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Amendamentul 35
Urszula Krupa

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul final al Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice, aprobată în numele 
Comunității Europene prin Decizia 
94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 
19931 privind încheierea Convenției-cadru 
a Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice, este stabilizarea 
concentrațiilor de gaze cu efect de seră din 
atmosferă la un nivel care să împiedice 
orice interferențe antropice periculoase cu 
sistemul climatic.

(1) Obiectivul final al Convenției-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice, aprobată în numele 
Comunității Europene prin Decizia 
94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 
19931 privind încheierea Convenției-cadru 
a Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice, este stabilizarea 
concentrațiilor de gaze cu efect de seră din 
atmosferă la un nivel care să împiedice 
orice interferențe antropice periculoase cu 
sistemul climatic al planetei.

Or. pl

Justificare

Scopul prezentului amendament este să specifice despre ce sistem climatic este vorba și să 
indice astfel faptul că schimbările climatice reprezintă o problemă globală (planetară) și nu o 
problemă locală. 

Amendamentul 36
Anders Wijkman

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În opinia Comunității, exprimată cel 
mai recent în cadrul Consiliului pentru 
mediu organizat la 5 noiembrie 2007 la 

(2) În opinia Comunității, exprimată cel 
mai recent în cadrul Consiliului pentru 
mediu organizat la 5 noiembrie 2007 la 

                                               
1 JO L 33, 7.2.1994, p. 11.
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Bruxelles, pentru ca acest obiectiv să poată 
fi îndeplinit, creșterea globală a 
temperaturii medii anuale la suprafață nu ar 
trebui să depășească nivelurile 
preindustriale cu mai mult de 2°C, ceea ce 
înseamnă că emisiile mondiale de gaze cu 
efect de seră ar trebui reduse, până în 2050, 
cu cel puțin 50% față de nivelurile 
înregistrate în 1990. Toate sectoarele 
economiei ar trebui să contribuie la 
realizarea acestei reduceri a emisiilor. 
Țările dezvoltate ar trebui să constituie în 
continuare un exemplu, angajându-se să 
reducă, până în 2020, emisiile naționale de 
gaze cu efect de seră cu până la 30% față 
de nivelurile înregistrate în 1990.

Bruxelles, pentru ca acest obiectiv să poată 
fi îndeplinit, creșterea globală a 
temperaturii medii anuale la suprafață nu ar 
trebui să depășească nivelurile 
preindustriale cu mai mult de 2°C, ceea ce 
înseamnă că emisiile mondiale de gaze cu 
efect de seră ar trebui reduse, până în 2050, 
cu cel puțin 50% față de nivelurile 
înregistrate în 1990. Toate sectoarele 
economiei ar trebui să contribuie la 
realizarea acestei reduceri a emisiilor. 
Țările dezvoltate în general și cele 
aparținând Uniunii Europene în special 
ar trebui să constituie în continuare un 
exemplu, angajându-se să reducă, până în 
2020, emisiile naționale de gaze cu efect de 
seră cu până la 30% față de nivelurile 
înregistrate în 1990 și cu până la 60% 
până în 2035. Obiectivul final este 
eliminarea progresivă a emisiilor 
provenind din utilizarea combustibililor 
fosili în cadrul UE până în 2050.

Or. en

Amendamentul 37
Edite Estrela

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În opinia Comunității, exprimată cel 
mai recent în cadrul Consiliului pentru 
mediu organizat la 5 noiembrie 2007 la 
Bruxelles, pentru ca acest obiectiv să poată 
fi îndeplinit, creșterea globală a 
temperaturii medii anuale la suprafață nu ar 
trebui să depășească nivelurile 
preindustriale cu mai mult de 2°C, ceea ce 
înseamnă că emisiile mondiale de gaze cu 
efect de seră ar trebui reduse, până în 2050, 
cu cel puțin 50% față de nivelurile 
înregistrate în 1990. Toate sectoarele 
economiei ar trebui să contribuie la 

(2) În opinia Comunității, exprimată cel 
mai recent în cadrul Consiliului pentru 
mediu organizat la 5 noiembrie 2007 la 
Bruxelles, pentru ca acest obiectiv să poată 
fi îndeplinit, creșterea globală a 
temperaturii medii anuale la suprafață nu ar 
trebui să depășească nivelurile 
preindustriale cu mai mult de 2°C, ceea ce 
înseamnă că emisiile mondiale de gaze cu 
efect de seră ar trebui reduse, până în 2050, 
cu cel puțin 50% față de nivelurile 
înregistrate în 1990. Toate sectoarele 
economiei ar trebui să contribuie la 
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realizarea acestei reduceri a emisiilor. 
Țările dezvoltate ar trebui să constituie în 
continuare un exemplu, angajându-se să 
reducă, până în 2020, emisiile naționale de 
gaze cu efect de seră cu până la 30% față 
de nivelurile înregistrate în 1990.

realizarea acestei reduceri a emisiilor. 
Țările dezvoltate ar trebui să constituie în 
continuare un exemplu, angajându-se să 
reducă, până în 2020, emisiile naționale de 
gaze cu efect de seră cu până la 30% față 
de nivelurile înregistrate în 1990 și cu 
până la 60-80% până în 2050.

Or. pt

Justificare

Consiliul European a indicat, în reuniunea sa din martie 2007, că se vor solicita reduceri de 
emisii pe termen lung de 60-80% până în 2050. 

Amendamentul 38
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În opinia Comunității, exprimată cel 
mai recent în cadrul Consiliului pentru 
mediu organizat la 5 noiembrie 2007 la 
Bruxelles, pentru ca acest obiectiv să poată 
fi îndeplinit, creșterea globală a 
temperaturii medii anuale la suprafață nu ar 
trebui să depășească nivelurile 
preindustriale cu mai mult de 2°C, ceea ce 
înseamnă că emisiile mondiale de gaze cu 
efect de seră ar trebui reduse, până în 2050, 
cu cel puțin 50% față de nivelurile 
înregistrate în 1990. Toate sectoarele 
economiei ar trebui să contribuie la 
realizarea acestei reduceri a emisiilor. 
Țările dezvoltate ar trebui să constituie în 
continuare un exemplu, angajându-se să 
reducă, până în 2020, emisiile naționale de 
gaze cu efect de seră cu până la 30% față 
de nivelurile înregistrate în 1990.

(2) În opinia Comunității, exprimată cel 
mai recent în cadrul Consiliului pentru 
mediu organizat la 5 noiembrie 2007 la 
Bruxelles, pentru ca acest obiectiv să poată 
fi îndeplinit, creșterea globală a 
temperaturii medii anuale la suprafață nu ar 
trebui să depășească nivelurile 
preindustriale cu mai mult de 2°C, ceea ce 
înseamnă că emisiile mondiale de gaze cu 
efect de seră ar trebui reduse, până în 2050, 
cu cel puțin 50% față de nivelurile 
înregistrate în 1990. Toate sectoarele 
economiei ar trebui să contribuie la 
realizarea acestei reduceri a emisiilor. 
Țările dezvoltate ar trebui să constituie în 
continuare un exemplu, angajându-se să 
reducă, până în 2020, emisiile naționale de 
gaze cu efect de seră cu până la 30% față 
de nivelurile înregistrate în 1990 și cu 
până la 50% până în 2050.

Or. en
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Justificare

Reducerea în vederea atingerii procentului de 80% până în 2050, comparativ cu 1990, este o 
sarcină prea ambițioasă, dificil de realizat. Sarcina va fi complicată de faptul că directiva 
propusă acoperă aproximativ 60% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră (aceasta va 
acoperi aproximativ 40% după aprobarea modificării Directivei 2003/87/CE), ale căror 
surse sunt emițătorii la scară mică precum transportul (mașini, camioane), construcțiile (în 
special încălzirea), serviciile, instalațiile industriale de mici dimensiuni, agricultura, 
deșeurile etc., care sunt dificil de controlat.

Amendamentul 39
Evangelia Tzampazi

Propunere de decizie
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a se asigura realizarea 
potențialului de reducere a consumului de 
energie în UE cu 20%  până în 2020, 
obiectivul indicativ al Planului de acțiune 
pentru eficiența energetică: exploatarea 
potențialului (COM(2006)0545) ar trebui 
să devină obligatoriu pentru statele 
membre. Comisia adoptă măsuri 
legislative în acest sens nu mai târziu de 
2009.

Or. en

Justificare

Obiectivul stabilit de UE privind eficiența este singurul obiectiv prevăzut pentru 2020 care nu 
este obligatoriu din punct de vedere juridic. Îndeplinirea acestui potențial trebuie să 
reprezinte un obiectiv principal în toate sectoarele. Economisirea de energie datorată 
îndeplinirii obiectivului privind eficiența energetică va conduce la reducerea emisiilor totale 
și, în special, a emisiilor provenite din sectorul construcțiilor și al transportului.
Transformarea obiectivului privind eficiența energetică într-un obiectiv obligatoriu din punct 
de vedere juridic este singura modalitate de a garanta faptul că problema conservării 
energetice rămâne o prioritate și de a obliga guvernele UE să investească în eficiența 
energetică.



AM\730633RO.doc 7/65 PE409.395v01-00

RO

Amendamentul 40
Roberto Musacchio

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin Directiva 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului s-a stabilit un 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității, care acoperă anumite sectoare 
ale economiei. Pentru a realiza această 
reducere cu 20% față de 1990 a emisiilor 
de gaze cu efect de seră până în anul 2020 
într-un mod eficient din punctul de vedere 
al costurilor, toate sectoarele economiei ar
trebui să contribuie la realizarea unor astfel 
de reduceri ale emisiilor. Prin urmare, în 
efortul lor de a limita și mai mult emisiile 
de gaze cu efect de seră din surse care nu 
sunt reglementate de Decizia 2003/87/CE, 
statele membre ar trebui să pună în aplicare 
politici și măsuri suplimentare.

