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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The EU objective of a 30% reduction in greenhouse gas emissions (GHG) by 2020 can be 
fully subscribed, provided that other developed parts of the world and economically more 
advanced developing countries commit themselves to comparable proportionate emission 
reductions. The commitment of at least a 20% reduction of GHG emissions by 2020, 
irrespective of any international agreement can also be subscribed.

The EU has developed the Emissions Trading System (EU ETS) as the cornerstone of its 
strategy for reducing greenhouse gasses (GHGs) in a cost-effective and economically efficient 
manner. A market based instrument is an invaluable tool and the creation by Europe of the 
largest world carbon market, as well as the attribution of a cost to carbon is a sign of its 
enormous potential. However, based on past experience, it is acknowledged that there is room 
for improvement of the ETS Directive, in such a way that the present proposal for amending 
and extending the Emission Trading Scheme is welcome.

The quality of the Commission's proposal must be underlined; moving to an EU wide cap on 
allowances will improve the EU ETS consistency and predictability while answering serious 
competition concerns of the existing system. Auctioning is a rational and transparent way to 
allocate responsibilities. The Commissions proposal to clarify the criteria for the use of CDMs 
and JIs credits must also be welcomed.

On possible margins for improvement of the present proposal:

It is considered that the EU ETS should be set up in such a way that it will allow it to link 
with a global system of emissions trading in case there will be an international agreement.
However, it is equally important that the scheme can operate in the absence of an international 
agreement.

In the absence of international binding agreements, that include sectoral quantifiable 
compromises, the risk of "carbon leakage", (i.e. the relocation of GHG emitting activities 
from the EU to third countries), thereby increasing global emissions and jeopardizing EU 
based economic activities is a major problem requiring an adequate solution.

The classification of industries in terms of vulnerability to carbon leakage is a complex and 
critical procedure; it should be done in full transparency in the shortest time so as to increase 
predictability for the industry; direct and indirect impact of expected rise in the price of inputs 
must be also taken into account. Free allowances should be associated with clear benchmarks 
in all those circumstances where international agreements do not guarantee the competitive 
neutrality of auctioning.  This classification needs to be done in consultation with the 
European Parliament, the council and the sectors and sub-sectors involved.

The principle behind the auctioning of allowances by Member States to the highest bidders, 
including the financial sector, is still unclear and requires clarification in a detailed way; in 
spite of the obvious interest of this new market opportunity to operators in the financial 
markets, the overall objective of reducing GHGs must be kept in sight, namely in what 
concerns its accessibility at adequate prices to the primary operators (CO2 emitters). The 
practical functioning of auctioning is an essential component of the revised ETS proposal and 
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must therefore be subject to co-decision procedure.

Similarly, the interesting revenue expected by Member States from auctioning must be seen 
not as a new source of revenue for current deficit coverage but rather as a new strategic 
opportunity to support sustainable development, mitigation efforts, technology innovation and 
research as well as assistance to developing countries, in particular LDCs, in the adaptation 
process. Such priorities will require due transparency towards the EP and citizens and a very 
particular control in what concerns competition and state aid issues.

Furthermore, the experiences from the first two phases show the propensity for end-
consumers to be charged with the major burden of the costs of several industries, energy in 
particular. Full auctioning in the energy sector will require adequate control as well real 
internal reduction efforts by energy producers. The estimated risk that energy prices will 
increase for the end-consumer raises serious concerns both for their contribution to 
inflationary pressures inside Europe, social and economic impacts to the lower and middle 
income households, and their indirect impact in overall costs for energy users in economic 
sectors.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Consiliul European și-a exprimat 
angajamentul ferm de a reduce până în 
2020 emisiile totale de gaze cu efect de 
seră din Comunitate cu cel puțin 20 % în 
raport cu nivelurile din 1990 și cu 30 % în 
cazul în care și alte țări dezvoltate se 
angajează să obțină reduceri comparabile 
ale emisiilor, iar țările în curs de dezvoltare 
mai avansate din punct de vedere economic 
aduc o contribuție adecvată, în funcție de 
responsabilitățile și capacitățile lor. 
Emisiile globale de gaze cu efect de seră ar 

(3) Consiliul European și-a exprimat 
angajamentul ferm de a reduce până în 
2020 emisiile totale de gaze cu efect de 
seră din Comunitate cu cel puțin 20 % în 
raport cu nivelurile din 1990 și cu 30 % în 
cazul în care și alte țări dezvoltate se 
angajează să obțină reduceri comparabile 
ale emisiilor, iar țările în curs de dezvoltare 
mai avansate din punct de vedere economic 
aduc o contribuție adecvată, în funcție de 
responsabilitățile și capacitățile lor. 
Emisiile globale de gaze cu efect de seră ar 
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trebui reduse până în 2050 cu cel puțin 50 
% față de nivelurile din 1990. Toate 
sectoarele economice ar trebui să 
contribuie în vederea realizării acestui 
obiectiv de reducere a emisiilor.

trebui reduse până în 2050 cu cel puțin 50 
% față de nivelurile din 1990. Toate 
sectoarele economice ar trebui să 
contribuie în vederea realizării acestui 
obiectiv de reducere a emisiilor, inclusiv 
industria aviatică internațională, 
industria transportului maritim și a 
cimentului. Emisiile provenite din 
transportul maritim internațional ar 
trebui integrate în sistemul comunitar de 
comercializare a cotelor de emisie (EU 
ETS) până în 2015 sau ar trebui să fie 
incluse în orice decizie privind efortul 
statelor membre de a respecta 
angajamentele Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2020.

Amendamentul 2

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Arborii în picioare, precum și lemnul 
și derivații acestuia, constituie o sursă 
foarte importantă de captare și stocare a 
dioxidului de carbon. Mai mult, lemnul 
pentru construcții combate efectul de 
seră, substituind combustibilii fosili. În 
concluzie, pădurile constituie veritabile 
rezervoare naturale de dioxid de carbon. 
Totuși, acest dioxid de carbon este eliberat 
în atmosferă atunci când pădurile sunt 
smulse și arse. Prin urmare, este 
important să se introducă mecanisme de 
protecție a pădurilor în scopul reducerii 
schimbărilor climatice.

Justificare

Conform calculelor efectuate, modificarea utilizării terenurilor (de exemplu despădurirea în 
zonele tropicale) este, de fapt, responsabilă de 20% dintre emisiile de GES mondiale. În ceea 
ce privește exclusiv despădurirea, emisiile mondiale anuale de GES asociate acesteia se 
ridică la 6 miliarde de tone echivalent CO2.
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Numai în Franța, doar depozitarea reprezintă 15,6 milioane de tone de dioxid de carbon și 
reprezintă 10% din emisiile de GES. Substituirea este evaluată la 14 milioane de tone de 
dioxid de carbon. Fără pădure și lemn, Franța ar emite cu 108 milioane de tone de dioxid de 
carbon în plus, adică cu circa 20% mai mult.

Amendamentul 3

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Ținând cont de potențialul important 
reprezentat de sectorul silvic pentru 
reducerea încălzirii globale, ar trebui să 
se ofere stimulente pentru valorificarea și 
dezvoltarea acestuia, respectându-se 
totodată celelalte funcții pe care le 
îndeplinesc pădurile. 

Justificare

Raportul IPCC 2007 prevede că susținerea pe termen lung a strategiilor de dezvoltare 
durabilă a pădurilor, cu scopul de a menține sau de a face să crească rezerva de carbon din 
păduri, producând lemn de lucru, lemn pentru celuloză, lemn pentru energie, va genera cele 
mai importante beneficii privind atenuarea. Acest obiectiv este urmărit, de asemenea, în 
rezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 prin care acesta invită Comisia 
Europeană să includă anumite activități legate de silvicultură în ETS.

Amendamentul 4

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 20 % din 
veniturile obținute în urma licitării cotelor 
să fie utilizate pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, pentru adaptarea 
la efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și adaptării, 

(15) Date fiind eforturile considerabile de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
adaptare la efectele inevitabile ale acestora, 
este necesar ca cel puțin 90 % din 
veniturile obținute în urma licitării cotelor 
să fie utilizate pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, pentru adaptarea 
la efectele schimbărilor climatice, pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării 
sectoarelor incluse în domeniul de acțiune 
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pentru dezvoltarea energiilor regenerabile 
în vederea îndeplinirii angajamentului UE 
de a genera 20 % din energie din surse 
regenerabile până în 2020, pentru 
îndeplinirea angajamentului Comunității de 
a crește eficiența energetică cu 20 % până 
în 2020, pentru captarea și stocarea 
geologică a gazelor cu efect de seră, pentru 
contribuția la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le vor 
obține în urma licitațiilor, ținând seama de 
reducerea potențială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 
anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat. 

al prezentei directive în domeniul reducerii 
emisiilor și adaptării, pentru dezvoltarea 
energiilor regenerabile în vederea 
îndeplinirii angajamentului UE de a genera 
20 % din energie din surse regenerabile 
până în 2020, pentru îndeplinirea 
angajamentului Comunității de a crește 
eficiența energetică cu 20 % până în 2020, 
pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, pentru contribuția 
la Fondul Global pentru Energii 
Regenerabile și Eficiență Energetică, 
pentru măsurile de evitare a defrișărilor și 
pentru facilitatea adaptării în țările în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
soluționarea problemelor sociale 
determinate în cazul persoanelor cu 
venituri mici și mijlocii de posibila creștere 
a prețului energiei electrice. Acest procent 
este cu mult inferior veniturilor nete pe 
care autoritățile publice estimează că le vor 
obține în urma licitațiilor, ținând seama de 
reducerea potențială a veniturilor provenite 
din impozitele pe profit. În plus, veniturile 
obținute din licitarea cotelor ar trebui 
utilizate pentru a acoperi cheltuielile 
administrative legate de gestionarea 
sistemului comunitar. Ar trebui prevăzute 
dispoziții privind monitorizarea utilizării în 
aceste scopuri a fondurilor provenite din 
licitații. O astfel de notificare nu scutește 
statele membre de obligația de a notifica 
anumite măsuri naționale, obligație 
prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din 
tratat. Directiva nu aduce atingere 
rezultatului oricăror proceduri viitoare de 
ajutor de stat care ar putea fi întreprinse în 
temeiul articolelor 87 și 88 din tratat. 

