prezenta propunerile de 
măsuri structurale pentru revizuirea 
Directivei 2003/87/CE, Comisia ar trebui, 
pe lângă măsurile posibile enumerate în 
Raportul referitor la piața carbonului din 
2012, să aibă în vedere includerea unor 
măsuri de limitare a alocării în exces sau 
a deficitului nejustificat de certificate. 
Documentul revizuit ar trebui să prevadă 
o abordare mai dinamică în ceea ce 
privește alocarea cotelor. Abordarea în 
cauză ar trebui să se bazeze mai degrabă 
pe factorii de producție reali decât pe 
perioadele de referință istorice care au 
dovedit că împiedică adaptarea în mod 
adecvat a ETS la perioadele de redresare 
și de recesiune economică și ar trebui să 
asigure reducerile absolute necesare 
pentru întreaga perioadă. Revizuirea în 
cauză poate include, de asemenea, 
propuneri de stabilire a unui mecanism 
eficace de supraveghere și control al 
funcționării corecte a pieței carbonului, 
exclusiv pe baza obiectivelor centrale ale 
Directivei 2003/87/CE și independent de 
orice alte obiective politice. 

Or. en 
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10.4.2013 A7-0046/11 

Amendamentul 11 

Eija-Riitta Korhola, Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră 
COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Propunere de decizie 

Articolul 1 

Directiva 2003/87/CE 
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – ultima teză 
 

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 indică, în 
ceea ce privește fiecare sector industrial 
în parte, faptul că nu este prevăzut un 
impact semnificativ asupra instalațiilor 
expuse unui risc important de relocare a 
emisiilor de dioxid carbon sau în cazul în 
care Comisia propune măsuri politice în 
vederea compensării eventualei creșteri a 
costurilor indirecte, Comisia poate 
adapta, atunci când este cazul, calendarul 
pentru perioada menționată la articolul 13 
alineatul (1) care începe la 1 ianuarie 
2013 pentru un număr maxim de 900 de 
milioane de cote. În cazul în care propune 
retragerea unui număr de cote, Comisia 
trebuie să se asigure că respectivele cote 
sunt reintroduse într-o manieră lineară 
începând cu anul următor datei la care 
cotele au fost retrase. Până în 2020, 
Comisia efectuează maximum o adaptare 
de acest tip.” 

Or. en 
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10.4.2013 A7-0046/12 

Amendamentul 12 

Tadeusz Cymańsky, Zbigniew Ziobro 

în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră 
COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Propunere de decizie 

Referirea 1 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 având în vedere decizia adoptată de cea de 
a 17-a Conferință a părților la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice privind viitorul 
acord internațional în domeniul 
schimbărilor climatice din 2015, cunoscut 
drept Platforma de la Durban, 

Or. en 

Justificare 

While in effect, only European countries (EU/EFTA) and Australia (pending the results of the 

forthcoming federal elections on 14 September 2013), responsible for less than 14% of global 

emissions, have agreed to the extension of the UNFCCC Kyoto Protocol on December 8, 

2012 in Doha, the EU should postpone amending any parts of the politically sensitive Climate 

and Energy Package agreed to in 2008 before the finalisation of the negotiations taking place 

on a new international agreement on climate protection measures. At the moment, any 

measures to cut emissions in Europe will actually cause further emissions to drastically rise 

in other parts of the world as industry is moved to regions with little or no environmental 

protection regimes.  



 

AM\933073RO.doc  PE507.418v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
10.4.2013 A7-0046/13 

Amendamentul 13 

Tadeusz Cymańsky, Zbigniew Ziobro 

în numele Grupului EFD 

 

Raport A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră 
COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Propunere de decizie 

Referirea 1 b (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 având în vedere Raportul privind 
competitivitatea europeană în 2012, 
publicat de Comisie la 10 octombrie 2012, 

Or. en 

 
 
 