(5) Prin Directiva 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului s-a stabilit un 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității, care acoperă anumite sectoare 
ale economiei. Pentru a realiza această 
reducere cu 40% față de 1990 a emisiilor 
de gaze cu efect de seră până în anul 2020 
într-un mod eficient din punctul de vedere 
al costurilor, toate sectoarele economiei ar 
trebui să contribuie la realizarea unor astfel 
de reduceri ale emisiilor. Prin urmare, în 
efortul lor de a limita și mai mult emisiile 
de gaze cu efect de seră din surse care nu 
sunt reglementate de Decizia 2003/87/CE, 
statele membre ar trebui să pună în aplicare 
politici și măsuri suplimentare, în 
conformitate cu obiectivele stabilite la 
Kyoto pentru 2012 și anii următori.

Or. en

Justificare

Conform celor mai recente evaluări științifice desfășurate de forumul de la Tallberg, ar fi 
necesară realizarea unei reduceri de 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră, concomitent cu 
încercarea de a stabili o monitorizare coerentă în vederea continuării și consolidării 
obiectivelor Protocolului de la Kyoto. Nu se va realiza niciun acord internațional fiabil dacă 
nu se vizează realizarea unei reduceri importante ca parte a țărilor industriale relevante în 
conformitate cu obiectivele indicate de al patrulea raport IPCC.
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Amendamentul 41
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre măresc eficiența 
energetică în toate sectoarele economice. 
Pentru a asigura realizarea potențialului 
de reducere a consumului de energie în 
UE cu 20% până în 2020, obiectivul 
indicativ al Planului de acțiune privind 
eficiența energetică: exploatarea 
potențialului (COM(2006)0545) ar trebui 
să devină obligatoriu pentru toate statele 
membre.

Or. en

Justificare

Conservarea energiei reprezintă metoda cea mai eficientă, din punctul de vedere al 
costurilor, de rezolvare a problemei schimbărilor climatice.  Costul direct al incapacității 
europene de utilizare eficientă a energiei va depăși 100 de miliarde EUR anual până în 2020, 
conform Planului de Acțiune privind Eficiența Energetică. De asemenea, planul prevede că, 
din punct de vedere tehnic și economic, încă este posibilă economisirea consumului total de 
energie primară cu cel puțin 20% până în 2020, în plus față de ceea ce s-ar realiza prin 
efectele asupra prețurilor și schimbările structurale din economie, înlocuirea naturală a 
tehnologiei și măsurile deja puse în aplicare.

Amendamentul 42
Adam Gierek

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Efortul fiecărui stat membru ar trebui 
stabilit în raport cu nivelul emisiilor 
naționale de gaze cu efect de seră 
înregistrat în anul 2005, care este cel mai 
recent an pentru care sunt disponibile 
date verificate privind emisiile de gaze cu 

(6) Efortul fiecărui stat membru ar trebui 
stabilit în raport cu nivelul emisiilor 
naționale de gaze cu efect de seră 
înregistrat în anul 1990, adică în 
conformitate cu Protocolul de la Kyoto.



AM\730633RO.doc 9/65 PE409.395v01-00

RO

efect de seră.

Or. pl

Justificare

Unele state au îndeplinit pe deplin obligațiile care le reveneau în conformitate cu Protocolul 
de la Kyoto și au redus în mod semnificativ emisiile de CO2, în timp ce altele, în ciuda 
faptului că sunt semnatare ale protocolului, nu au realizat progrese în domeniu. Ar fi injust 
ca primele state să fie penalizate prin recompensarea celor din urmă.

Amendamentul 43
Riitta Myller

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Efortul fiecărui stat membru ar trebui 
stabilit în raport cu nivelul emisiilor 
naționale de gaze cu efect de seră 
înregistrat în anul 2005, care este cel mai 
recent an pentru care sunt disponibile 
date verificate privind emisiile de gaze cu 
efect de seră.

(6) Efortul fiecărui stat membru ar trebui 
stabilit în raport cu nivelul emisiilor 
naționale de gaze cu efect de seră 
înregistrat în anii 2005-2006.

Or. fi

Amendamentul 44
Riitta Myller

Propunere de decizie
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Toate statele membre ar trebui să 
elaboreze un plan național de acțiune 
care să specifice modalitățile prin care 
încearcă să atingă obiectivul de reducere 
a emisiilor în sectoarele care nu sunt 
cuprinse în ETS. Planurile de acțiune ar 
trebui însoțite de o strategie de promovare 
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a eficienței energetice.

Or. fi

Amendamentul 45
Riitta Myller

Propunere de decizie
Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Reducerile de emisii în sectoarele 
care nu sunt cuprinse în ETS depind în 
măsură covârșitoare de acțiunile 
cetățenilor. Statele membre ar trebui să se 
asigure că cetățenii sunt bine pregătiți și 
posedă resursele necesare pentru a utiliza 
cele mai bune soluții și tehnologii. 
Cetățenii ar trebui încurajați să adopte un 
mod de viață care să permită economii de 
energie, printre altele cu ajutorul 
educației și informației independente. În 
cadrul acestui proces, statele membre ar 
trebui să permită sistemelor de 
consultanță energetică independente să 
funcționeze la nivel local sau regional.

Or. fi

Amendamentul 46
Péter Olajos

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele 
membre și pe necesitatea unei creșteri 
economice durabile pe întreg teritoriul 
Comunității, ținând seama de PIB-ul 

eliminat
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statelor membre pe cap de locuitor. Statele 
membre care înregistrează, în prezent, un 
nivel relativ scăzut al PIB pe cap de 
locuitor și, în consecință, importante 
așteptări în ceea ce privește creșterea PIB, 
ar trebui să fie autorizate să își sporească 
nivelul de emisii de gaze cu efect de seră 
în raport cu 2005, dar să își limiteze 
această creștere astfel încât să contribuie 
la respectarea angajamentului general al 
Comunității de reducere a emisiilor. 
Statele membre care înregistrează, în 
prezent, un nivel relativ ridicat al PIB pe 
cap de locuitor ar trebui să își reducă 
nivelurile de emisii de gaze în raport cu 
2005.

Or. en

Justificare

În vederea încheierii unui acord internațional satisfăcător la Copenhaga, ar trebui să 
obligăm toate țările ca până în 2020 să reducă sau, cel puțin, să mențină la același nivel și 
emisiile din sectoarele care nu sunt cuprinse în ETS (Sistemul de comercializare a 
certificatelor de emisii). Utilizând PIB/cap de locuitor drept indicator unic, lansăm un mesaj 
incorect țărilor mai puțin dezvoltate, precum China, India și le încurajăm să crească nivelul 
emisiilor. Pentru a evita acest lucru, trebuie să solicităm Comisiei Europene să elaboreze un 
nou indicator care să includă și emisiile și să redistribuim procentajele între statele membre 
astfel încât niciunul dintre acestea să nu fie autorizat să își sporească nivelul de emisii.

Amendamentul 47
Adam Gierek

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de PIB-ul statelor membre pe 
cap de locuitor. Statele membre care 

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de PIB-ul statelor membre și 
volumul emisiilor lor de gaze cu efect de 
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înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
scăzut al PIB pe cap de locuitor și, în 
consecință, importante așteptări în ceea 
ce privește creșterea PIB, ar trebui să fie 
autorizate să își sporească nivelul de 
emisii de gaze cu efect de seră în raport cu 
2005, dar să își limiteze această creștere 
astfel încât să contribuie la respectarea 
angajamentului general al Comunității de 
reducere a emisiilor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
ridicat al PIB pe cap de locuitor ar trebui 
să își reducă nivelurile de emisii de gaze 
în raport cu 2005.

seră pe cap de locuitor.

Or. pl

Justificare

Pentru a fi echitabil din punct de vedere ecologic, poluatorilor importanți de CO2 ar trebui să 
le revină o mai mare responsabilitate în combaterea schimbărilor climatice.

Amendamentul 48
Urszula Krupa

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de PIB-ul statelor membre pe 
cap de locuitor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
scăzut al PIB pe cap de locuitor și, în 
consecință, importante așteptări în ceea ce 
privește creșterea PIB, ar trebui să fie 
autorizate să își sporească nivelul de emisii 
de gaze cu efect de seră în raport cu 2005, 
dar să își limiteze această creștere astfel 
încât să contribuie la respectarea 

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de PIB-ul statelor membre pe 
cap de locuitor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
scăzut al PIB pe cap de locuitor și, în 
consecință, importante așteptări în ceea ce 
privește creșterea PIB, ar trebui să fie 
autorizate să își sporească nivelul de emisii 
de gaze cu efect de seră în raport cu 2005, 
pentru a li se permite să atingă același 
nivel al PIB ca celelalte state membre ale 
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angajamentului general al Comunității de 
reducere a emisiilor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
ridicat al PIB pe cap de locuitor ar trebui să 
își reducă nivelurile de emisii de gaze în 
raport cu 2005.

Comunității. Statele respective pot să își 
limiteze această creștere la un nivel care 
să le permită realizarea acestui obiectiv.  
Statele membre care înregistrează, în 
prezent, un nivel relativ ridicat al PIB pe 
cap de locuitor ar trebui să își reducă 
nivelurile de emisii de gaze în raport cu 
2005.

Or. pl

Justificare

Cel mai important obiectiv al Comunității în ansamblu este armonizarea nivelurilor PIB-ului 
pe teritoriul UE. Blocarea posibilităților de dezvoltare economică a țărilor cu nivel scăzut al 
PIB nu este în interesul Comunității. În cazul anumitor state, singurul mijloc de asigurare pe 
termen scurt a resurselor energetice esențiale în cantități suficiente este producerea energiei 
prin combustia cărbunelui. Nivelul actual de dezvoltare a tehnologiilor captării și stocării 
dioxidului de carbon și costurile aferente fac imposibilă reducerea de emisii de CO2 rezultate 
din combustia cărbunelui în conformitate cu legislația comunitară.