Amendamentul 5

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În consecință, este necesar ca, (16) În consecință, este necesar ca, 
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începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ținând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2; nu trebuie 
alocate cote gratuite pentru captarea și 
stocarea carbonului, această practică fiind 
deja încurajată de absența obligației de a 
restitui cotele aferente emisiilor stocate. 
Pentru a evita denaturarea concurenței, 
producătorii de energie electrică ar putea 
beneficia de cote gratuite pentru energia 
termică produsă prin cogenerare cu 
randament ridicat, astfel cum este definită 
de Directiva 2004/8/CE, în cazul în care 
energia termică produsă de instalații din 
alte sectoare ar beneficia, de asemenea, de 
cote gratuite.

începând cu 2013, licitarea integrală a 
cotelor să devină obligatorie pentru 
sectorul energiei, ținând seama de 
posibilitatea acestui sector de a transfera 
costurile mărite aferente CO2; nu trebuie 
alocate cote gratuite pentru captarea și 
stocarea carbonului, această practică fiind 
deja încurajată de absența obligației de a 
restitui cotele aferente emisiilor stocate. 
Pentru a evita denaturarea concurenței, 
producătorii de energie electrică ar putea 
beneficia de cote gratuite pentru energia 
termică produsă prin cogenerare cu 
randament ridicat, astfel cum este definită 
de Directiva 2004/8/CE, în cazul în care 
energia termică produsă de instalații din 
alte sectoare ar beneficia, de asemenea, de 
cote gratuite. Producția de electricitate ar 
trebui, cu toate acestea, să continue să 
depună eforturi serioase de reducere a 
emisiilor interne. Trebuie evaluate și 
analizate toate transferurile de costuri, 
mai ales din perspectiva presiunilor 
inflaționiste în Uniunea Europeană, a 
efectelor sociale și economice asupra 
gospodăriilor cu venituri scăzute și medii, 
precum și a impactului indirect asupra 
costurilor totale pentru consumatorii de 
energie din sectoarele economice. 
Autoritățile din domeniul concurenței ar 
trebui să fie precaute mai ales în 
domeniul reglementării abuzurilor de 
putere pe piață prin creșteri excesive 
și/sau dezechilibrate ale prețului la 
energie.

Amendamentul 6

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul celorlalte sectoare incluse în 
sistemul comunitar, ar trebui prevăzut un 
sistem tranzitoriu în cadrul căruia cotele 
gratuite din 2013 ar reprezenta 80 % din 

(17) În cazul celorlalte sectoare incluse în 
sistemul comunitar, 100 % din cote ar 
trebui alocate cu titlu gratuit, în cazul în 
care nu există un acord internațional 
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valoarea corespunzătoare procentului 
emisiilor totale la nivel comunitar din 
perioada 2005-2007, imputabile 
instalațiilor în cauză, raportat la volumul 
total anual al cotelor la nivel comunitar. 
Prin urmare, alocarea cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui să scadă în fiecare an cu 
aceeași cantitate, până la eliminarea totală 
a alocării gratuite în 2020. 

eficient și verificabil și/sau acorduri 
internaționale sectoriale. În cazul în care 
există un astfel de acord, ar trebui 
prevăzut un sistem tranzitoriu în cadrul 
căruia cotele din 2013 ar reprezenta 80 % 
din valoarea corespunzătoare procentului 
emisiilor totale la nivel comunitar din 
perioada 2005-2007, imputabile 
instalațiilor în cauză, raportat la volumul 
total anual al cotelor la nivel comunitar. 
Prin urmare, alocarea cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui să scadă în fiecare an cu 
aceeași cantitate, până la eliminarea totală 
a alocării gratuite în 2020.

Justificare

La fel ca și la considerentul 13. Având în vedere că obiectivul declarat al ETS este acela de a 
reduce emisiile de carbon la cel mai mic cost pentru economie (considerentul 1), alocarea cu 
titlu gratuit este cea mai eficientă metodă de alocare pentru industrie, cu excepția sectorului 
electricității. Singurul avantaj al licitării este acela că extinde sistemul pentru a include 
tehnologiile fără emisii de dioxid de carbon, care nu intră sub incidența ETS, cum ar fi 
producerea de energie nucleară, de hidroenergie și de energie eoliană. În consecință, licitația 
poate avea meritele sale în ceea ce privește industria energiei electrice, dar este mai puțin 
eficientă pentru alte sectoare ale industriei.

Amendamentul 7

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referință), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenței în cadrul 
Comunității. Aceste norme ar trebui să țină 
seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei și al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de produsele de 
substituție, de procesele alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și a 
energiilor regenerabile, precum și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră. Este necesar ca normele respective să 

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar și
valori de referință sectoriale, astfel încât să 
se evite denaturarea concurenței în cadrul 
Comunității. Aceste norme și valori de 
referință ar trebui să țină seama de cele 
mai eficiente tehnici din punct de vedere al 
energiei și al emisiilor de gaze cu efect de 
seră, de produsele de substituție, de 
procesele alternative de producție, de 
utilizarea biomasei și a energiilor 
regenerabile, de cogenerare, precum și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
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nu favorizeze creșterea nivelului emisiilor 
și să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitații. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcționarea corectă a pieței. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenței pe piața 
energiei electrice și energiei termice 
furnizate instalațiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice instalațiilor nou intrate
care desfășoară aceleași activități ca 
instalațiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenței pe 
piața internă, este necesar ca producția de 
energie electrică realizată de instalațiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalațiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitație.

seră. Este necesar ca normele respective să 
nu favorizeze creșterea nivelului emisiilor 
și să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitații. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcționarea corectă a pieței. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenței pe piața 
energiei electrice și energiei termice 
furnizate instalațiilor industriale. Normele 
ar trebui să se aplice instalațiilor nou-
intrate care desfășoară aceleași activități ca 
instalațiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenței pe 
piața internă, este necesar ca producția de 
energie electrică realizată de instalațiile 
nou-intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit, cu excepția energiei electrice 
produse pentru consumul propriu al 
acestor instalații din gaze reziduale 
rezultate în urma proceselor industriale 
de producție. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalațiile nou-intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitație.

Justificare

Până când se va ajunge la un acord internațional cuantificabil și verificabil, Comisia trebuie 
să permită alocarea cu titlu gratuit de cote de emisii pentru industriile supuse riscului 
relocării emisiilor de dioxid de carbon, iar această alocare ar trebui efectuată nu numai prin 
intermediul unor norme armonizate la nivelul întregii Comunități, ci, și mai important, prin 
intermediul unor valori de referință sectoriale, discutate anterior cu sectoarele implicate.

Cogenerarea este un proces de producție eficient din punct de vedere energetic și nu ar trebui 
exclusă din această listă. 

Gazele reziduale rezultate din procesele de producție trebuie să fie utilizate imediat după 
producerea lor. Pentru a asigura recuperarea eficientă a acestora, trebuie permisă o 
flexibilitate maximă pentru utilizarea acestor gaze. Utilizarea pentru producerea de 
electricitate a gazelor reziduale provenite din procesele de producție contribuie la 
conservarea resurselor și la reducerea emisiilor de CO2. Electricitatea produsă în aceste 
condiții speciale ar trebui să fie exclusă de la licitare.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte țări 
dezvoltate și alți mari emițători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din țări terțe unde industriile 
nu ar face obiectul acelorași constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în același timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare și 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie și supuse concurenței 
internaționale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică și beneficiile 
acțiunilor întreprinse de Comunitate. 
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va aloca 
sectoarelor și subsectoarelor care 
îndeplinesc criteriile aplicabile cote
gratuite de până la 100 %. Definirea 
acestor sectoare și subsectoare, precum și 
măsurile care se impun vor face obiectul 
unei reevaluări, astfel încât să se asigure 
luarea măsurilor acțiuni doar acolo unde 
este necesar și să se evite 
supracompensarea. În cazul anumitor 
sectoare și subsectoare, dacă se poate 
dovedi corespunzător că riscul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon nu poate fi 
prevenit în alt mod, iar energia electrică 
reprezintă o pondere ridicată din costurile 
de producție și este produsă eficient, atunci 
măsurile adoptate pot lua în considerare 
consumul de energie electrică din cadrul 

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios și/sau a unor 
acorduri internaționale sectoriale, care 
vor permite atingerea obiectivului de 
limitare a creșterii temperaturii globale la 
2°C; progresele realizate la Bali în acest 
sens sunt un semnal încurajator. În cazul în 
care alte țări dezvoltate și alți mari 
emițători de gaze cu efect de seră nu 
participă la acest acord internațional, 
aceasta ar putea contribui la creșterea 
nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră 
din țări terțe unde industriile nu ar face 
obiectul acelorași constrângeri în materie 
de emisie de carbon (fenomenul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon), creând în 
același timp dezavantaje economice pentru 
anumite sectoare și subsectoare comunitare 
mari consumatoare de energie și supuse 
concurenței internaționale. Aceasta ar 
submina integritatea ecologică și 
beneficiile acțiunilor întreprinse de 
Comunitate. Pentru a acoperi riscul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon, 
Comunitatea va aloca sectoarelor și 
subsectoarelor care îndeplinesc criteriile 
aplicabile cote gratuite de până la 100 %. 
Definirea acestor sectoare și subsectoare, 
precum și măsurile care se impun vor face 
obiectul unei reevaluări, astfel încât să se 
asigure luarea măsurilor acțiuni doar acolo 
unde este necesar și să se evite 
supracompensarea. În cazul anumitor 
sectoare și subsectoare, dacă se poate 
dovedi corespunzător că riscul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon nu poate fi 
prevenit în alt mod, iar energia electrică 
reprezintă o pondere ridicată din costurile 
de producție și este produsă eficient, atunci 
măsurile adoptate pot lua în considerare 
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procesului de producție, fără a schimba 
cantitatea totală de cote. 

consumul de energie electrică din cadrul 
procesului de producție, fără a schimba 
cantitatea totală de cote. 

