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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre 

Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între 

respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

seră 

(13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE)) 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13076/2017), 

– având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru 

crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră (13073/2017), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

192 alineatul (1) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0415/2017), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară (A8-0386/2017), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Confederației 

Elvețiene. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) reprezintă piatra de temelie 

a ambițioasei politici climatice a Europei. Aceasta a fost instituită în 2005 și este cel mai 

important sistem de plafonare și comercializare din lume. Schema vizează sectorul industrial, 

producătorii de energie electrică și traficul aerian și este cel mai important instrument de care 

dispune UE pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, în concordanță cu obiectivul din 

2014 al Consiliului European de reducere cu cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de 

seră până în 2030 în comparație cu nivelurile din 1990.  

Sectoarele vizate de EU ETS trebuie să își reducă emisiile cu 43 % comparativ cu 2005, iar 

celelalte sectoare cu 30 %. Mecanismul de piață din cadrul EU ETS permite flexibilitate și 

reducerea emisiilor într-un mod rentabil și eficient, protejând, în același timp, competitivitatea 

pe plan internațional a industriilor energofage din UE prin norme stabilite pe termen lung.  

De acum, schema EU ETS va fi corelată cu schema de comercializare a certificatelor de 

emisii din Confederația Elvețiană (ETS elvețian). Corelarea celor două scheme de 

comercializare a certificatelor de emisii va permite participanților din cadrul unei scheme să 

folosească unități din cealaltă schemă pentru a se putea conforma cerințelor în domeniu. 

Astfel, se extinde piața și cresc posibilitățile de reducere, ceea ce, la rândul său, îmbunătățește 

eficiența și reduce costurile de comercializare a certificatelor de emisii. 

UE contribuie cu doar zece la sută la emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial și, prin 

urmare, nu poate pune capăt încălzirii globale doar prin forțe proprii. În vederea limitării 

încălzirii globale, avem nevoie de o politică în acest domeniu care să fie respectată și de alte 

state. Pentru a realiza acest lucru, politica privind schimbările climatice trebuie să fie rentabilă 

și să sprijine crearea de locuri de muncă, creșterea economică și dezvoltarea tehnologică. 

Cooperarea cu țări din întreaga lume și corelarea schemelor de comercializare a certificatelor 

de emisii sunt extrem de importante și reprezintă unele dintre cele mai eficiente modalități 

pentru a combate schimbările climatice. Prin urmare, corelarea EU ETS cu schema elvețiană 

de comercializare a certificatelor de emisii este un prim pas important pentru a stimula și alți 

emitenți să își asume partea lor de responsabilitate și să contribuie la obiectivul politic al UE 

pe termen lung de a corela mai multe scheme de comercializare a certificatelor de emisii cu 

schema UE, în scopul atingerii obiectivelor noastre în materie de climă. 

Schema elvețiană îndeplinește cerințele în vederea corelării cu EU ETS, în conformitate cu 

articolul 25 din Directiva de instituire a EU ETS. Schema elvețiană este compatibilă cu EU 

ETS și este concepută în mod similar. Sunt vizate aceleași emisii și sectoare industriale și se 

aplică aceleași praguri. Schema elvețiană impune, de asemenea, un plafon pentru emisiile de 

gaze cu efect de seră și, începând din 2013, este obligatorie pentru industriile mari și 

energofage.  

În plus, scăderea anuală a cantității de cote din schema elvețiană este conformă cu cea din 

cadrul EU ETS. Totodată, metodologiile de alocare din ambele scheme sunt compatibile. 

Metoda standard este licitarea și sunt utilizați indici de referință atunci când sectoarele 

industriale beneficiază de alocări tranzitorii cu titlu gratuit. Actuala perioadă de tranzacționare 

acoperă același interval, 2013-2020, și sancțiunile aplicabile sunt similare în ambele scheme, 

dacă nu se reușește restituirea unui număr suficient de certificate. 
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Unica deosebire semnificativă este aceea că schema elvețiană nu vizează încă sectorul aviatic. 

Elveția are însă în pregătire includerea acestui sector în schema sa, pentru a reflecta astfel 

normele EU ETS. Aceasta este o parte esențială a acordului de corelare, împreună cu 

dispozițiile vizând compatibilitatea dintre cele două sisteme până în 2030, chiar și după ce 

sistemele vor fi fost revizuite în 2021.  

Schimbările climatice reprezintă o problemă transfrontalieră, ce trebuie abordată la nivelul 

UE și la nivel mondial. Pentru a influența și a convinge și alți actori din întreaga lume să o 

urmeze, UE trebuie să conducă prin puterea exemplului și să combine reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră cu păstrarea competitivității. Propunerea de corelare a EU ETS cu 

schema elvețiană va garanta acest lucru. Corelarea va duce la o reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră, protejând în același timp competitivitatea pe plan internațional a industriilor 

energofage din UE în procesul de tranziție către o economie cu emisii scăzute de carbon și 

menținând totodată stimulentele pentru investițiile pe termen lung în tehnologii cu emisii 

reduse de carbon. 
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PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE 

Titlu Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru 

crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 

Referințe 13076/2017 – C8-0415/2017 – COM(2017)0427 – 2017/0193(NLE) 

Data sesizării 24.11.2017    

Comisie competentă 

 Data anunțului în plen 

ENVI 

29.11.2017 
   

Comisii sesizate pentru aviz 

 Data anunțului în plen 

AFET 

29.11.2017 

ITRE 

29.11.2017 
  

Avize care nu au fost emise 

 Data deciziei 

AFET 

14.9.2017 

ITRE 

11.10.2017 
  

Raportori 

 Data numirii 

Christofer 

Fjellner 

13.9.2017 

   

Examinare în comisie 27.11.2017    

Data adoptării 28.11.2017    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

59 

3 

0 

Membri titulari prezenți la votul final Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo 

Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón 

Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, 

Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, 

Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie 

Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, 

Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter 

Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, 

Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia 

Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-

Ioana Vălean 

Membri supleanți prezenți la votul final Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora 

Forenza, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, 

Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel 

Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken 

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 

(2)] prezenți la votul final 

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský 

Data depunerii 30.11.2017 
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VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL 
ÎN COMISIA COMPETENTĂ 

59 + 

ALDE Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, 

Frédérique Ries 

ECR Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Bolesław G. 

Piecha, John Procter 

GUE/NGL Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Anja Hazekamp 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert 

Dorfmann, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, 

Françoise Grossetête, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate 

Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský 

S&D Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, 

Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne 

Melior, Rory Palmer, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken 

VERTS/ALE Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Bart Staes, Keith 

Taylor 
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EFDD Julia Reid, Marco Valli 

ENF Sylvie Goddyn 
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Legenda simbolurilor utilizate: 

+ : pentru 

- : împotrivă 

0 : abțineri 

 

 