Amendamentul 49
Péter Olajos

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele 
membre și pe necesitatea unei creșteri 
economice durabile pe întreg teritoriul 
Comunității, ținând seama de PIB-ul 
statelor membre pe cap de locuitor. Statele 
membre care înregistrează, în prezent, un 
nivel relativ scăzut al PIB pe cap de 
locuitor și, în consecință, importante 
așteptări în ceea ce privește creșterea PIB, 
ar trebui să fie autorizate să își sporească 
nivelul de emisii de gaze cu efect de seră 
în raport cu 2005, dar să își limiteze 
această creștere astfel încât să contribuie 
la respectarea angajamentului general al 

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul tratamentului egal, ținând 
seama de eforturile anterioare și de 
realizările statelor membre între 1990 și 
2005. Statele membre care au făcut 
eforturi semnificative de a reduce emisiile 
ar trebui recompensate, oferind exemplu 
și motivație statelor care înregistrează 
întârzieri. Toate statele membre trebuie să 
își reducă nivelurile de emisii de gaze până 
în 2020.
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Comunității de reducere a emisiilor.
Statele membre care înregistrează, în 
prezent, un nivel relativ ridicat al PIB pe 
cap de locuitor ar trebui să își reducă 
nivelurile de emisii de gaze în raport cu 
2005.

Or. en

Justificare

În vederea încheierii unui acord internațional satisfăcător la Copenhaga, ar trebui să 
obligăm toate țările ca până în 2020 să reducă sau, cel puțin, să mențină la același nivel și 
emisiile din sectoarele care nu sunt cuprinse în ETS (Sistemul de comercializare a 
certificatelor de emisii). Utilizând PIB/cap de locuitor drept indicator unic, lansăm un mesaj 
incorect țărilor mai puțin dezvoltate, precum China, India și le încurajăm să crească nivelul 
emisiilor. Pentru a evita acest lucru, trebuie să solicităm Comisiei Europene să elaboreze un 
nou indicator care să includă și emisiile și să redistribuim procentajele între statele membre 
astfel încât niciunul dintre acestea să nu fie autorizat să își sporească nivelul de emisii.

Amendamentul 50
Roberto Musacchio

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de PIB-ul statelor membre pe 
cap de locuitor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
scăzut al PIB pe cap de locuitor și, în 
consecință, importante așteptări în ceea 
ce privește creșterea PIB, ar trebui să fie 
autorizate să își sporească nivelul de emisii 
de gaze cu efect de seră în raport cu 2005, 
dar să își limiteze această creștere astfel 
încât să contribuie la respectarea 
angajamentului general al Comunității de 
reducere a emisiilor. Statele membre care 

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de PIB-ul statelor membre pe 
cap de locuitor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
scăzut al PIB pe cap de locuitor în 
comparație cu media europeană ar trebui 
să fie autorizate să își sporească în 
consecință nivelul de emisii de gaze cu 
efect de seră în raport cu 2005, dar să își 
limiteze totuși această creștere astfel încât 
să contribuie la respectarea angajamentului 
general al Comunității de reducere a 
emisiilor. Statele membre care 
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înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
ridicat al PIB pe cap de locuitor ar trebui să 
își reducă nivelurile de emisii de gaze în 
raport cu 2005.

înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
ridicat al PIB pe cap de locuitor ar trebui 
de aceea să își reducă nivelurile de emisii
de gaze în raport cu 2005 într-o proporție 
mai semnificativă, pentru a respecta  
angajamentele comunitare.

Or. en

Justificare

Este important să clarificăm faptul că un mecanism de solidaritate va funcționa doar dacă 
toate statele membre sunt de acord să respecte angajamentul general al Comunității, precum  
și faptul că o posibilă creștere a nivelului de emisii este permisă doar temporar .

Amendamentul 51
Peter Liese

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de PIB-ul statelor membre pe 
cap de locuitor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
scăzut al PIB pe cap de locuitor și, în 
consecință, importante așteptări în ceea ce 
privește creșterea PIB, ar trebui să fie 
autorizate să își sporească nivelul de emisii 
de gaze cu efect de seră în raport cu 2005, 
dar să își limiteze această creștere astfel 
încât să contribuie la respectarea 
angajamentului general al Comunității de 
reducere a emisiilor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
ridicat al PIB pe cap de locuitor ar trebui să 
își reducă nivelurile de emisii de gaze în 
raport cu 2005.

(7) Eforturile statelor membre de reducere 
a emisiilor ar trebui să se bazeze pe 
principiul solidarității între statele membre 
și pe necesitatea unei creșteri economice 
durabile pe întreg teritoriul Comunității, 
ținând seama de PIB-ul statelor membre și 
de angajamentele de reducere a nivelului 
emisiilor în conformitate cu acordul de 
distribuire a sarcinilor. Statele membre 
care înregistrează, în prezent, un nivel 
relativ scăzut al PIB pe cap de locuitor și, 
în consecință, importante așteptări în ceea 
ce privește creșterea PIB, ar trebui să fie 
autorizate să își sporească nivelul de emisii 
de gaze cu efect de seră în raport cu 2005, 
dar să își limiteze această creștere astfel 
încât să contribuie la respectarea 
angajamentului general al Comunității de 
reducere a emisiilor. Statele membre care 
înregistrează, în prezent, un nivel relativ 
ridicat al PIB pe cap de locuitor ar trebui să 
își reducă nivelurile de emisii de gaze în 
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raport cu 2005. 

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei permite unor state membre să depășească nivelul de emisii stabilit prin 
obiectivul protocolului de la Kyoto.  Această situație ar fi total injustă pentru statele membre 
care au îndeplinit deja obiectivul de la Kyoto și ar reprezenta un semnal devastator pentru 
țările terțe. Din aceste motive amendamentul propus are ca obiect schimbarea cifrelor 
acestor țări pentru a reduce emisiile autorizate în conformitate cu acordul de distribuire a 
sarcinilor. Emisiile care pot fi economisite datorită acestei ajustări ar trebui să fie folosite în 
scopul adaptării factorului linear în comercializarea emisiilor în vederea determinării unui 
obiectiv mai realist pentru sectorul ETS.

Amendamentul 52
Peter Liese

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a putea asigura în continuare o 
distribuire echitabilă a eforturilor statelor 
membre de a contribui la punerea în 
aplicare a angajamentului independent al 
Comunității, niciun stat membru nu ar 
trebui să fie obligat să își reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră până în 2020 cu 
mai mult de 20% față de nivelurile 
înregistrate în 2005 și niciun stat membru 
nu ar trebui să fie autorizat să își sporească 
emisiile de gaze cu efect de seră până în 
2020 cu mai mult de 20% peste nivelurile 
din 2005. Reducerile de emisii de gaze cu 
efect de seră ar trebui realizate în perioada 
2013-2020, statele membre fiind autorizate 
să transfere din anul următor un volum egal 
cu 2% din limita de emisii de gaze cu efect 
de seră a respectivului stat membru, statele 
membre ale căror emisii se situează sub 
limita impusă fiind autorizate, de 
asemenea, să transfere în anul următor 
reducerile de emisii excedentare.

(8) Pentru a putea asigura în continuare o 
distribuire echitabilă a eforturilor statelor 
membre de a contribui la punerea în 
aplicare a angajamentului independent al 
Comunității, niciun stat membru nu ar 
trebui să fie obligat să își reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră până în 2020 cu 
mai mult de 20% față de nivelurile 
înregistrate în 2005 și niciun stat membru 
nu ar trebui să fie autorizat să își sporească 
emisiile de gaze cu efect de seră până în 
2020 cu mai mult de 20% peste nivelurile 
din 2005. În plus, nu ar trebui să i se 
permită niciunui stat membru pentru anul 
2020  depășirea cantității de emisii 
rezultate din angajamentul său de 
reducere a emisiilor, în conformitate cu 
acordul de distribuire a sarcinilor pentru 
perioada cuprinsă între 2008 și 2012.
Reducerile de emisii de gaze cu efect de 
seră ar trebui realizate în perioada 2013-
2020, statele membre fiind autorizate să 
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transfere din anul următor un volum egal 
cu 2% din limita de emisii de gaze cu efect 
de seră a respectivului stat membru, statele 
membre ale căror emisii se situează sub 
limita impusă fiind autorizate, de 
asemenea, să transfere în anul următor 
reducerile de emisii excedentare.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei permite unor state membre să depășească nivelul de emisii stabilit prin 
obiectivul protocolului de la Kyoto.  Această situație ar fi total injustă pentru statele membre 
care au îndeplinit deja obiectivul de la Kyoto și ar reprezenta un semnal devastator pentru 
țările terțe. Din aceste motive amendamentul propus are ca obiect schimbarea cifrelor 
acestor țări pentru a reduce emisiile autorizate în conformitate cu acordul de distribuire a 
sarcinilor. Emisiile care pot fi economisite datorită acestei ajustări ar trebui să fie folosite în 
scopul adaptării factorului linear în comercializarea emisiilor, în vederea determinării unui 
obiectiv mai realist pentru sectorul ETS.

Amendamentul 53
Adam Gierek

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a putea asigura în continuare o 
distribuire echitabilă a eforturilor statelor 
membre de a contribui la punerea în 
aplicare a angajamentului independent al 
Comunității, niciun stat membru nu ar 
trebui să fie obligat să își reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră până în 2020 cu 
mai mult de 20% față de nivelurile 
înregistrate în 2005 și niciun stat membru 
nu ar trebui să fie autorizat să își sporească 
emisiile de gaze cu efect de seră până în 
2020 cu mai mult de 20% peste nivelurile 
din 2005. Reducerile de emisii de gaze cu 
efect de seră ar trebui realizate în perioada 
2013-2020, statele membre fiind autorizate 
să transfere din anul următor un volum egal 

(8) Pentru a putea asigura în continuare o 
distribuire echitabilă a eforturilor statelor 
membre de a contribui la punerea în 
aplicare a angajamentului independent al 
Comunității, niciun stat membru nu ar 
trebui să fie obligat să își reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră până în 2020 cu 
mai mult de 30% față de nivelurile 
înregistrate în 1990 și niciun stat membru 
nu ar trebui să fie autorizat să își sporească 
emisiile de gaze cu efect de seră până în 
2020 cu mai mult de 30% peste nivelurile 
din 1990. Reducerile de emisii de gaze cu 
efect de seră ar trebui realizate în perioada 
2013-2020, statele membre fiind autorizate 
să transfere din anul următor un volum egal 
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cu 2% din limita de emisii de gaze cu efect 
de seră a respectivului stat membru, statele 
membre ale căror emisii se situează sub 
limita impusă fiind autorizate, de 
asemenea, să transfere în anul următor 
reducerile de emisii excedentare.

cu 2% din limita de emisii de gaze cu efect 
de seră a respectivului stat membru, statele 
membre ale căror emisii se situează sub 
limita impusă fiind autorizate, de 
asemenea, să transfere în anul următor 
reducerile de emisii excedentare.