Amendamentul 9

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până în iunie 2011, să 
consulte toți partenerii sociali implicați și, 
ținând seama de rezultatul negocierilor
internaționale, să prezinte un raport însoțit 
de propuneri adecvate. În acest context, 
Comisia ar trebui să identifice, până cel 
târziu la 30 iunie 2010, sectoarele sau 
subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Analiza Comisiei ar 
trebui să se bazeze pe evaluarea 
incapacității de a transfera costurile cotelor 
necesare în prețul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piață în favoarea instalațiilor din afara 
Comunității care nu desfășoară acțiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să 
aducă pe poziții comparabile instalațiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon și instalațiile din țări terțe. Un 
astfel de sistem ar putea impune 
importatorilor cerințe care nu ar fi mai 
puțin favorabile decât cele aplicabile 
instalațiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele. Orice 
acțiune întreprinsă va trebui să respecte 

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până în iunie 2011, să 
consulte toți partenerii sociali implicați și, 
ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale, să prezinte un raport însoțit 
de propuneri adecvate. În acest context, 
Comisia ar trebui să identifice, până la 30 
ianuarie 2010, sectoarele sau subsectoarele 
industriale mari consumatoare de energie 
care ar putea fi afectate de fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon.
Stabilirea criteriilor de identificare a unor 
astfel de sectoare și subsectoare, precum 
și identificarea acestora ar trebui să aibă 
loc în urma consultării partenerilor 
sociali și a părților interesate, printr-o 
propunere înaintată Parlamentului 
European și Consiliului. Propunerea ar 
trebui să ia în considerare posibilitatea 
neîncheierii unui acord internațional care 
să prevadă reduceri obligatorii ale 
emisiilor de dioxid de carbon și 
alternative posibile la un acord 
internațional. Analiza Comisiei ar trebui 
să se bazeze pe evaluarea structurii 
costurilor instalațiilor din interiorul și din 
afara Uniunii Europene și a incapacității 
de a transfera costurile cotelor necesare în 
prețul produselor, fără a se înregistra 
pierderi ale cotei de piață în favoarea 
instalațiilor din afara Comunității care nu 
desfășoară acțiuni comparabile de reducere 
a emisiilor. Comisia ar trebui să 
monitorizeze efectele potențiale asupra 
concurenței și ocupării forței de muncă în 
cazul producătorilor din UE care sunt 
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principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităților comune, dar diferențiate, 
și al capacităților aferente, ținând seama de 
situația specială a țărilor cel mai puțin 
dezvoltate. De asemenea, trebuie respectate 
obligațiile internaționale ale Comunității, 
inclusiv acordul OMC.

supuși obligației de a reduce emisiile de 
dioxid de carbon în procesele lor de 
producție. Orice acțiune întreprinsă va 
trebui să respecte principiile UNFCCC, în 
special principiul responsabilităților 
comune, dar diferențiate, și al capacităților 
aferente, ținând seama de situația specială a 
țărilor cel mai puțin dezvoltate. De 
asemenea, trebuie respectate obligațiile 
internaționale ale Comunității, inclusiv 
acordul OMC.

Justificare

Criteriile de identificare și clasificare a sectoarelor afectate de relocarea emisiilor de dioxid 
de carbon trebuie stabilite mult mai devreme decât a propus Comisia, pentru a oferi 
previzibilitate industriilor afectate; efectele directe și indirecte asupra producătorilor din UE 
trebuie luate în considerare.

Amendamentul 10

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a garanta condiții egale de 
concurență în cadrul Comunității, ar trebui 
armonizată utilizarea de către operatorii din 
cadrul sistemului comunitar a creditelor 
provenite din reduceri de emisii realizate în 
afara Comunității. Protocolul de la Kyoto 
la UNFCCC stabilește obiective 
cuantificate de emisii pentru țările 
dezvoltate pentru perioada 2008-2012 și 
prevede crearea reducerilor de emisii 
certificate (CER) și a unităților de reducere 
a emisiilor (ERU) în cadrul proiectelor 
legate de Mecanismul de dezvoltare 
ecologică (CDM) și al proiectelor cu 
implementare în comun, precum și 
utilizarea lor de către țările dezvoltate în 
vederea realizării unei părți din aceste 
obiective. Deși Protocolul de la Kyoto nu 
permite crearea de unități de reducere a 
emisiilor începând din 2013 în absența 

(21) Pentru a garanta condiții egale de 
concurență în cadrul Comunității, ar trebui 
armonizată utilizarea de către operatorii din 
cadrul sistemului comunitar a creditelor 
provenite din reduceri de emisii realizate în 
afara Comunității. Protocolul de la Kyoto 
la UNFCCC stabilește obiective 
cuantificate de emisii pentru țările 
dezvoltate pentru perioada 2008-2012 și 
prevede crearea reducerilor de emisii 
certificate (CER) și a unităților de reducere 
a emisiilor (ERU) în cadrul proiectelor 
legate de Mecanismul de dezvoltare 
ecologică (CDM) și al proiectelor cu 
implementare în comun, precum și 
utilizarea lor de către țările dezvoltate în 
vederea realizării unei părți din aceste 
obiective. Deși Protocolul de la Kyoto nu 
permite crearea de unități de reducere a 
emisiilor începând din 2013 în absența 
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unor noi obiective cuantificate de emisii 
stabilite pentru țările gazdă, pot fi create în 
continuare credite CDM. În eventualitatea 
încheierii unui acord internațional privind 
schimbările climatice, ar trebui prevăzută 
utilizarea în continuare a reducerilor de 
emisii certificate și a unităților de reducere 
a emisiilor provenind din țările parte la 
acordul respectiv. În lipsa unui astfel de 
acord, a prevedea utilizarea în continuare a 
reducerilor de emisii certificate și a 
unităților de reducere a emisiilor ar 
submina acest stimulent și ar îngreuna 
atingerea obiectivelor Comunității privind 
sporirea utilizării energiilor regenerabile. 
Utilizarea CER și a ERU ar trebui să fie 
coerentă cu obiectivul UE de a genera 20 
% din energie din surse regenerabile până 
în 2020 și de a promova eficiența 
energetică, inovația și dezvoltarea 
tehnologică. Fără a submina atingerea 
acestor obiective, ar trebui prevăzută 
posibilitatea încheierii unor acorduri cu țări 
terțe, în vederea oferirii de stimulente 
pentru reducerea emisiilor din aceste țări, 
de natură să genereze reduceri reale 
suplimentare ale emisiilor de gaze cu efect 
de seră, stimulând în același timp inovația 
în cadrul întreprinderilor stabilite în 
Comunitate și dezvoltarea tehnologică în 
țările terțe. Aceste acorduri pot fi ratificate 
de mai multe țări. Odată ce Comunitatea va 
fi încheiat un acord internațional 
satisfăcător, accesul la credite din proiecte 
desfășurate în țări terțe va fi sporit, în 
același timp cu creșterea nivelului reducerii 
emisiilor care trebuie obținut în cadrul 
sistemului comunitar.

unor noi obiective cuantificate de emisii 
stabilite pentru țările gazdă, pot fi create în 
continuare credite CDM. În eventualitatea 
încheierii unui acord internațional privind 
schimbările climatice, ar trebui prevăzută 
utilizarea în continuare a reducerilor de 
emisii certificate și a unităților de reducere 
a emisiilor provenind din țările parte la 
acordul respectiv. În lipsa unui astfel de 
acord, a prevedea utilizarea în continuare a 
reducerilor de emisii certificate și a 
unităților de reducere a emisiilor ar 
submina acest stimulent și ar îngreuna 
atingerea obiectivelor Comunității privind 
sporirea utilizării energiilor regenerabile. 
Utilizarea CER și a ERU ar trebui să fie 
coerentă cu obiectivul UE de a genera 20 
% din energie din surse regenerabile până 
în 2020 și de a promova eficiența 
energetică, inovația și dezvoltarea 
tehnologică. Fără a submina atingerea 
acestor obiective, ar trebui prevăzută 
posibilitatea încheierii unor acorduri cu țări 
terțe, în vederea oferirii de stimulente 
pentru reducerea emisiilor din aceste țări, 
de natură să genereze reduceri reale 
suplimentare ale emisiilor de gaze cu efect 
de seră, stimulând în același timp inovația 
în cadrul întreprinderilor stabilite în 
Comunitate și dezvoltarea tehnologică în 
țările terțe. Aceste acorduri pot fi ratificate 
de mai multe țări. Odată ce Comunitatea va 
fi încheiat un acord internațional 
satisfăcător, accesul la credite din proiecte 
desfășurate în țări terțe va fi sporit, în 
același timp cu creșterea nivelului reducerii 
emisiilor care trebuie obținut în cadrul 
sistemului comunitar. Cu toate acestea, în 
sectoarele expuse relocării emisiilor de 
dioxid de carbon, nu ar trebui să fie 
disponibile credite pentru proiectele CDM 
sau proiectele cu implementare în comun.

Amendamentul 11
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Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În ceea ce privește strategia de 
alocare, industria aviatică ar trebui să
beneficieze de același tratament ca și 
celelalte industrii care beneficiază de 
alocări tranzitorii cu titlu gratuit și nu ca 
producătorii de energie electrică. Aceasta 
înseamnă că 80 % din cote ar trebui 
alocate gratuit în 2013, urmând ca 
alocarea gratuită să scadă anual cu 
aceeași cantitate, până la eliminarea 
totală a alocării gratuite în 2020.
Comunitatea și statele membre ar trebui să 
depună în continuare eforturi în vederea 
ajungerii la un acord privind măsurile 
globale de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de industria aviatică 
și să reexamineze situația acestui sector în 
cadrul următoarei revizuiri a sistemului 
comunitar.

