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20.6.2013 A7-0046/21 

Amendamentul 21 

Matthias Groote 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
 
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 
 

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, în ceea ce privește 
sectoarele industriale individuale, o 
evaluare indică faptul că nu este prevăzut 
un impact semnificativ asupra sectoarelor 
sau a subsectoarelor expuse unui risc 
important de relocare a emisiilor de 
dioxid carbon, 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 
operează doar o singură adaptare de acest 
tip pentru un număr maxim de 900 de 
milioane de certificate. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/22 

Amendamentul 22 

Matthias Groote 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
 
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 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1a 

Certificatele neintroduse pe piață 
temporar ca urmare a adaptării 
calendarului licitațiilor în temeiul 
articolului 10 alineatul (4) din Directiva 
2003/87/CE, sunt reintroduse pe piață 
într-o manieră previzibilă și lineară, 
începând cu anul următor datei la care 
certificatele de emisii respective au fost 
retrase. Dintre aceste certificate, 600 de 
milioane sunt puse la dispoziție pentru 
dezvoltarea de tehnologii inovatoare cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, 
proiecte demonstrative și măsuri menite 
să reducă costurile și emisiile de dioxid de 
carbon ale industriilor mari 
consumatoare de energie și pentru a 
contribui la aspectele sociale și cele legate 
de competențe ale tranziției la o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 
Finanțarea se acordă pe baza principiilor 
stabilite la articolul 10a alineatul (8) al 
patrulea paragraf din Directiva 
2003/87/CE, care se aplică mutatis 
mutandis. Sprijinul financiar disponibil 
este alocat înainte de sfârșitul anului 
2020. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/23 

Amendamentul 23 

Matthias Groote 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
 
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 1 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) Schema europeană de comercializare 
a cotelor de emisie a fost instituită, astfel 
cum prevede articolul 1 din 
Directiva 2003/87/CE, pentru a promova 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră într-un mod rentabil și eficient din 
punct de vedere economic. 

Or. en 

Justificare 

Sistemul de plafonare și comercializare garantează realizarea într-un mod rentabil a 
obiectivelor stabilite de reducere a emisiilor. Plafonul este cel care asigură reducerea 
emisiilor, nu prețul. 
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20.6.2013 A7-0046/24 

Amendamentul 24 

Matthias Groote 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
 
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 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, 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. Comisia ar trebui să poată 
realiza numai o singură astfel de adaptare 
pentru un număr maxim de 900 de 
milioane de certificate și numai pe 
parcursul perioadei de opt ani care începe 
la 1 ianuarie 2013. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/25 

Amendamentul 25 

Matthias Groote 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
 
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 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) O parte dintre certificatele pe care 
Comisia intenționează să nu le introducă 
pe piață ar trebui utilizate pentru crearea 
unui fond în vederea îmbunătățirii 
inovării în sectorul industriei și a 
stabilității EU ETS. Comisia ar trebui să 
fie împuternicită să reglementeze 
utilizarea a 600 de milioane de certificate 
din cadrul fondului în cauză pe baza 
mecanismului de finanțare al UE (NER 
300) pentru dezvoltarea de tehnologii 
inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și pentru proiecte demonstrative și 
măsuri care pot reduce costurile și 
emisiile de dioxid de carbon ale 
industriilor mari consumatoare de energie 
și care pot contribui la aspectele sociale și 
cele legate de competențe ale tranziției la 
o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/26 

Amendamentul 26 

Matthias Groote 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
 
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 2 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2b) În condițiile unor prețuri potențial 
mai ridicate ale certificatelor, orientările 
privind anumite măsuri de ajutor de stat 
aplicate în contextul schemei de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră după anul 2012 
[SWD(2012)0130, SWD(2012)0131 - 
costul emisiilor indirecte] și criteriile 
stabilite la articolul 10a alineatele (14)-
(17) din Directiva 2009/87/CE (costul 
emisiilor directe) ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri având în vedere 
riscul relocării emisiilor de carbon și al 
denaturării concurenței dintre sectoare. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/27 

Amendamentul 27 

Matthias Groote 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
 
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 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) În pofida faptului că prețul la carbon 
este mai mic decât a fost prevăzut inițial, 
Comisia ar trebui să se ghideze după 
principiul continuității în materie de 
reglementare în cadrul unei perioade de 
comercializare și să ia în considerare 
circumstanțele economice actuale la 
determinarea listei sectoarelor și a 
subsectoarelor considerate a fi expuse 
unui risc semnificativ de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon pentru anii 
2015-2019.  

Or. en 

Justificare 

În momentul consultării de către Comisie a listei sectoarelor considerate a fi expuse unui risc 
de relocare a emisiilor de carbon, trebuie luată în considerare și situația economică actuală. 
Sectoarele care se află în prezent pe listă nu trebuie să fie excluse din noua listă. Industria 
necesită previzibilitate pe termen lung; prin urmare, Comisia ar trebui să se orienteze după 
principiul continuității în materie de reglementare. 
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20.6.2013 A7-0046/28 

Amendamentul 28 

Matthias Groote 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
 
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 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b) Prețul actual scăzut la carbon se 
datorează, printre altele, unei mari 
diversități de scheme naționale de 
sprijinire a energiei din surse 
regenerabile, ca urmare a Directivei 
privind energia din surse regenerabile. 
Pentru a spori eficacitatea schemei EU 
ETS pe termen lung și pentru a asigura 
stabilitatea reglementării, Comisia ar 
trebui să prezinte, până la sfârșitul anului 
2013, structuri pentru un sistem mai bine 
integrat de promovare a energiei din surse 
regenerabile la nivelul UE după 2020.  

Or. en 

 
 