Or. pl

Justificare

Corectarea procentului de la 20 la 30 este legată de schimbarea anului de referință, 2005 în 
loc de 1990.

Amendamentul 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Propunere de decizie
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Statele membre pot justifica niveluri 
nerestricționate ale reducerii emisiilor 
interne de gaze cu efect de seră, dincolo 
de limitele lor pentru emisiile de gaze cu 
efect de seră, care sunt bazate pe „acțiuni 
întotdeauna utile” (no-regrets actions) și 
politici cu beneficii conexe. În acest 
context, ar trebui acordată prioritate 
beneficiilor conexe legate de sănătatea 
publică (mai ales a celor privind calitatea 
aerului), de o mai bună siguranță, de 
conservarea ecosistemelor și a 
biodiversității, de reducerea sărăciei și 
ocuparea forței de muncă și securitatea 
energetică.

Or. en

Justificare

Cel de-al patrulea raport de evaluare al grupului de lucru III al Comitetului 
interguvernamental pentru schimbările climatice  privind atenuarea efectelor schimbărilor 
climatice prevede clar faptul că beneficiile conexe ale acțiunii sub forma reducerii poluării 
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atmosferice, unei mai mari securități energetice sau unei mai mari ocupări a forței de muncă 
în mediul rural compensează costurile privind atenuarea efectelor schimbărilor climatice.
Există o opinie general exprimată de toate regiunile lumii care au fost analizate, potrivit 
căreia sănătatea pe termen scurt și alte beneficii rezultate din reducerile emisiilor de gaze cu 
efect de seră pot fi substanțiale atât în țările industrializate, cât și în cele în curs de 
dezvoltare.

Amendamentul 55
Robert Goebbels

Propunere de decizie
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Emisiile de gaze cu efect de seră din 
sectoare nereglementate de Directiva 
2003/87/CE ar trebui să continue să scadă 
anual în mod linear după 2020. Totuși, 
este inutilă stabilirea unor reduceri foarte 
ambițioase până în 2050, deoarece în 
prezent nici datele științifice, nici 
dezvoltarea tehnologică nu permit 
realizarea de previziuni realiste pentru o 
perioadă mai lungă de douăzeci de ani.

Or. fr

Justificare

Stabilirea de obiective foarte ambițioase pentru 2050 este nerealistă. Fără încheierea unui 
acord internațional, eforturile europene sunt sortite eșecului. De ce să se facă public de acum 
în mod individual  un fapt care ar trebui să fie un efort comun?

Amendamentul 56
Dan Jørgensen

Propunere de decizie
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a asigura respectarea clară și
durabilă a prevederilor de către statele 
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membre, Comisia stabilește un mecanism 
de impunere de sancțiuni directe acelor 
state membre care nu îndeplinesc 
obligațiile care le revin în conformitate cu 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 57
Roberto Musacchio

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a le asigura statelor membre o 
anumită flexibilitate în îndeplinirea 
angajamentelor, pentru a promova 
dezvoltarea durabilă a țărilor terțe, în 
special a țărilor în curs de dezvoltare, 
precum și pentru a le oferi siguranță 
investitorilor, Comunitatea ar trebui să 
recunoască în continuare un anumit număr 
de credite din proiecte de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
desfășurate în țări terțe înaintea adoptării 
unui viitor acord internațional privind 
schimbările climatice. Statele membre ar 
trebui să se asigure că politicile naționale 
de achiziționare a acestor credite facilitează 
o distribuire geografică echitabilă a 
proiectelor și încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice.

(9) Pentru a le asigura statelor membre o 
anumită flexibilitate în îndeplinirea 
angajamentelor, pentru a promova 
dezvoltarea durabilă a țărilor terțe, în 
special a țărilor în curs de dezvoltare, 
precum și pentru a le oferi siguranță 
investitorilor, Comunitatea ar trebui să 
recunoască în continuare un anumit număr 
de credite din proiecte de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
desfășurate în țări terțe, cu condiția ca 
acestea să fie elaborate și să urmeze a fi 
implementate cu ajutorul surselor de 
energie regenerabilă,  înaintea adoptării 
unui viitor acord internațional privind 
schimbările climatice. Statele membre ar 
trebui să se asigure că politicile naționale 
de achiziționare a acestor credite facilitează 
o distribuire geografică echitabilă a 
proiectelor și încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice.

Or. en

Justificare

Proiecte deja realizate în țări terțe sau proiecte noi care urmează a fi implementate ar trebui 
luate în considerare în recunoașterea creditelor de emisii doar dacă sunt utilizate sursele de 
energie regenerabilă.
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Amendamentul 58
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a le asigura statelor membre o 
anumită flexibilitate în îndeplinirea 
angajamentelor, pentru a promova 
dezvoltarea durabilă a țărilor terțe, în 
special a țărilor în curs de dezvoltare, 
precum și pentru a le oferi siguranță 
investitorilor, Comunitatea ar trebui să 
recunoască în continuare un anumit număr 
de credite din proiecte de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
desfășurate în țări terțe înaintea adoptării 
unui viitor acord internațional privind 
schimbările climatice. Statele membre ar 
trebui să se asigure că politicile naționale 
de achiziționare a acestor credite facilitează 
o distribuire geografică echitabilă a 
proiectelor și încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice.

(9) Pentru a le asigura statelor membre o 
anumită flexibilitate în îndeplinirea 
angajamentelor, pentru a promova 
dezvoltarea durabilă a țărilor terțe, în 
special a țărilor în curs de dezvoltare, 
precum și pentru a le oferi siguranță 
investitorilor, Comunitatea ar trebui să 
recunoască în continuare un anumit număr 
de credite din proiecte de tip „Gold 
Standard” de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră desfășurate în țări terțe 
înaintea adoptării unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice. 
Statele membre ar trebui să se asigure că 
politicile naționale de achiziționare a 
acestor credite facilitează o distribuire 
geografică echitabilă a proiectelor și 
încheierea unui viitor acord internațional 
privind schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 59
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru a echilibra diferențele în ceea 
ce privește costurile legate de reducerile 
de emisii cu care se confruntă diferitele 
state membre, acordând o mai mare 
flexibilitate geografică și îmbunătățind în 
același timp eficiența generală a 
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costurilor pe care le presupune 
angajamentul comunitar total, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea să 
transfere unui alt stat membru o parte din 
drepturile  de emisii de gaze cu efect de 
seră care le-au fost acordate. Astfel de 
transferuri ar trebui să fie reglementate 
printr-un acord bilateral, a cărui 
transparență ar fi asigurată prin 
înștiințarea Comisiei și înregistrarea unui 
astfel de transfer în registrele ambelor 
state membre implicate.

Or. en

Justificare

Cu această propunere, rentabilitatea în ceea ce privește obiectivele UE de reducere a 
emisiilor crește. Această posibilitate facultativă ar putea ajuta, de asemenea, acele țări care, 
din lipsă de resurse, vor avea dificultăți în reducerea emisiilor, întrucât aceasta permite 
finanțarea acțiunilor/măsurilor suplimentare din țara de origine, pe baza fondurilor primite 
prin transferuri. Vor beneficia toate statele membre care doresc să participe. Dar înainte de 
toate, mediul înconjurător beneficiază în cea mai mare măsură, întrucât utilizarea eficientă a 
resurselor de care dispunem este fundamentală într-o politică ecologică.

Amendamentul 60
Anders Wijkman

Propunere de decizie
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru a echilibra diferențele în ceea 
ce privește costurile legate de reducerile de 
emisii cu care se confruntă diferitele state 
membre, acordând o mai mare flexibilitate 
geografică și îmbunătățind în același timp 
eficiența generală a costurilor pe care le 
presupune angajamentul comunitar total, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea să transfere unui alt stat 
membru o parte din drepturile  de emisii de 
gaze cu efect de seră care le-au fost 
acordate. Astfel de transferuri ar trebui să 
fie reglementate printr-un acord bilateral, a 
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cărui transparență ar fi asigurată prin 
înștiințarea Comisiei și înregistrarea unui 
astfel de transfer în registrele ambelor state 
membre implicate.

Or. en

Justificare

Prezenta propunere oferă posibilitate comercializării cotelor de emisii între statele membre.
Întrucât statele membre au diferite costuri marginale de reducere a emisiilor, aceasta 
sporește eficiența din punctul de vedere al costurilor de realizare a obiectivului UE fără a 
modifica reducerile totale ale emisiilor de gaze cu efect de seră care vor fi realizate pe 
teritoriul UE.

Amendamentul 61
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prin urmare, statele membre ar trebui 
să utilizeze creditele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră acordate 
pentru reduceri care au fost realizate în 
perioada 2008-2012 și care rezultă din 
tipuri de proiecte acceptate de către toate 
statele membre în respectiva perioadă. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
poată utiliza creditele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
reducerile care au fost realizate după 
această perioadă și care rezultă din proiecte 
înregistrate și aplicate în perioada 2008-
2012, precum și din tipuri de proiecte 
(categorii de proiecte) acceptate de către 
toate statele membre în respectiva 
perioadă.

(10) Prin urmare, statele membre ar trebui 
să utilizeze creditele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră acordate 
pentru reduceri care au fost realizate în 
perioada 2008-2012 și care rezultă din 
proiecte de tip „Gold Standard”. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
poată utiliza creditele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
reducerile care au fost realizate după 
această perioadă și care rezultă din proiecte 
de tip „Gold Standard” înregistrate și 
aplicate în perioada 2008-2012.

Or. en
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Justificare

Sunt necesare criterii mai stricte pentru creditele AC/MDN, pentru a se garanta utilizarea 
exclusivă de către statele membre a unor credite de înaltă calitate pentru realizarea 
obiectivelor lor de reducerea a emisiilor.   Sistemul Gold Standard utilizează o definiție 
foarte strictă a adiționalității și a dezvoltării durabile în vederea acreditării proiectelor 
CDM.