(33) Industria aviatică este un sector al 
industriei mare consumator de energie, 
astfel cum este definit în cadrul Directivei 
2003/96/CE a Consiliului din 27 
octombrie 2003 privind restructurarea 
cadrului comunitar de impozitare a 
produselor energetice și a electricității1. 
În lipsa unui combustibil alternativ viabil, 
industria aviatică depinde în totalitate de 
kerosen și are costuri de reducere foarte 
ridicate. Posibilitatea operatorilor de 
transport aerian de a transfera costurile 
cotelor de emisie de dioxid de carbon 
către clienți este limitată. Comunitatea și 
statele membre ar trebui să depună în 
continuare eforturi în vederea ajungerii la 
un acord privind măsurile globale de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră generate de industria aviatică. Atât 
timp cât nu există un acord global privind 
măsurile globale de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră în sectorul 
industriei aviatice, există riscuri 
importante de deviere a traficului și de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon, 
în special dacă în acest sector se aplică un 
nivel ridicat de licitare în cadrul EU ETS. 
Nivelul de licitare al cotelor în domeniul 
industriei aviatice ar trebui să reflecte 
riscurile de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon și impactul EU ETS asupra 
competitivității industriei aviatice în 
Uniunea Europeană.
_______________
1 JO L 283, 31.10.2003, p. 51.

Justificare

Având în vedere caracterul specific al sectorului aviației, includerea acestuia în EU ETS 
constituie, de asemenea, subiectul revizuirii în curs a Directivei 2003/87/CE, conform 
propunerii CE (2006) 818 a Comisiei. Nivelul de licitare pentru aviație, în curs de revizuire 
generală, urmează să fie decis după cercetarea atentă a efectelor relocării emisiilor de dioxid 
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de carbon și a impactului asupra competitivității din aviația UE, supuse în prezent studierii 
de către Comisia Europeană.

Amendamentul 12

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera b 
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) «instalație nou intrată» înseamnă orice 
instalație care desfășoară una sau mai 
multe dintre activitățile enumerate în anexa 
I, care a obținut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră după ce a prezentat 
Comisiei lista menționată la articolul 11 
alineatul (1);

(h) «instalație nou-intrată» înseamnă orice 
instalație care desfășoară una sau mai 
multe dintre activitățile enumerate în anexa 
I, care a obținut un permis de emisie de 
gaze cu efect de seră sau o actualizare a 
permisului său de emisie de gaze cu efect 
de seră din cauza unei schimbări 
semnificative a naturii sau a funcționării 
instalației sau a extinderii semnificative a 
acesteia sau a unei modificări fizice care 
a dus la creșterea semnificativă a 
capacității instalației existente, după ce a 
prezentat Comisiei lista menționată la 
articolul 11 alineatul (1);

Justificare

În ceea ce privește principiul nediscriminării, pentru a asigura condiții de egalitate, toți 
producătorii ar trebui să aibă dreptul să primească o cantitate comparabilă de cote de emisii 
gratuite, pe baza unui obiectiv privind eficiența (și anume, o valoare de referință), când 
deschid instalații noi sau când măresc capacitatea unei instalații existente, în timp ce 
propunerea Comisiei limitează alocarea cu titlu gratuit în primul caz. 

Acest amendament promovează închiderea instalațiilor învechite și ineficiente și transferul 
producției către o unitate modernă centralizată, utilizând economiile de scară pentru a face 
față investițiilor substanțiale necesare.

Amendamentul 13

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera c 
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 – litera t 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(t) «instalație de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staționară în care sunt 
oxidați combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, și în care se desfășoară alte 
activități direct asociate, inclusiv spălarea 
gazelor reziduale;

(t) «instalație de ardere» înseamnă orice 
unitate tehnică staționară în care sunt 
oxidați combustibili pentru a produce 
energie termică sau energie mecanică, sau 
ambele, și în care se desfășoară alte 
activități direct asociate, inclusiv spălarea 
gazelor reziduale; cu toate acestea, 
operațiilor de reciclare, astfel cum sunt 
definite la anexa IIb din Directiva 
91/156/CEE, nu li se aplică prezenta 
definiție.

Justificare

Unul dintre obiectivele Pachetului UE privind clima este acela de a promova reciclarea. 
Astfel, nu are sens să se includă operațiuni de reciclare într-un sistem care va penaliza acest 
lucru.

Amendamentul 14

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera c 
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 – litera ua (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ua) o „reducere temporară de emisii 
certificate” sau „tCER” înseamnă o 
unitate eliberată ca urmare a activității 
unui proiect de reîmpădurire sau de 
împădurire, care va expira la sfârșitul 
perioadei de angajare după care a fost 
emisă, în conformitate cu articolul 12 din 
Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru 
a Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice (UNFCCC);

Justificare

Riscul discontinuității în cazul proiectelor legate de păduri este tratat în procedura CDM 
prin crearea unor credite temporare ; modalitățile au fost stabilite în 2003 cu ocazia 
Conferinței părților de la Milano (Decizia 19/CP.9)..
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Amendamentul 15

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – litera c 
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 – litera ub (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ub) „sectoare expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon” înseamnă sectoarele 
stabilite în conformitate cu articolul 10a 
alineatul (9);

Justificare

Clarificare privind sectoarele expuse, prin referire la criterii și la noua anexă Ia (nouă).

Amendamentul 16

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2003/87/CE
Articolul 9a – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește instalațiile incluse în 
sistemul comunitar începând doar cu 2013, 
statele membre se asigură că operatorii 
acestor instalații pot prezenta autorității 
competente vizate date privind emisiile,
verificate în mod independent, astfel încât 
acestea să poată fi luate în considerare la 
stabilirea cantității de cote care trebuie 
emise.

(2) În ceea ce privește instalațiile incluse în 
sistemul comunitar începând doar cu 2013, 
statele membre se asigură că operatorii 
acestor instalații prezintă autorității 
competente vizate date privind emisiile 
justificate în mod corespunzător și
verificate în mod independent, astfel încât 
acestea să poată fi luate în considerare la 
stabilirea cantității de cote care trebuie 
emise.

Justificare

Prezentarea acestor date trebuie să fie obligatorie pentru ca datele să poată fi luate în 
considerare la stabilirea cantității de cote care trebuie emise.

Amendamentul 17
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Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 - alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 20 % din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul (2) litera 
(b), ar trebui utilizate în următoarele 
scopuri:

(3) Cel puțin 50 % din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la alineatul 
(2), inclusiv toate veniturile provenite din 
licitarea menționată la alineatul (2) litera 
(b), ar trebui utilizate în următoarele 
scopuri:

Justificare

Scoaterea la licitație a cotelor de emisii trebuie să ducă la un transfer financiar al 
industriilor poluante către activități care dezvoltă energii regenerabile, stocând carbonul sau 
evitând eliberarea carbonului.

Procesul de certificare care respectă cele șase criterii de la Helsinki privind dezvoltarea 
durabilă, în special al șaselea criteriu, care tratează beneficiile socio-economice, ar trebui să 
fie condiția principală a continuării exploatării pădurilor tropicale.

În Uniunea Europeană, sectorul pădurilor și al lemnului compensează între 10 și 20 % dintre 
emisiile de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 18

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul reducerii emisiilor și al adaptării, 
inclusiv participarea la diverse inițiative în 
cadrul planului strategic în domeniul 
tehnologiei energetice;

(a) pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, inclusiv prin contribuția la 
Fondul Global pentru Energii Regenerabile 
și Eficiență Energetică, pentru adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și pentru 
finanțarea cercetării și dezvoltării 
sectoarelor care intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive în domeniul 
reducerii emisiilor și al adaptării, inclusiv 
participarea la diverse inițiative în cadrul 
planului strategic în domeniul tehnologiei 
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energetice și al platformelor tehnologice 
europene;

Justificare

Întrucât una dintre ipotezele de bază ale sistemului comunitar este faptul că instalațiile aflate 
sub incidența acestuia pot contribui substanțial la obiectivele specifice ale UE de reducere a 
emisiilor, veniturile generate din aceste instalații ar trebui canalizate către acestea. 
Platformele tehnologice ale UE constituie un instrument de succes, care ar trebui consolidat.

Amendamentul 19

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră, în special a celor 
provenite de la centralele electrice pe 
cărbune;

(c) pentru captarea și stocarea geologică a 
gazelor cu efect de seră;

Justificare

Întrucât una dintre ipotezele de bază ale sistemului comunitar este faptul că instalațiile aflate 
sub incidența acestuia pot contribui substanțial la obiectivele specifice ale UE de reducere a 
emisiilor, veniturile generate din aceste instalații ar trebui canalizate către acestea. 
Platformele tehnologice ale UE constituie un instrument de succes, care ar trebui consolidat.

Amendamentul 20

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cel mai puțin dezvoltate;

(d) pentru măsuri de evitare a defrișărilor, 
în special în țările cele mai puțin 
dezvoltate, mai ales prin dezvoltarea unor 
proceduri de certificare și măsuri 
suplimentare în statele membre sau în 
regiunile acestora pentru a spori 
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contribuția pădurilor și a industriei 
lemnului la combaterea încălzirii globale 
și a schimbărilor climatice, păstrând 
totodată celelalte funcții pe care le 
îndeplinesc pădurile;

Justificare

Scoaterea la licitație a cotelor de emisii trebuie să ducă la un transfer financiar al 
industriilor poluante către activități care dezvoltă energii regenerabile, stocând carbonul sau 
evitând eliberarea carbonului.