Amendamentul 62
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În țările cel mai puțin dezvoltate a fost 
pus în aplicare un număr foarte mic de 
proiecte în cadrul mecanismului de 
dezvoltare nepoluantă (CDM). Ținând 
seama de faptul că Comunitatea sprijină 
repartizarea echitabilă a proiectelor din 
cadrul CDM, inclusiv prin intermediul 
Alianței mondiale a Comisiei împotriva 
schimbărilor climatice, ar trebui garantată 
acceptarea creditelor care provin din 
proiecte lansate după perioada 2008-2012 
în țările cel mai puțin dezvoltate, pentru 
tipurile de proiecte care au fost acceptate 
de toate statele membre în perioada 2008-
2012. O astfel de acceptare ar trebui să 
continue până în 2020 sau până la data 
încheierii unui acord cu Comunitatea, dacă 
această dată intervine mai devreme.

(11) În țările cel mai puțin dezvoltate a fost 
pus în aplicare un număr foarte mic de 
proiecte în cadrul mecanismului de 
dezvoltare nepoluantă (CDM). Ținând 
seama de faptul că Comunitatea sprijină 
repartizarea echitabilă a proiectelor din 
cadrul CDM, inclusiv prin intermediul 
Alianței mondiale a Comisiei împotriva 
schimbărilor climatice, ar trebui garantată 
acceptarea creditelor care provin din 
proiecte de tip „Gold Standard” lansate 
după perioada 2008-2012 în țările cel mai 
puțin dezvoltate. O astfel de acceptare ar 
trebui să continue până în 2020 sau până la 
data încheierii unui acord cu Comunitatea, 
dacă această dată intervine mai devreme.

Or. en
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Amendamentul 63
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a asigura o mai mare 
flexibilitate și pentru a promova 
dezvoltarea durabilă a țărilor în curs de 
dezvoltare, statele membre ar trebui să 
poată utiliza credite suplimentare provenite 
din proiecte pe baza unor acorduri 
încheiate de Comunitate cu țările terțe. În 
lipsa unui acord internațional viitor asupra 
schimbărilor climatice, care să stabilească 
volumul atribuit țărilor dezvoltate, 
proiectele de implementare în comun (IC) 
nu pot continua după 2012. Creditele de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră care rezultă din aceste proiecte ar 
putea continua să fie recunoscute, totuși, în 
cadrul unor acorduri cu țările terțe.

(12) Pentru a asigura o mai mare 
flexibilitate și pentru a promova 
dezvoltarea durabilă a țărilor în curs de 
dezvoltare, statele membre ar trebui să 
poată utiliza credite suplimentare provenite 
din proiecte de tip „Gold Standard” pe 
baza unor acorduri încheiate de Comunitate 
cu țările terțe. În lipsa unui acord 
internațional viitor asupra schimbărilor 
climatice, care să stabilească volumul 
atribuit țărilor dezvoltate, proiectele de 
implementare în comun (IC) nu pot 
continua după 2012. Creditele de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră de tip 
„Golden Standard” care rezultă din aceste 
proiecte ar putea continua să fie 
recunoscute, totuși, în cadrul unor acorduri 
cu țările terțe.

Or. en

Amendamentul 64
Péter Olajos

Propunere de decizie
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a crea o mai mare 
flexibilitate și motivație în reducerea de 
emisii de gaze cu efect de seră, statele 
membre ar trebui să utilizeze credite 
suplimentare provenite din proiecte și 
investiții pe care le realizează în interiorul 
Uniunii Europene. 

Or. en
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Justificare

Pe lângă proiectele de asistență din țări terțe, comercializarea, proiectele și transferul între 
statele membre în UE ar trebui de asemenea încurajate, având în vedere potențialul 
semnificativ de rentabilitate din statele membre în reducerea de emisii de CO2.

Amendamentul 65
Roberto Musacchio

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Capacitatea continuă a statelor 
membre de a utiliza credite în cadrul CDM 
este importantă, deoarece contribuie la 
asigurarea unei piețe pentru respectivele 
credite după 2012. În vederea asigurării 
unei astfel de piețe și a unor noi reduceri 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră în 
Comunitate, încurajând, astfel, realizarea 
obiectivelor comunitare în materie de 
energie regenerabilă, de siguranță a 
aprovizionării cu energie, de inovare și de 
competitivitate, se propune autorizarea 
unei utilizări anuale, de către statele 
membre, a creditelor provenite din proiecte 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră din țările terțe, până la adoptarea 
viitoare a unui acord internațional privind 
schimbările climatice, în limita unui volum 
reprezentând 3% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale fiecărui stat membru în 
anul 2005, nereglementate de Directiva 
2003/87/CE. Acest volum este echivalent 
cu aproximativ o treime din efortul de 
reducere corespunzător anului 2020. 
Statele membre ar trebui să fie autorizate 
să transfere partea neutilizată din acest 
volum unor alte state membre.

(13) Capacitatea continuă a statelor 
membre de a utiliza credite în cadrul CDM 
este importantă, deoarece contribuie la 
asigurarea unei piețe pentru respectivele 
credite după 2012. În vederea asigurării 
unei astfel de piețe și a unor noi reduceri 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră în 
Comunitate, încurajând, astfel, realizarea 
obiectivelor comunitare în materie de 
energie regenerabilă, de siguranță a 
aprovizionării cu energie, de inovare și de 
competitivitate, se propune autorizarea 
unei utilizări anuale, de către statele 
membre, a creditelor provenite din proiecte 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră din țările terțe, până la adoptarea 
viitoare a unui acord internațional privind 
schimbările climatice, în limita unui volum 
reprezentând 1% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale fiecărui stat membru în 
anul 2005, nereglementate de Directiva 
2003/87/CE.

Or. en
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Justificare

Mecanismul ETS asigură deja schimbul între statele membre: în efortul de distribuire a 
deciziei pentru a fi în conformitate cu încheierea unui acord internațional și cu obiectivele 
statelor membre privind reducerea uniformă a emisiilor, nu ar trebui autorizat niciun 
transfer.

Amendamentul 66
Péter Olajos

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Capacitatea continuă a statelor 
membre de a utiliza credite în cadrul CDM 
este importantă, deoarece contribuie la 
asigurarea unei piețe pentru respectivele 
credite după 2012. În vederea asigurării 
unei astfel de piețe și a unor noi reduceri 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră în 
Comunitate, încurajând, astfel, realizarea 
obiectivelor comunitare în materie de 
energie regenerabilă, de siguranță a 
aprovizionării cu energie, de inovare și de 
competitivitate, se propune autorizarea 
unei utilizări anuale, de către statele 
membre, a creditelor provenite din proiecte 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră din țările terțe, până la adoptarea 
viitoare a unui acord internațional privind 
schimbările climatice, în limita unui volum 
reprezentând 3% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale fiecărui stat membru în 
anul 2005, nereglementate de Directiva 
2003/87/CE. Acest volum este echivalent 
cu aproximativ o treime din efortul de 
reducere corespunzător anului 2020. 
Statele membre ar trebui să fie autorizate 
să transfere partea neutilizată din acest 
volum unor alte state membre.

(13) Capacitatea continuă a statelor 
membre de a utiliza credite în cadrul CDM 
este importantă, deoarece contribuie la 
asigurarea unei piețe pentru respectivele 
credite după 2012. În vederea asigurării 
unei astfel de piețe și a unor noi reduceri 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră în 
Comunitate, încurajând, astfel, realizarea 
obiectivelor comunitare în materie de 
energie regenerabilă, de siguranță a 
aprovizionării cu energie, de inovare și de 
competitivitate, se propune autorizarea 
unei utilizări anuale, de către statele 
membre, a creditelor provenite din proiecte 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră din țările terțe sau în alte state 
membre, până la adoptarea viitoare a unui 
acord internațional privind schimbările 
climatice, în limita unui volum 
reprezentând 3% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale fiecărui stat membru în 
anul 2005, nereglementate de Directiva 
2003/87/CE. Acest volum este echivalent 
cu aproximativ o treime din efortul de 
reducere corespunzător anului 2020. 
Statele membre ar trebui să fie autorizate 
să vândă la licitație partea neutilizată din 
acest volum unor alte state membre.

Or. en
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Justificare

Datorită potențialului semnificativ de rentabilitate din statele membre în ceea ce privește 
reducerea de emisii de CO2, ar trebui încurajate, de asemenea, comerțul, proiectele și 
transferul în UE între statele membre, pe lângă susținerea proiectelor din țările terțe.

Oportunitatea de comercializare a părții neutilizate poate fi atractivă și poate constitui o 
bună motivație pentru statele membre.

Amendamentul 67
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Capacitatea continuă a statelor 
membre de a utiliza credite în cadrul CDM 
este importantă, deoarece contribuie la 
asigurarea unei piețe pentru respectivele 
credite după 2012. În vederea asigurării 
unei astfel de piețe și a unor noi reduceri 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră în 
Comunitate, încurajând, astfel, realizarea 
obiectivelor comunitare în materie de 
energie regenerabilă, de siguranță a 
aprovizionării cu energie, de inovare și de 
competitivitate, se propune autorizarea 
unei utilizări anuale, de către statele 
membre, a creditelor provenite din proiecte 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră din țările terțe, până la adoptarea 
viitoare a unui acord internațional privind 
schimbările climatice, în limita unui volum 
reprezentând 3% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale fiecărui stat membru în 
anul 2005, nereglementate de Directiva 
2003/87/CE. Acest volum este echivalent 
cu aproximativ o treime din efortul de 
reducere corespunzător anului 2020. 
Statele membre ar trebui să fie autorizate 
să transfere partea neutilizată din acest 
volum unor alte state membre.

(13) Capacitatea continuă a statelor 
membre de a utiliza credite în cadrul CDM 
din proiecte de tipul „Gold Standard” este 
importantă, deoarece contribuie la 
asigurarea unei piețe pentru respectivele 
credite după 2012. În vederea asigurării 
unei astfel de piețe și a unor noi reduceri 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră în 
Comunitate, încurajând, astfel, realizarea 
obiectivelor comunitare în materie de 
energie regenerabilă, de siguranță a 
aprovizionării cu energie, de inovare și de 
competitivitate, se propune autorizarea 
unei utilizări anuale, de către statele 
membre, a creditelor provenite din proiecte 
de tip „Gold Standard” de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră din țările
terțe, până la adoptarea viitoare a unui 
acord internațional privind schimbările 
climatice, în limita unui volum 
reprezentând 3% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale fiecărui stat membru în 
anul 2005, nereglementate de Directiva 
2003/87/CE. Acest volum este echivalent 
cu aproximativ o treime din efortul de 
reducere corespunzător anului 2020. 
Statele membre ar trebui să fie autorizate 
să transfere partea neutilizată din acest 
volum unor alte state membre.
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Amendamentul 68
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) După încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice, 
statele membre ar trebui să accepte numai 
creditele de reducere a emisiilor din țările 
care au ratificat acordul și sub rezerva unei 
abordări comune.

(14) După încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice, 
statele membre ar trebui să accepte numai 
creditele de tip „Gold Standard” de 
reducere a emisiilor din țările care au 
ratificat acordul.

Or. en

Amendamentul 69
Edite Estrela

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Progresele realizate în îndeplinirea 
angajamentelor în temeiul prezentei decizii 
ar trebui evaluate anual, pe baza unor 
rapoarte prezentate în temeiul 
Deciziei 280/2004/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
11 februarie 2004 privind un mecanism de 
monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în cadrul Comunității și de punere în 
aplicare a Protocolului de la Kyoto. La 
fiecare doi ani ar trebui realizată o evaluare 
a progreselor estimate, iar în 2016 ar trebui 
realizată o evaluare completă a punerii în 
aplicare a prezentei decizii.

(15) Progresele realizate în îndeplinirea 
angajamentelor în temeiul prezentei decizii 
ar trebui evaluate anual, pe baza unor 
rapoarte prezentate în temeiul 
Deciziei 280/2004/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
11 februarie 2004 privind un mecanism de 
monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în cadrul Comunității și de punere în 
aplicare a Protocolului de la Kyoto. La 
fiecare doi ani ar trebui realizată o evaluare 
a progreselor estimate, iar în 2016 ar trebui 
realizată o evaluare completă a punerii în 
aplicare a prezentei decizii, prezentându-
se, atunci când este cazul, propuneri în 
vederea realizării obiectivelor până în 
2020.
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Amendamentul 70
Carl Schlyter

Propunere de decizie
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Recente descoperiri științifice arată 
că, pentru evitarea interferențelor 
antropice periculoase cu sistemul 
climatic, concentrația de dioxid de carbon 
trebuie redusă la mai puțin de 350 
milionimi, ceea ce înseamnă un obiectiv 
intern comunitar de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră cu 40% până în 
2020 și cu 60% până în 2030 în raport cu 
nivelurile din 1990. În negocierile 
internaționale în vederea unui acord 
privind mediul după 2012 ar trebui să se 
țină seama de acest obiectiv și 
angajamentele comunitare aferente. 

Or. en

Amendamentul 71
Péter Olajos

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Odată cu încheierea, de către 
Comunitate, a unui acord internațional 
privind schimbările climatice, limitele de 
emisii corespunzătoare statelor membre ar 
trebui ajutate în vederea îndeplinirii 
angajamentului Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut
de acordul respectiv, ținând seama de 
principiul solidarității între statele membre 
și de necesitatea unei dezvoltări economice 

(17) Odată cu încheierea, de către 
Comunitate, a unui acord internațional 
privind schimbările climatice, limitele de 
emisii corespunzătoare statelor membre ar 
trebui ajutate în vederea îndeplinirii 
angajamentului Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut 
de acordul respectiv, ținând seama de 
principiul tratamentului egal între statele 
membre și de necesitatea unei dezvoltări 
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durabile în întreaga Comunitate. Numărul 
de credite din proiectele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră din țările 
terțe pe care le poate utiliza fiecare stat 
membru ar trebui să crească cu până la 
jumătate din efortul suplimentar de 
reducere a emisiilor din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE.

economice durabile în întreaga 
Comunitate. Numărul de credite din 
proiectele de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră din țările terțe sau din alte 
state membre pe care le poate utiliza 
fiecare stat membru ar trebui să crească cu 
până la jumătate din efortul suplimentar de 
reducere a emisiilor din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificare

Pe lângă proiectele de asistență din țări terțe, comercializarea, proiectele și transferul între 
statele membre în UE ar trebui de asemenea încurajate, având în vedere potențialul 
semnificativ de rentabilitate din statele membre în ceea ce privește reducerea de emisii de 
CO2.

Amendamentul 72
Péter Olajos

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Odată cu încheierea, de către 
Comunitate, a unui acord internațional 
privind schimbările climatice, limitele de 
emisii corespunzătoare statelor membre ar 
trebui ajutate în vederea îndeplinirii 
angajamentului Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut 
de acordul respectiv, ținând seama de 
principiul solidarității între statele membre 
și de necesitatea unei dezvoltări economice 
durabile în întreaga Comunitate. Numărul 
de credite din proiectele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră din țările 
terțe pe care le poate utiliza fiecare stat 
membru ar trebui să crească cu până la 
jumătate din efortul suplimentar de 
reducere a emisiilor din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE.

(17) Odată cu încheierea, de către 
Comunitate, a unui acord internațional 
privind schimbările climatice, limitele de 
emisii corespunzătoare statelor membre ar 
trebui ajutate în vederea îndeplinirii 
angajamentului Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut 
de acordul respectiv, ținând seama de 
principiul tratamentului egal între statele 
membre și de necesitatea unei dezvoltări 
economice durabile în întreaga 
Comunitate. Numărul de credite din 
proiectele de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră din UE și din țările terțe pe 
care le poate utiliza fiecare stat membru ar 
trebui să crească cu până la jumătate din 
efortul suplimentar de reducere a emisiilor 
din surse care nu sunt reglementate de 
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Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificare

Pe lângă proiectele de asistență din țări terțe, comercializarea, proiectele și transferul între 
statele membre în UE ar trebui de asemenea încurajate, având în vedere potențialul 
semnificativ de rentabilitate din statele membre în ceea ce privește reducerea de emisii de 
CO2.

Pentru a evita, pe viitor, realizări și eșecuri diferite, în locul principiului solidarității, ar 
trebui să utilizăm principiul egalității de tratament.

Amendamentul 73
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Odată cu încheierea, de către 
Comunitate, a unui acord internațional 
privind schimbările climatice, limitele de 
emisii corespunzătoare statelor membre ar 
trebui ajutate în vederea îndeplinirii 
angajamentului Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut 
de acordul respectiv, ținând seama de 
principiul solidarității între statele membre 
și de necesitatea unei dezvoltări economice 
durabile în întreaga Comunitate. Numărul 
de credite din proiectele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră din țările 
terțe pe care le poate utiliza fiecare stat 
membru ar trebui să crească cu până la 
jumătate din efortul suplimentar de 
reducere a emisiilor din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE.

(17) Odată cu încheierea, de către 
Comunitate, a unui acord internațional 
privind schimbările climatice, limitele de 
emisii corespunzătoare statelor membre ar 
trebui ajutate în vederea îndeplinirii 
angajamentului Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut 
de acordul respectiv, ținând seama de 
principiul solidarității între statele membre 
și de necesitatea unei dezvoltări economice 
durabile în întreaga Comunitate. Numărul 
de credite din proiectele de tip „Gold 
Standard” de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră din țările terțe pe care le 
poate utiliza fiecare stat membru ar trebui 
să crească cu până la jumătate din efortul 
suplimentar de reducere a emisiilor din 
surse care nu sunt reglementate de 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en
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Amendamentul 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie stabilește normele de 
stabilire a contribuției statelor membre la 
respectarea angajamentului Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în perioada 2013-2020 în ceea ce 
privește emisiile de gaze cu efect de seră 
din surse care nu sunt reglementate de 
Directiva 2003/87/CE, precum și evaluarea 
respectivei contribuții.

Prezenta decizie stabilește contribuțiile 
statelor membre precum și normele de 
stabilire a acestora la respectarea 
angajamentului Comunității și a statelor 
membre de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră în perioada 2013-2020 în ceea 
ce privește emisiile antropice nete de gaze 
cu efect de seră și absorbțiile din surse și 
gaze care nu sunt reglementate de 
Directiva 2003/87/CE, precum și evaluarea 
respectivei contribuții.

Or. en

Amendamentul 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie stabilește normele de 
stabilire a contribuției statelor membre la 
respectarea angajamentului Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în perioada 2013-2020 în ceea ce 
privește emisiile de gaze cu efect de seră 
din surse care nu sunt reglementate de 
Directiva 2003/87/CE, precum și evaluarea 
respectivei contribuții.

Prezenta decizie stabilește normele de 
stabilire a contribuției statelor membre la 
respectarea angajamentului Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în perioada 2013-2020, precum și 
evaluarea respectivei contribuții.

Or. en

Justificare

Dacă obiectivele naționale sunt stabilite doar pentru sectoarele care nu fac parte din ETS, 
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distribuirea costurilor totale legate de reducerea emisiilor este neclară pentru statele 
membre, deoarece emisiile din sectoarele ETS vor cunoaște o evoluție aproape autonomă.
Prin stabilirea unui obiectiv național general, această neclaritate va fi eliminată, iar costurile 
vor fi suportate în mod echitabil. Formularea „emisiile de gaze cu efect de seră din surse 
care nu sunt reglementate de Directiva 2003/87/CE” este eliminată din întregul text al 
deciziei.

Amendamentul 76
Urszula Krupa

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afară de aceasta, „emisii de gaze cu efect 
de seră” înseamnă emisiile de dioxid de 
carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de 
azot (N2O), hidrofluorocarburi (HFC), 
perfluoricarburi (PFC) și hexafluorură de 
sulf (SF6) din surse, exprimate în 
echivalent dioxid de carbon în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE.