Procesul de certificare care respectă cele șase criterii de la Helsinki privind dezvoltarea 
durabilă, în special al șaselea criteriu, care tratează beneficiile socio-economice, ar trebui să 
fie condiția principală a continuării exploatării pădurilor tropicale.

În Uniunea Europeană, sectorul pădurilor și al lemnului compensează între 10 și 20 % dintre 
emisiile de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 21

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) pentru finanțarea cercetării și 
dezvoltării în domeniul eficienței 
energetice și al tehnologiilor ecologice în 
sectoarele incluse în domeniul de aplicare 
al prezentei directive;

Justificare

Veniturile obținute din licitații ar trebui utilizate, în principiu, pentru a crea sectoarele cu 
emisii reduse de carbon ale viitorului, reinvestind fondurile în sectoarele implicate.

Amendamentul 22

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel puțin 50 % din veniturile provenite 
din licitarea cotelor menționată la 
alineatul (2) sunt utilizate pentru 
finanțarea reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră, prevenirea defrișărilor și a 
degradării și pentru adaptarea la 
schimbările climatice.

Justificare

Veniturile provenite din licitarea cotelor trebuie să fie folosite pentru a preveni schimbările 
climatice, atât în ceea ce privește atenuarea și adaptarea, cât și în ceea ce privește 
subvențiile în vederea sprijinirii finanțării investițiilor necesare în special pentru familiile cu 
venituri mici. Cel puțin jumătate dintre venituri ar trebui alocate pentru a finanța reducerea, 
adaptarea, evitarea despăduririi și degradării în țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul 23

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre includ informații 
privind utilizarea veniturilor pentru fiecare 
dintre aceste scopuri în rapoartele 
prezentate în temeiul Deciziei 
280/2004/CE.

(4) Statele membre includ informații 
privind utilizarea veniturilor pentru fiecare 
dintre aceste scopuri în rapoartele 
prezentate în temeiul Deciziei 
280/2004/CE, punând accent pe aspectele 
referitoare la piața internă, la ajutorul de 
stat și la concurență.

Comisia prezintă anual Parlamentului 
European un raport privind folosirea 
veniturilor, punând accent în special pe 
aspectele referitoare la piața internă, la 
ajutorul de stat și la concurență.
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Amendamentul 24

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2010, un regulament privind calendarul, 
gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, 
astfel încât acestea să se desfășoare în 
mod deschis, transparent și 
nediscriminatoriu. Licitațiile trebuie 
concepute astfel încât să se garanteze că 
operatorii, în special întreprinderile mici și 
mijlocii incluse în sistemul comunitar, au 
acces deplin, iar ceilalți participanți nu 
subminează desfășurarea licitației. Această 
măsură, destinată să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].

(5) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, până la 31 
decembrie 2009, un raport analitic de 
evaluare a calendarului, gestionării și a 
altor aspecte ale licitațiilor, inclusiv, dacă 
este cazul, o propunere de directivă.
Respectiva propunere are drept scop 
garantarea desfășurării licitațiilor în mod 
deschis, transparent și nediscriminatoriu. 
Licitațiile trebuie concepute astfel încât să 
se garanteze că operatorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii incluse în 
sistemul comunitar, au acces deplin, iar 
ceilalți participanți nu subminează 
desfășurarea licitației sau obiectivele 
privind schimbările climatice care 
justifică adoptarea lor. Propunerea va fi, 
așadar, suficient de detaliată în ceea ce 
privește, inter alia, calendarul și frecvența 
licitării în statele membre și încadrată în 
mod corespunzător, analizând potențialele 
consecințe ale licitării, mai ales în 
legătură cu:
–    mișcările speculative,
–   efectele transfrontaliere asupra 

concurenței,
–   efecte transsectoriale,
–   capacitatea concurențială a mediului 

de afaceri și industrial european, mai 
ales a întreprinderilor mici și mijlocii,

–   presiunea inflaționistă și
–   efectele socio-economice.
Modul practic de desfășurare a licitării 
reprezintă o componentă esențială a 
propunerii EU ETS revizuite și, în 
consecință, face obiectul procedurii de 
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codecizie.

Justificare

Comisia propune abordarea unui element esențial al sistemului ETS extins în cadrul 
comitologiei. Ar fi fost preferabilă prezentarea de către Comisie a unei propuneri de 
codecizie, dar în absența acesteia trebuie stabilite criterii pe care Comisia să le respecte 
atunci când decide asupra metodelor de licitare.

Amendamentul 25

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 iunie 2011, Comisia adoptă
dispoziții la nivelul Comunității și integral 
armonizate de punere în aplicare privind 
alocarea în mod uniform a cotelor 
menționate la alineatele (2)-(6) și (8).

(1) Până la 30 iunie 2011, se adoptă
dispoziții la nivelul Comunității și integral 
armonizate privind alocarea cotelor 
menționate la alineatele (2)-(6) și (8).

Amendamentul 26

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].

eliminat

Amendamentul 27

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, în măsura posibilului, că 
modalitățile de alocare încurajează tehnici 
eficiente din punct de vedere al reducerii 
gazelor cu efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră, fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică. 

Măsurile menționate la primul paragraf 
garantează, ținând cont, printre altele, de 
emisiile de proces, că modalitățile de 
alocare încurajează tehnici eficiente din 
punct de vedere al reducerii gazelor cu 
efect de seră și al ameliorării 
randamentului energetic, precum și 
reducerea emisiilor, utilizând valori de 
referință sectoriale și ținând seama de cele 
mai eficiente tehnici, de produse de 
substituție, de procese alternative de 
producție, de utilizarea biomasei, de 
cogenerare și de captarea și stocarea 
gazelor cu efect de seră în fiecare sector, 
fără să stimuleze creșterea nivelului 
emisiilor. Sunt interzise alocările cu titlu 
gratuit pentru producția de energie 
electrică, cu excepția energiei electrice 
produse din gaze reziduale rezultate în 
urma proceselor industriale de producție, 
atunci când această energie electrică este 
destinată să fie utilizată pentru consumul 
operatorului proceselor de producție 
respective, caz în care orice alocare către 
acest operator se face în conformitate cu 
valorile de referință sectoriale convenite 
pentru procesele de producție relevante. 

Comisia se asigură că niciun cost inutil 
nu este transferat consumatorului final.

Justificare

Licitarea are un potențial semnificativ de a cauza daune economice în industriile 
manufacturiere, fără a aduce beneficii legate de mediu, care depind doar de respectarea 
obiectivelor privind reducerea emisiilor. În consecință, aceasta ar trebui introdusă doar dacă 
este fie armonizată la nivel mondial printr-un acord internațional, fie cel puțin însoțită de un 
mecanism corespunzător de ajustare la frontiere. Stabilind o valoare de referință în 
conformitate cu cea mai bună tehnică disponibilă, stimulentul economic de a reduce emisiile 
prin încetarea producției ineficiente și aplicarea celor mai înalte standarde tehnice rămâne 
același. 

Utilizarea gazelor reziduale din procesele de producție pentru generarea de electricitate 
contribuie la conservarea resurselor și la reducerea emisiilor de CO2. Electricitatea produsă 
în aceste circumstanțe speciale ar trebui exclusă din sistemul de licitație și inclusă în aceeași 
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metodologie de alocare care este aplicată instalațiilor producătorului acestor gaze. Aceasta 
corespunde cu principalul conținut al punctului 92 al Comunicării COM(2008)830 a 
Comisiei.

Amendamentul 28

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice, care prevede reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră 
comparabile cu cele ale Comunității, 
Comisia reexaminează aceste măsuri 
pentru a se asigura că alocarea cu titlu 
gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional și/sau acorduri 
internaționale sectoriale privind 
schimbările climatice, care să prevadă
reduceri obligatorii ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră comparabile cu cele ale 
Comunității, Comisia reexaminează aceste 
măsuri pentru a se asigura că alocarea cu 
titlu gratuit este utilizată numai în cazuri pe 
deplin justificate, având în vedere acordul 
respectiv.

Mandatul Comisiei de negociere a 
acordurilor internaționale se bazează pe 
evaluări de impact detaliate ale posibilelor 
consecințe pentru companiile cu sediul în 
UE și respectă criteriile prevăzute în 
anexa Ia.

Justificare

Comisia ar trebui să se concentreze asupra încheierii unor acorduri internaționale sectoriale 
cuantificabile și verificabile; aceasta este singura modalitate de a evita relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon și concurența neloială, care ar dezavantaja sectoarele din cadrul UE.

Amendamentul 29

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalațiile nou intrate.

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producția de energie electrică de 
către instalațiile nou-intrate, cu excepția 
energiei electrice produse din gaze 
reziduale rezultate în urma proceselor 
industriale de producție, atunci când 
această energie electrică este destinată să 
fie utilizată pentru consumul operatorului 
proceselor de producție respective, caz în 
care alocarea către acest operator se face 
în conformitate cu valorile de referință 
sectoriale convenite pentru procesele de 
producție relevante.

Justificare

Utilizarea gazelor reziduale din procesele de producție pentru generarea de electricitate 
contribuie la conservarea resurselor și la reducerea emisiilor de CO2. Electricitatea produsă 
în aceste circumstanțe speciale ar trebui exclusă din sistemul de licitație și inclusă în aceeași 
metodologie de alocare care este aplicată instalațiilor producătorului acestor gaze. Aceasta 
corespunde cu principalul conținut al punctului 92 al Comunicării COM(2008)830 a 
Comisiei.

Amendamentul 30

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalațiile nou intrate.

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalațiile nou-intrate, cu excepția 
energiei electrice produse din gaze 
reziduale rezultate în urma proceselor 
industriale de producție.

Atunci când gazul rezidual rezultat în 
urma unui proces de producție este folosit 
drept combustibil, cotele aferente se alocă 
operatorului instalației care produce 
gazul rezidual, pe baza acelorași principii 
de alocare care se aplică pentru instalația 
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respectivă.