În afară de aceasta, „emisii de gaze cu efect 
de seră” înseamnă emisiile de dioxid de 
carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de 
azot (N2O), hidrofluorocarburi (HFC), 
perfluoricarburi (PFC), hexafluorură de 
sulf (SF6) și mai ales vapori de apă (H2O) 
exprimate în echivalent dioxid de carbon, 
din diferite surse antropice, în 
conformitate cu Directiva 2003/87/CE.

Or. pl

Justificare

Vaporii de apă reprezintă principalul gaz cu efect de seră, responsabil de aproximativ 60% 
din efectul de seră. Conținutul său în atmosfera terestră variază în funcție de perioade și de 
diferitele regiuni ale planetei (oscilând între 40 și 95%), depinzând de circuitul apei în 
natură, legat de procesele de evaporare, condensare, sublimare și resublimare și de sursele 
antropice.

Amendamentul 77
Avril Doyle

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afară de aceasta, „emisii de gaze cu efect În afară de aceasta, „emisii de gaze cu efect 
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de seră” înseamnă emisiile de dioxid de 
carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de 
azot (N2O), hidrofluorocarburi (HFC), 
perfluoricarburi (PFC) și hexafluorură de 
sulf (SF6) din surse, exprimate în 
echivalent dioxid de carbon în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE.

de seră” înseamnă emisiile de dioxid de 
carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de 
azot (N2O), hidrofluorocarburi (HFC), 
perfluoricarburi (PFC) și hexafluorură de 
sulf (SF6) din surse, exprimate în 
echivalent dioxid de carbon în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE. În cazul în care 
încheierea unui acord internațional, astfel 
cum este menționată la articolul 3 
alineatul (3), sau în cazul în care nu este 
ratificat un acord internațional de către 
Comunitate și statele membre până la 31 
decembrie 2012, „emisii de gaze cu efect 
de seră” înseamnă și absorbția prin puțuri 
a acestor gaze, în conformitate cu 
prevederile acordului respectiv sau, în 
absența unui acord, în conformitate cu 
modalitățile armonizate aplicate de către 
statele membre.

Or. en

Justificare

Stocarea forestieră de carbon efectuată de statele membre este prevăzută de Protocolul de la 
Kyoto și se așteaptă să constituie un element al acordului de la Copenhaga în 2009.  
Acțiunile împotriva schimbărilor climatice din sectorul forestier trebuie promovate ca parte a 
unei strategii menite să garanteze că toate sectoarele contribuie la obiectivul general de a 
evita o creștere a temperaturii mai mare de 2°C.

Amendamentul 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Crețu

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afară de aceasta, „emisii de gaze cu efect 
de seră” înseamnă emisiile de dioxid de 
carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de 
azot (N2O), hidrofluorocarburi (HFC), 
perfluoricarburi (PFC) și hexafluorură de 
sulf (SF6) din surse, exprimate în 
echivalent dioxid de carbon în conformitate 

În afară de aceasta, „emisii de gaze cu efect 
de seră” înseamnă emisiile de dioxid de 
carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de 
azot (N2O), hidrofluorocarburi (HFC), 
perfluoricarburi (PFC) și hexafluorură de 
sulf (SF6) din surse, exprimate în 
echivalent dioxid de carbon în conformitate 
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cu Directiva 2003/87/CE. cu metodele de estimare a emisiilor în 
funcție de surse și de absorbția prin puțuri 
reglementate de Protocolul de la Kyoto.

Or. en

Justificare

Având în vedere că măsurătorile care să indice nivelul unui anumit tip sau cantitate de gaze 
cu efect de seră exprimat în echivalentul în dioxid de carbon care poate determina încălzirea 
globală nu sunt prevăzute în Directiva 2003/87/CE, este necesar să se facă referire la 
puțurile de carbon reglementate de Protocolul de la Kyoto.

Amendamentul 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afară de aceasta, „emisii de gaze cu efect 
de seră” înseamnă emisiile de dioxid de 
carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de 
azot (N2O), hidrofluorocarburi (HFC), 
perfluoricarburi (PFC) și hexafluorură de 
sulf (SF6) din surse, exprimate în 
echivalent dioxid de carbon în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE.

În afară de aceasta, „emisii antropice nete 
de gaze cu efect de seră” înseamnă emisiile 
de dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), 
protoxid de azot (N2O), hidrofluorocarburi 
(HFC), perfluoricarburi (PFC) și 
hexafluorură de sulf (SF6) din surse și 
puțuri, exprimate în echivalent dioxid de 
carbon în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE.

Or. en

Amendamentul 80
Robert Goebbels

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„ Acord internațional” înseamnă un 
acord global și cuprinzător care, în 
contextul Convenției-cadru a Organizației 
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Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice, impune Uniunii Europene 
obiectivul de reducere cu 30% față de
1990 a emisiilor de gaze cu efect de seră 
până în 2020, precum și angajamente ale 
altor țări dezvoltate de a întreprinde 
eforturi similare și contribuții adecvate 
ale țărilor în curs de dezvoltare, mai 
avansate din punct de vedere economic, în 
funcție de responsabilitățile și capacitățile 
acestora.

Or. en

Justificare

În vederea pregătirii unui acord preliminar între Parlament și Consiliu privind „efortul 
comun”, acest amendament se inspiră dintr-o propunere făcută la nivelul Consiliului.

Amendamentul 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de decizie
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Niveluri de emisii pentru perioada 2013-
2020

Niveluri de emisii de gaze cu efect de seră 
pentru perioada 2013-2020

Or. en

Amendamentul 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Comunitatea limitează nivelul 
emisiilor de gaze cu efect de seră, până în 
2020, cu cel puțin 40% față de nivelurile 
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din 1990.
Emisiile de gaze cu efect de seră provenite 
din surse nereglementate de Directiva 
2003/87/CE ar trebui să reprezinte o 
treime din efortul de reducere a emisiilor 
cerut pentru atingerea acestui obiectiv, 
având ca referință nivelul emisiilor din 
2005.
Limitele corespunzătoare de emisii de 
gaze cu efect de seră și cantitățile în tone 
de echivalent CO2 pentru fiecare stat 
membru pentru surse nereglementate de 
Directiva 2003/87/CE sunt calculate de 
Comisie.

Or. en

Justificare

Până de curând, oamenii de știință au stabilit în unanimitate zona sigură la 450 ppm pentru a 
evita cele mai nefavorabile efecte ale schimbărilor climatice, în timp ce noile descoperiri 
arată acum că nivelul critic începe deja la 350 ppm. Aceasta ar însemna o reducere cu cel 
puțin 60% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și de 100% până în 2050. Pentru 
a atinge aceste reduceri într-un mod previzibil și eficient din punct de vedere al costurilor, 
obiectivul de reducere a emisiilor stabilit pentru 2020 trebuie să fie mai ambițios.

Amendamentul 83
Anders Wijkman

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Comunitatea Europeană limitează 
nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră, 
până în 2020, cu cel puțin 30% față de 
nivelurile din 1990. 
Emisiile de gaze cu efect de seră provenite 
din surse nereglementate de Directiva 
2003/87/CE ar trebui să reprezinte o 
treime din efortul de reducere a emisiilor 
cerut pentru atingerea acestui obiectiv, 
având ca referință nivelul emisiilor din 
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2005.
Limitele corespunzătoare de emisii de 
gaze cu efect de seră și cantitățile în tone 
de echivalent CO2 pentru fiecare stat 
membru pentru surse nereglementate de 
Directiva 2003/87/CE sunt calculate de 
Comisie.

Or. en

Justificare

Pentru ca reducerile necesare ale gazelor cu efect de seră să fie sub 2 grade, emisiile de gaze 
cu efect de seră trebuie să scadă cu cel puțin 80-90% până în 2050. Pentru a realiza aceste 
reduceri fără a afecta economia europeană și respectând obiectivul, obiectivul pentru anul 
2020 trebuie să fie mai mare.

Amendamentul 84
Peter Liese

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările 
climatice care să conducă la reduceri de 
emisii mai mari decât cele prevăzute în 
temeiul prezentului articol, fiecare stat 
membru își limitează, până în 2020, 
emisiile de gaze cu efect de seră din surse 
care nu sunt reglementate de 
Directiva 2003/87/CE, respectând 
procentul stabilit, pentru statul membru 
respectiv, în anexa la prezenta decizie în 
raport cu emisiile sale din anul 2005.

(1) Fiecare stat membru își limitează, până 
în 2020, emisiile de gaze cu efect de seră 
din surse care nu sunt reglementate de 
Directiva 2003/87/CE în raport cu emisiile 
sale din anul 2005. Nu ar trebui să i se 
permită niciunui stat membru pentru anul 
2020 depășirea cantității de emisii 
rezultate din angajamentul său de 
reducere a emisiilor, conform acordului 
de distribuire a sarcinilor pentru perioada 
cuprinsă între 2008 și 2012. Comisia 
ajustează în jos procentele pentru statele 
membre vizate.

Or. xm

Justificare

Propunerea Comisiei permite unor state membre să depășească nivelul de emisii stabilit prin 
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obiectivul protocolului de la Kyoto.  Această situație ar fi total injustă pentru statele membre 
care au îndeplinit deja obiectivul de la Kyoto și ar reprezenta un semnal devastator pentru 
țările terțe. Din aceste motive amendamentul propus are ca obiect schimbarea cifrelor 
acestor țări pentru a reduce emisiile autorizate în conformitate cu acordul de distribuire a 
sarcinilor. Emisiile care pot fi economisite datorită acestei ajustări ar trebui să fie folosite în 
scopul adaptării factorului linear în comercializarea emisiilor, în vederea determinării unui 
obiectiv mai realist pentru sectorul ETS.

Amendamentul 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice 
care să conducă la reduceri de emisii mai 
mari decât cele prevăzute în temeiul 
prezentului articol, fiecare stat membru își 
limitează, până în 2020, emisiile de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE, 
respectând procentul stabilit, pentru statul 
membru respectiv, în anexa la prezenta 
decizie în raport cu emisiile sale din anul 
2005.