Justificare

Acest amendament este o consecință a amendamentului anterior la articolul 10a alineatul (1).

Amendamentul 31

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sub rezerva dispozițiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [și al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 80 % din
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menționate la alineatul (1); 
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeași cantitate, până la 
eliminarea totală a alocării gratuite în 2020.

(7) Sub rezerva dispozițiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [și al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este cantitatea 
stabilită în conformitate cu măsurile 
menționate la alineatul (1), ținând seama, 
dacă este cazul, de rezultatul negocierilor 
internaționale; alocarea cu titlu gratuit 
scade apoi în fiecare an cu aceeași 
cantitate, până la eliminarea totală a 
alocării gratuite în 2020.

Amendamentul 32

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior până în 
2020, instalațiilor din sectoarele expuse la 
un risc semnificativ de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon li se atribuie cote 
gratuite până la 100% din cantitatea 
stabilită în conformitate cu alineatele (2)-
(6). 

(8) În ceea ce privește dispozițiile 
articolului 10b, în 2013 și în fiecare an 
ulterior, pentru instalațiile din sectoarele 
expuse la un risc semnificativ de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon cantitatea de 
cote alocate cu titlu gratuit este de 100 % 
din cantitatea stabilită în conformitate cu 
alineatele (2)-(6).
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Justificare

Eficacitatea unui sistem de comercializare în ceea ce privește reducerea emisiilor depinde 
exclusiv de numărul de cote de emisii din sistem. Modul în care aceste cote de emisii sunt 
alocate în cele din urmă – prin licitație sau prin utilizarea de valori de referință – nu are 
niciun impact asupra volumului total de cote, în consecință nu afectează rezultatul vizat de 
sistem în ceea ce privește mediul. Alocarea cu titlu gratuit este deci la fel de eficientă ca 
licitația în ceea ce privește reducerea emisiilor, impunând în același timp costuri mai mici 
pentru economie.

Amendamentul 33

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2010 și, 
ulterior, la fiecare 3 ani, Comisia stabilește 
care sunt sectoarele vizate la alineatul (8).

(9) Până la 30 ianuarie 2010 și, ulterior, la 
fiecare 4 ani, Comisia stabilește care sunt 
sectoarele vizate la alineatul (8).

Justificare

Sectoarele considerate ca fiind vulnerabile la „relocarea emisiilor de dioxid de carbon” și 
acțiunile corespunzătoare ar trebui stabilite cât mai curând. O reevaluare a sectoarelor în 
cauză o dată la 3 ani va cauza o nesiguranță inutilă, care este dăunătoare investițiilor.

Amendamentul 34

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului o propunere 
referitoare la sectoarele menționate la 
alineatul (8). Sunt consultați toți 
partenerii sociali relevanți.
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Justificare

Lista industriilor expuse riscului relocării dioxidului de carbon ar trebui revizuită în 2016 și 
rezultatele puse în aplicare în 2020, în cazul în care acest lucru este necesar. Această 
procedură furnizează siguranță de planificare maximă și oferă certitudine în ceea ce privește 
evitarea relocării emisiilor de dioxid de carbon.

Părțile interesate afectate ar trebui să ia parte la procesul decizional. 

Va fi evitată dezagregarea sectoarelor, de vreme ce acest lucru va duce la probleme 
administrative legate de punerea în aplicare. În determinarea sectoarelor eligibile, nu este 
relevantă chestiunea eficienței carbonului, ci cadrul de reglementare al operațiunilor 
acestora, prin care este afectată eficiența.

Amendamentul 35

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].

eliminat

Justificare

Lista industriilor expuse riscului relocării dioxidului de carbon ar trebui revizuită în 2016 și 
rezultatele puse în aplicare în 2020, în cazul în care acest lucru este necesar. Această 
procedură furnizează siguranță de planificare maximă și oferă certitudine în ceea ce privește 
evitarea relocării emisiilor de dioxid de carbon.

Părțile interesate afectate ar trebui să ia parte la procesul decizional. 

Va fi evitată dezagregarea sectoarelor, de vreme ce acest lucru va duce la probleme 
administrative legate de punerea în aplicare. În determinarea sectoarelor eligibile, nu este 
relevantă chestiunea eficienței carbonului, ci cadrul de reglementare al operațiunilor 
acestora, prin care este afectată eficiența.

Amendamentul 36
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Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În fiecare an, pe baza noilor informații 
privind piața, sectoarele neincluse în 
anexa I pot solicita Comisiei reevaluarea 
vulnerabilității acestora la relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon.

Amendamentul 37

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ține seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
cotelor solicitate în prețul produselor, fără 
a pierde o parte semnificativă a cotei de 
piață în favoarea instalațiilor mai puțin 
eficiente din punct de vedere al emisiilor 
de carbon, situate în afara Comunității, 
ținând seama de următorii factori: 

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu alineatul (8), Comisia ține 
seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
cotelor solicitate prin prețul produselor, 
fără a pierde o parte a cotei de piață, sau 
rentabilitatea, sau oportunitățile de 
investiții în același sector sau subsector 
din țări terțe care nu impun constrângeri 
comparabile cu privire la emisii. Comisia 
ține seama, printre altele, de următoarele 
criterii: 

Justificare

Pentru a garanta siguranța juridică și economică, perioada ar trebui prelungită la 5 ani, iar 
data primei evaluări ar trebui mutată pe 30 iunie 2009. Este foarte dificil de prezis impactul 
EU-ETS revizuit asupra industriilor din UE cuprinse în schemă. Dacă informațiile referitoare 
la piață arată că relocarea emisiilor de dioxid de carbon are într-adevăr loc într-un sector 
care până acum nu a fost considerat ca fiind vulnerabil la relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon, ar trebui să existe un remediu disponibil fără a trebui să se aștepte următoarea 
revizuire care va avea loc peste 5 ani. Acest amendament asigură faptul că viitoarea 
structură a pieței, precum și emisiile de carbon pe care le presupune un produs și costul de 
transport (un factor esențial când este vorba despre problema globală a relocării emisiilor de 
dioxid carbon), sunt luate în considerare.
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Amendamentul 38

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsura în care licitațiile ar duce la o 
creștere substanțială a costurilor de 
producție; 

(a) măsura în care licitațiile ar duce la o 
creștere substanțială a costurilor de 
producție în industriile cu un nivel ridicat 
al emisiilor de CO2 pe unitate de vânzare; 

Justificare

Pentru a garanta siguranța juridică și economică, perioada ar trebui prelungită la 5 ani, iar 
data primei evaluări ar trebui mutată pe 30 iunie 2009. Este foarte dificil de prezis impactul 
EU-ETS revizuit asupra industriilor din UE cuprinse în schemă. Dacă informațiile referitoare 
la piață arată că relocarea emisiilor de dioxid de carbon are într-adevăr loc într-un sector 
care până acum nu a fost considerat ca fiind vulnerabil la relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon, ar trebui să existe un remediu disponibil fără a trebui să se aștepte următoarea 
revizuire care va avea loc peste 5 ani. Acest amendament asigură faptul că viitoarea 
structură a pieței, precum și emisiile de carbon pe care le presupune un produs și costul de 
transport (un factor esențial când este vorba despre problema globală a relocării emisiilor de 
dioxid carbon), sunt luate în considerare.

Amendamentul 39

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsura în care instalațiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici;

(b) măsura în care instalațiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici, la un cost 
al investiției care nu va avea drept 
consecință o pierdere semnificativă a 
competitivității și/sau a cotei de piață în 
favoarea instalațiilor situate în țări terțe și 
care nu sunt supuse unor constrângeri 
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echivalente cu privire la emisiile de CO2;

Justificare

Lista industriilor expuse riscului relocării dioxidului de carbon ar trebui revizuită în 2016 și 
rezultatele puse în aplicare în 2020, în cazul în care acest lucru este necesar. Această 
procedură furnizează siguranță de planificare maximă și oferă certitudine în ceea ce privește 
evitarea relocării emisiilor de dioxid de carbon.

Părțile interesate afectate ar trebui să ia parte la procesul decizional. 

Va fi evitată dezagregarea sectoarelor, de vreme ce acest lucru va duce la probleme 
administrative legate de punerea în aplicare. În determinarea sectoarelor eligibile, nu este 
relevantă chestiunea eficienței carbonului, ci cadrul de reglementare al operațiunilor 
acestora, prin care este afectată eficiența.

Amendamentul 40

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) structura de piață piața produselor și 
piața geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurența 
internațională;

(c) structura de piață actuală și 
preconizată, piața produselor și piața 
geografică relevante, ocuparea forței de 
muncă și importanța economică,
expunerea sectoarelor vizate la concurența 
internațională și la prețurile mondiale și, 
printre altele, costurile de transport, 
inclusiv costurile directe și indirecte 
aferente CO2;

Justificare

Lista industriilor expuse riscului relocării dioxidului de carbon ar trebui revizuită în 2016 și 
rezultatele puse în aplicare în 2020, în cazul în care acest lucru este necesar. Această 
procedură furnizează siguranță de planificare maximă și oferă certitudine în ceea ce privește 
evitarea relocării emisiilor de dioxid de carbon.

Părțile interesate afectate ar trebui să ia parte la procesul decizional. 

Va fi evitată dezagregarea sectoarelor, de vreme ce acest lucru va duce la probleme 
administrative legate de punerea în aplicare. În determinarea sectoarelor eligibile, nu este 
relevantă chestiunea eficienței carbonului, ci cadrul de reglementare al operațiunilor 
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acestora, prin care este afectată eficiența.

Amendamentul 41

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) efectul schimbărilor climatice și al 
politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate.

(d) efectul schimbărilor climatice și al 
politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate și 
impactul acestora asupra competitivității 
sectoarelor care intră sub incidența EU 
ETS.

Justificare
Lista industriilor expuse riscului relocării dioxidului de carbon ar trebui revizuită în 2016 și 
rezultatele puse în aplicare în 2020, în cazul în care acest lucru este necesar. Această 
procedură furnizează siguranță de planificare maximă și oferă certitudine în ceea ce privește 
evitarea relocării emisiilor de dioxid de carbon.

Părțile interesate afectate ar trebui să ia parte la procesul decizional. 

Va fi evitată dezagregarea sectoarelor, de vreme ce acest lucru va duce la probleme 
administrative legate de punerea în aplicare. În determinarea sectoarelor eligibile, nu este 
relevantă chestiunea eficienței carbonului, ci cadrul de reglementare al operațiunilor 
acestora, prin care este afectată eficiența.

Amendamentul 42

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) efectele directe și indirecte ale 
creșterii preconizate a prețurilor la 
energie, precum și a prețurilor la unele 
materii prime, ca urmare a politicii în 
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domeniul schimbărilor climatice; 

Amendamentul 43

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 3 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) efectele sociale colaterale ale 
transferării costurilor la consumatorul 
final.

Amendamentul 44

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a evalua posibilitatea de transferare 
a costurilor sporite generate de sistemul 
comunitar, se pot utiliza, inter alia, estimări 
ale pierderilor de vânzări determinate de 
prețul crescut al carbonului sau impactul 
asupra rentabilității instalațiilor.

Pentru a evalua posibilitatea de transferare 
a costurilor sporite generate de sistemul 
comunitar, se pot utiliza, inter alia, estimări 
ale pierderilor de vânzări determinate de 
prețul carbonului sau impactul asupra 
rentabilității sectoarelor în cauză.

Justificare

Pentru a garanta siguranța juridică și economică, perioada ar trebui prelungită la 5 ani, iar 
data primei evaluări ar trebui mutată pe 30 iunie 2009. Este foarte dificil de prezis impactul 
EU-ETS revizuit asupra industriilor din UE cuprinse în schemă. Dacă informațiile referitoare 
la piață arată că relocarea emisiilor de dioxid de carbon are într-adevăr loc într-un sector 
care până acum nu a fost considerat ca fiind vulnerabil la relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon, ar trebui să existe un remediu disponibil fără a trebui să se aștepte următoarea 
revizuire care va avea loc peste 5 ani. Acest amendament asigură faptul că viitoarea 
structură a pieței, precum și emisiile de carbon pe care le presupune un produs și costul de 
transport (un factor esențial când este vorba despre problema globală a relocării emisiilor de 
dioxid carbon), sunt luate în considerare.
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Amendamentul 45

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10b – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acestea 
vor genera reduceri globale ale emisiilor 
de gaze cu efect de seră, și în urma 
consultării tuturor partenerilor sociali 
interesați, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, până cel târziu în
iunie 2011, un raport analitic de evaluare 
a situației sectoarelor sau subsectoarelor 
mari consumatoare de energie care sunt 
considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. Aceste raport este însoțit 
de propuneri adecvate, care pot include:

Ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale și de măsura în care acest 
rezultat respectă criteriile prevăzute în 
anexa Ia, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, până în ianuarie 
2010, o propunere cu privire la sectoarele
sau subsectoarele considerate a fi expuse 
riscurilor de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon. Identificarea acestor sectoare 
și subsectoare se face în urma consultării 
partenerilor sociali, părților interesate, 
Parlamentului European și Consiliului și 
ia în considerare posibilitatea neajungerii 
la un acord internațional care să prevadă 
reduceri obligatorii ale emisiilor de dioxid 
de carbon.

Justificare

Datele trebuie devansate pentru a oferi previzibilitate industriilor afectate de relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon.

Un eventual acord internațional trebuie să fie cuantificabil și verificabil și să aducă reduceri 
echivalente de emisii, conform propunerii Comisiei.

Parlamentul și Consiliul trebuie să fie informate și să își ofere avizul cu privire la propunerea 
Comisiei, iar identificarea sectoarelor și a sub-sectoarelor care presupun o relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon trebuie făcută prin consultarea părților interesate.

Amendamentul 46

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când se stabilesc măsurile adecvate Atunci când se stabilesc măsurile adecvate
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se ține seama și de toate acordurile 
sectoriale obligatorii care duc la reduceri 
globale ale emisiilor de amploarea necesară 
pentru a combate eficient schimbările 
climatice, acorduri care pot fi monitorizate, 
verificate și care pot face obiectul unor 
mecanisme obligatorii de garantare a 
aplicării.

și sectoarele expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon, în conformitate cu articolul 10a 
alineatele (8) și (9), sunt esențiale
acordurile sectoriale obligatorii care duc la 
reduceri globale ale emisiilor de amploarea 
necesară pentru a combate eficient 
schimbările climatice, acorduri care pot fi 
monitorizate, verificate și care pot face 
obiectul unor mecanisme obligatorii de 
garantare a aplicării.

Amendamentul 47

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O instalație care își încetează activitatea nu 
mai beneficiază de cote gratuite.

Instalația care își încetează activitatea nu 
mai beneficiază de cote gratuite și restituie 
cotele rămase, sau suma echivalentă 
acestora, autorităților competente. 
Comisia monitorizează punerea în 
aplicare la nivel național și garantează 
aplicarea adecvată a normelor privind 
concurența și ajutorul de stat, mai ales în 
vederea prevenirii abuzurilor de poziție 
dominantă. În acest scop, Comisia publică 
din trei în trei luni prețul pentru 
consumatorul final la produsele 
energetice, defalcate pe companii, 
sectoare și state membre. Componenta din 
prețul pentru consumatorul final 
referitoare la EU ETS este identificată și 
menționată separat în publicarea 
prețurilor de către Comisie.

Amendamentul 48

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la intrarea în vigoare a unui viitor 
acord internațional privind schimbările 
climatice și înaintea aplicării articolului 28 
alineatele (3) și (4), se aplică alineatele (2)-
(7) ale prezentului articol.

(1) Până la intrarea în vigoare a unui viitor 
acord internațional sau a oricărui acord 
internațional sectorial privind schimbările 
climatice și înaintea aplicării articolului 28 
alineatele (3) și (4), se aplică alineatele (2)-
(7) ale prezentului articol. Cu toate 
acestea, creditele aferente proiectelor 
CDM și proiectelor cu implementare în 
comun din cadrul sectoarelor expuse 
relocării emisiilor de dioxid de carbon 
sunt excluse de la aplicarea prezentului 
articol.

Amendamentul 49

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11a – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Odată ce va fi încheiat un acord 
internațional privind schimbările climatice, 
în sistemul comunitar vor fi acceptate 
numai acele CER provenind din țări terțe 
care au ratificat acordul respectiv. 

(7) După încheierea unui acord 
internațional sau a unor acorduri 
internaționale sectoriale privind 
schimbările climatice, în sistemul EU ETS
vor fi acceptate numai acele CER 
provenind din țări terțe care au ratificat 
acordul respectiv. 

Amendamentul 50

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2003/87/CE
Articolul 11b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comunitatea și statele sale membre 
autorizează activități de proiect numai în 
cazul în care toți participanții la proiect își 
au sediul fie într-o țară care a încheiat 

Comunitatea și statele sale membre 
autorizează activități de proiect numai în 
cazul în care toți participanții la proiect își 
au sediul fie într-o țară care a încheiat 
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acordul internațional referitor la aceste 
proiecte, fie într-o țară sau unitate 
administrativă subfederală sau regională 
legată de sistemul comunitar în temeiul 
articolului 25.

acordul internațional referitor la aceste 
proiecte, fie într-o țară sau unitate 
administrativă subfederală sau regională 
legată de sistemul comunitar în temeiul 
articolului 25. Creditele CDM și JI 
aferente proiectelor din cadrul sectoarelor 
expuse relocării emisiilor de dioxid de 
carbon sunt excluse de la aplicarea 
prezentului alineat.

Amendamentul 51

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/87/CE
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă un regulament privind 
monitorizarea și raportarea emisiilor și, 
după caz, a datelor aferente activităților 
enumerate în anexa I; regulamentul în 
cauză se bazează pe principiile de 
reglementare a monitorizării și raportării 
stabilite în anexa IV și precizează 
potențialul de încălzire globală al fiecărui 
gaz cu efect de seră în cadrul cerințelor 
privind monitorizarea și raportarea 
emisiilor pentru tipul respectiv de gaz.

(1) Comisia adoptă, până la 31 decembrie 
2011, un regulament privind monitorizarea 
și raportarea emisiilor și, după caz, a 
datelor aferente activităților enumerate în 
anexa I; regulamentul în cauză se bazează 
pe principiile de reglementare a 
monitorizării și raportării stabilite în anexa 
IV și precizează potențialul de încălzire 
globală al fiecărui gaz cu efect de seră în 
cadrul cerințelor privind monitorizarea și 
raportarea emisiilor pentru tipul respectiv 
de gaz.

Amendamentul 52

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/87/CE
Articolul 14 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Regulamentul în cauză poate ține 
seama de datele științifice cele mai exacte 
și actualizate care sunt disponibile, în 
special de datele IPCC, și poate include, de 
asemenea, dispoziții care îi obligă pe 

(2) Regulamentul în cauză ține seama de 
datele științifice cele mai exacte și 
actualizate care sunt disponibile, în special 
de datele IPCC, și include, de asemenea, 
dispoziții care îi obligă pe operatori să 
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operatori să raporteze emisiile aferente 
producerii de bunuri fabricate de industriile 
mari consumatoare de energie care pot fi 
expuse concurenței internaționale; de 
asemenea, regulamentul poate prevedea 
verificarea independentă a acestor 
informații.

raporteze emisiile aferente producerii de 
bunuri fabricate de industriile mari 
consumatoare de energie care pot fi expuse 
concurenței internaționale; de asemenea, 
regulamentul poate prevedea verificarea 
independentă a acestor informații. 
Regulamentul specifică, de asemenea, 
cerințele de raportare pentru instituțiile 
financiare implicate în comercializarea 
cotelor de emisie.

Aceste cerințe pot include raportarea 
emisiilor provenite din producerea de 
energie electrică aflate sub incidența 
sistemului comunitar și legate de 
producerea unor astfel de bunuri.

Aceste cerințe includ raportarea emisiilor 
provenite din producerea de energie 
electrică aflate sub incidența sistemului 
comunitar și legate de producerea unor 
astfel de bunuri.

Amendamentul 53

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/87/CE
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La fiecare doi ani după adoptarea 
prezentei directive, Comisia întocmește un 
raport care evaluează modalitatea în care 
aplicarea angajamentelor asumate de 
către statele membre în conformitate cu 
prezenta directivă a afectat concurența la 
nivel național, comunitar și internațional.

Amendamentul 54

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2003/87/CE
Articolul 15 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă un regulament privind 
verificarea rapoartelor referitoare la emisii 
și acreditarea verificatorilor, precizând 

Comisia adoptă, până la 30 iunie 2010, un 
regulament privind verificarea rapoartelor 
referitoare la emisii și acreditarea 
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condițiile de acreditare, recunoaștere 
reciprocă și retragere a acreditărilor
verificatorilor, precum și cu privire la 
supravegherea și evaluarea colegială, după 
caz.

verificatorilor, precizând condițiile de 
acreditare, recunoaștere reciprocă și 
retragere a acreditărilor verificatorilor, 
precum și cu privire la supravegherea și 
evaluarea colegială, după caz.

Amendamentul 55

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 19
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare legate de emiterea 
cotelor pentru proiecte gestionate de statele 
membre și concepute pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră în afara 
sistemului comunitar.

(1) Pe lângă includerile prevăzute la 
articolul 24, Comisia poate adopta măsuri 
de punere în aplicare legate de emiterea 
cotelor pentru proiecte gestionate de statele 
membre și concepute pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră în afara 
sistemului comunitar. Comisia nu acordă 
credite aferente proiectelor CDM și 
proiectelor cu implementare în comun 
pentru proiectele din cadrul sectoarelor 
expuse relocării emisiilor de dioxid de 
carbon.

Amendamentul 56

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 - alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 25 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 10 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
provenite de la biomasă, și care fac 
obiectul unor măsuri de natură să permită 

(1) Statele membre pot exclude din 
sistemul comunitar instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală mai mică de 50 
MW, ale căror emisii raportate autorității 
competente în fiecare dintre ultimii trei ani 
nu depășesc 25 000 de tone de dioxid de 
carbon echivalent, excluzând emisiile 
inevitabile de dioxid de carbon provenite 
de la materiile prime și emisiile provenite 
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realizarea unei contribuții echivalente la 
reducerile de emisii, în cazul în care statul 
membru în cauză îndeplinește următoarele 
condiții:

de la biomasă, și care fac obiectul unor 
măsuri de natură să permită realizarea unei 
contribuții echivalente la reducerile de 
emisii, în cazul în care statul membru în 
cauză îndeplinește următoarele condiții:

Justificare

Instalațiile mici ar trebui să aibă posibilitatea de a „nu face parte” din sistem, în cazul în 
care există măsuri echivalente, pentru a reduce povara administrativă impusă 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), pentru a evita costurile administrative inutile și 
birocrația și pentru a mări eficacitatea sistemului. O treime dintre instalațiile totale care sunt 
cuprinse în schemă sunt instalații mici, care împreună sunt responsabile pentru doar 2% din 
totalul emisiilor raportate.

Amendamentul 57

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite mai 
mult de 10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic;

(b) confirmă că se aplică proceduri de 
monitorizare pentru a se evalua dacă 
vreuna dintre aceste instalații emite 25 000 
de tone de dioxid de carbon echivalent sau 
mai mult, excluzând emisiile inevitabile de 
dioxid de carbon provenite de la materii 
prime și emisiile provenite de la biomasă, 
în cursul unui an calendaristic;

Justificare

Instalațiile mici ar trebui să aibă posibilitatea de a „nu face parte” din sistem, în cazul în 
care există măsuri echivalente, pentru a reduce povara administrativă impusă 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), pentru a evita costurile administrative inutile și 
birocrația și pentru a mări eficacitatea sistemului. O treime dintre instalațiile totale care sunt 
cuprinse în schemă sunt instalații mici, care împreună sunt responsabile pentru doar 2% din 
totalul emisiilor raportate.

Amendamentul 58
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Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 27 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite mai mult de
10 000 de tone de dioxid de carbon 
echivalent, excluzând emisiile provenite de 
la biomasă, în cursul unui an calendaristic, 
sau în cazul în care nu se mai aplică măsuri 
echivalente;

(c) confirmă că o instalație este reintrodusă 
în sistem în cazul în care emite 25 000 de 
tone de dioxid de carbon echivalent sau 
mai mult, excluzând emisiile inevitabile de 
dioxid de carbon provenite de la materiile 
prime și emisiile provenite de la biomasă, 
în cursul unui an calendaristic, sau în cazul 
în care nu se mai aplică măsuri echivalente;

Justificare

Instalațiile mici ar trebui să aibă posibilitatea de a „nu face parte” din sistem, în cazul în 
care există măsuri echivalente, pentru a reduce povara administrativă impusă 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), pentru a evita costurile administrative și birocrația 
inutilă și pentru a mări eficacitatea sistemului. O treime dintre instalațiile totale care sunt 
cuprinse în schemă sunt instalații mici, care împreună sunt responsabile pentru doar 2% din 
totalul emisiilor raportate.

Amendamentul 59

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ajustări aplicabile în cazul unui viitor 
acord internațional privind schimbările 
climatice

Ajustări aplicabile în cazul unui viitor 
acord internațional și/sau al unor acorduri 
internaționale sectoriale privind 
schimbările climatice

Amendamentul 60

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional privind schimbările 
climatice care prevede ca obiectiv pentru 
2020 reduceri obligatorii ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ce depășesc nivelurile 
minime de reducere convenite de Consiliul 
European, se aplică alineatele (2), (3) și 
(4). 

(1) Odată ce Comunitatea va fi încheiat un 
acord internațional și/sau acorduri 
internaționale sectoriale privind 
schimbările climatice care să prevadă ca 
obiectiv pentru 2020 reduceri obligatorii 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră ce 
depășesc nivelurile minime de reducere 
convenite de Consiliul European, se aplică 
alineatele (2), (3) și (4). 

Amendamentul 61

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), factorul linear crește astfel 
încât cantitatea cotelor la nivel comunitar 
în 2020 să fie mai mică decât cantitatea 
stabilită în conformitate cu articolul 9, cu 
o cantitate de cote echivalentă cu
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate peste 
nivelul de 20%, reducere care incumbă 
Comisiei în temeiul acordului internațional,
această reducere fiind înmulțită cu 
proporția cu care sistemul comunitar 
contribuie la totalul reducerilor de emisii 
în 2020, în conformitate cu articolele 9 și 
9a.

(2) Din anul care urmează încheierii 
acordului internațional menționat la 
alineatul (1), Comisia prezintă 
Parlamentului și Consiliului o propunere 
legislativă care să justifice reducerea în 
continuare a cantității cotelor la nivel 
comunitar în 2020, pe baza mecanismului 
factorului linear și ținând seama de
reducerea totală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră realizată de Comunitate peste 
nivelul de 20%, reducere care incumbă 
Comunității în temeiul acordului 
internațional.

Justificare

Reacțiile la încheierea negocierilor privind un acord internațional nu trebuie să aibă loc în 
mod automat, ci trebuie să facă obiectul unei evaluări și a unei decizii politice.
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Amendamentul 62

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite aprobate în conformitate cu 
alineatul (4) provenind din țări terțe care au 
semnat acordul internațional, până la limita 
reprezentată de jumătate din reducerea 
efectuată în conformitate cu alineatul (2).

(3) Operatorii pot utiliza CER, ERU sau 
alte credite, cu excepția creditelor CDM și 
JI din sectoarele expuse relocării 
emisiilor de dioxid de carbon, aprobate în 
conformitate cu alineatul (4) provenind din 
țări terțe care au semnat acordul 
internațional, până la limita reprezentată de 
jumătate din reducerea efectuată în 
conformitate cu alineatul (2).

Amendamentul 63

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a

Raportul Comisiei

Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual 
cu privire la stabilirea și funcționarea 
sistemului revizuit EU ETS. Primul raport 
este prezentat în termen de ...* 
* un an de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Amendamentul 64
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Propunere de directivă - act de modificare
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa Ia
Cerințe minime pentru acordurile 

internaționale
Un acord internațional care include 
industriile mari consumatoare de energie 
expuse unui risc semnificativ de relocare 
a emisiilor de dioxid de carbon sau un 
acord internațional sectorial privind 
industriile respective trebuie să respecte 
cel puțin următoarele criterii pentru a 
oferi condiții de concurență echitabile 
industriilor în cauză:
(i) țările participante trebuie să reprezinte 
o masă critică de cel puțin 85 % din 
producție,
(ii) țările participante trebuie să aibă 
obiective echivalente în materie de emisii 
de CO2,
(iii) sisteme similare de reducere a 
emisiilor, cu efect echivalent, trebuie să 
fie impuse de către toate țările 
participante sau de țări care nu au 
obiective echivalente privind emisiile de 
CO2 în sectoare care intră sub incidența 
EU ETS,
(iv) materialele concurente trebuie să se 
supună unor restricții echivalente care să 
țină seama de ciclurile de viață,
(v) trebuie să fie pus în aplicare un sistem 
internațional eficient de monitorizare și 
verificare.

Justificare

În conformitate cu amendamentul de la articolul 10b.
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