(1) Până la încheierea de către Comunitate 
a unui viitor acord internațional privind 
schimbările climatice care să conducă la 
reduceri de emisii mai mari decât cele 
prevăzute în temeiul prezentului articol, 
fiecare stat membru își limitează, până în 
2020, emisiile de gaze cu efect de seră, 
respectând cantitatea stabilită pentru statul 
membru respectiv în anexa la prezenta 
decizie. 

Or. en

Justificare

Punctul de plecare ar trebui să aibă la bază datele Protocolului de la Kyoto pentru a fi luate 
în considerare reducerile timpurii ale emisiilor. Întrucât utilizarea creditelor mecanismului 
flexibil în respectarea angajamentelor de la Kyoto se va schimba, cel mai probabil, în 
perioada post-Kyoto, este necesară menținerea posibilității de a alege media anilor 2008-
2010.
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Amendamentul 86
Roberto Musacchio

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările 
climatice care să conducă la reduceri de 
emisii mai mari decât cele prevăzute în 
temeiul prezentului articol, fiecare stat 
membru își limitează, până în 2020, 
emisiile de gaze cu efect de seră din surse 
care nu sunt reglementate de 
Directiva 2003/87/CE, respectând 
procentul stabilit, pentru statul membru 
respectiv, în anexa la prezenta decizie în 
raport cu emisiile sale din anul 2005.

(1) Fiecare stat membru își limitează, până 
în 2020, emisiile interne de gaze cu efect 
de seră din surse care nu sunt reglementate 
de Directiva 2003/87/CE, respectând cel 
puțin procentul stabilit, pentru statul 
membru respectiv, în conformitate cu 
noua anexă la prezenta decizie în raport cu 
emisiile sale din anul 2005 care trebuie 
furnizate de Comisie.

Or. en

Justificare

Comisia furnizează limite noi, corespunzătoare, ale emisiilor de gaze cu efect de seră și 
cantitățile corespunzătoare în tone de echivalent CO2 ca obiectiv pentru fiecare stat membru.

Amendamentul 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările 
climatice care să conducă la reduceri de 
emisii mai mari decât cele prevăzute în 
temeiul prezentului articol, fiecare stat 
membru își limitează, până în 2020, 
emisiile de gaze cu efect de seră din surse 
care nu sunt reglementate de 

(1) Fiecare stat membru își limitează, până 
în 2020, emisiile interne de gaze cu efect 
de seră din surse care nu sunt reglementate 
de Directiva 2003/87/CE, respectând cel 
puțin procentul stabilit, pentru statul 
membru respectiv, în anexa la prezenta 
decizie în raport cu emisiile sale din anul 
2005.  
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Directiva 2003/87/CE, respectând 
procentul stabilit, pentru statul membru 
respectiv, în anexa la prezenta decizie în 
raport cu emisiile sale din anul 2005.

Or. en

Justificare

Pentru a participa în mod echitabil la îndeplinirea obiectivului privind cele două grade, UE 
ar trebui să reducă emisiile naționale de pe teritoriul UE cu cel puțin 40% până în 2020.

Amendamentul 88
Johannes Blokland

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările 
climatice care să conducă la reduceri de 
emisii mai mari decât cele prevăzute în 
temeiul prezentului articol, fiecare stat 
membru își limitează, până în 2020, 
emisiile de gaze cu efect de seră din surse 
care nu sunt reglementate de 
Directiva 2003/87/CE, respectând 
procentul stabilit, pentru statul membru 
respectiv, în anexa la prezenta decizie în 
raport cu emisiile sale din anul 2005.

(1) Fiecare stat membru își limitează, până 
în 2020, emisiile interne de gaze cu efect 
de seră din surse care nu sunt reglementate 
de Directiva 2003/87/CE, respectând cel 
puțin procentul stabilit, pentru statul 
membru respectiv, în anexa la prezenta 
decizie în raport cu emisiile sale din anul 
2005. 

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv ca UE să anticipeze un rezultat negativ al negocierilor internaționale 
prin asumarea responsabilității pentru o reducere de doar 20%. În consecință, trebuie 
acceptat, încă de la început, echivalentul unei reduceri naționale totale de 30%, care este 
obiectivul stabilit pe cale științifică, în conformitate cu obiectivul UE de a împiedica 
creșterea globală a temperaturii cu mai mult de 2 grade Celsius.
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Amendamentul 89
Adam Gierek

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice 
care să conducă la reduceri de emisii mai 
mari decât cele prevăzute în temeiul 
prezentului articol, fiecare stat membru își 
limitează, până în 2020, emisiile de gaze 
cu efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE, 
respectând procentul stabilit, pentru statul 
membru respectiv, în anexa la prezenta 
decizie în raport cu emisiile sale din anul 
2005.

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice 
care să conducă la reduceri de emisii, 
fiecare stat membru își adaptează, până în 
2020, emisiile de gaze cu efect de seră din 
surse care nu sunt reglementate de 
Directiva 2003/87/CE, care se stabilesc, 
pentru statul membru respectiv astfel încât 
anul de referință să fie 1990.

Or. pl

Justificare

1990 este primul an care trebuie luat în calcul în ceea ce privește reducerea de emisii de CO2  
în țările semnatare ale Protocolului de la Kyoto.

Amendamentul 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice 
care să conducă la reduceri de emisii mai 
mari decât cele prevăzute în temeiul 
prezentului articol, fiecare stat membru își 
limitează, până în 2020, emisiile de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE, 

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice 
care să conducă la reduceri de emisii mai 
mari decât cele prevăzute în temeiul 
prezentului articol, fiecare stat membru își 
limitează, până în 2020, emisiile antropice 
de gaze cu efect de seră și absorbțiile din 
surse, puțuri și gaze care nu sunt 
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respectând procentul stabilit, pentru statul 
membru respectiv, în anexa la prezenta 
decizie în raport cu emisiile sale din anul 
2005.

reglementate de Directiva 2003/87/CE, 
respectând procentul stabilit, pentru statul 
membru respectiv, în anexa la prezenta 
decizie în raport cu emisiile sale din anul 
2005.

Or. en

Amendamentul 91
Riitta Myller

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice 
care să conducă la reduceri de emisii mai 
mari decât cele prevăzute în temeiul 
prezentului articol, fiecare stat membru își 
limitează, până în 2020, emisiile de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE, 
respectând procentul stabilit, pentru statul 
membru respectiv, în anexa la prezenta 
decizie în raport cu emisiile sale din anul 
2005.

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice 
care să conducă la reduceri de emisii mai 
mari decât cele prevăzute în temeiul 
prezentului articol, fiecare stat membru își 
limitează, până în 2020, emisiile de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE, 
respectând procentul stabilit, pentru statul 
membru respectiv, în anexa la prezenta 
decizie în raport cu emisiile sale din anii
2005-2006.

Or. fi

Amendamentul 92
Péter Olajos

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice 
care să conducă la reduceri de emisii mai 

(1) Până la încheierea, de către 
Comunitate, a unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice 
care să conducă la reduceri de emisii mai 
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mari decât cele prevăzute în temeiul 
prezentului articol, fiecare stat membru își 
limitează, până în 2020, emisiile de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE, 
respectând procentul stabilit, pentru statul 
membru respectiv, în anexa la prezenta 
decizie în raport cu emisiile sale din anul 
2005.

mari decât cele prevăzute în temeiul 
prezentului articol, fiecare stat membru își 
limitează, până în 2020, emisiile de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE, 
respectând procentul stabilit, pentru statul 
membru respectiv, în anexă*.

____________
*Limitele corespunzătoare de emisii de 
gaze cu efect de seră și cantitățile în tone 
de echivalent CO2 pentru fiecare stat 
membru sunt recalculate de Comisie.

Or. en

Justificare

În vederea încheierii unui acord internațional satisfăcător la Copenhaga, ar trebui să 
obligăm toate țările să reducă până în 2020 sau, cel puțin, să mențină la același nivel și 
emisiile din sectoarele care nu sunt vizate de ETS (Sistemul de comercializare a certificatelor 
de emisii). Este inacceptabil faptul că anumite state membre sunt autorizate să își sporească 
emisiile. Pentru a evita acest lucru, trebuie să solicităm Comisiei Europene să recalculeze 
anexa astfel încât niciun stat să nu fie autorizat să își sporească nivelul de emisii.

Pentru a dispune de o legislație corectă, ar trebui luate în considerare realizările anterioare, 
din perioada 1990-2005.

Ca urmare a noilor calcule, este posibil ca baza să fie schimbată de asemenea.

Amendamentul 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Creditele din activitățile de proiect nu 
pot fi folosite pentru punerea în aplicare a 
obligațiilor care decurg din prezentul 
articol, dacă nu se garantează o reducere 
globală de cel puțin 40% a emisiilor 
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interne de gaze cu efect de seră.

Or. en

Justificare

Pentru a participa în mod echitabil la îndeplinirea obiectivului privind cele două grade, UE 
ar trebui să reducă emisiile naționale de pe teritoriul UE cu cel puțin 40% până în 2020.

Amendamentul 94
Robert Goebbels

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Anexa -1 se aplică în cazul în care un 
viitor acord internațional privind 
schimbările climatice asigură 
angajamente comparabile pentru alte țări 
dezvoltate și contribuții adecvate ale unor 
țări în curs de dezvoltare mai avansate din 
punct de vedere economic, conform 
responsabilităților acestora și respectiv a 
capacităților lor, iar Comunitatea adoptă 
un obiectiv de reducere a emisiilor de 30% 
față de nivelurile din 1990.

Or. en

Justificare

În vederea pregătirii unui acord prealabil între Parlament și Consiliu privind „repartizarea 
eforturilor”, acest amendament se inspiră dintr-o propunere făcută la nivelul Consiliului.
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Amendamentul 95
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru se asigură 
că, în 2013, emisiile sale totale de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE nu 
depășesc emisiile sale medii anuale din 
respectivele surse înregistrate în decursul 
anilor 2008, 2009 și 2010, astfel cum au 
fost declarate și verificate în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE și cu Decizia 
280/2004/CE. 

eliminat

Or. en

Justificare

În 2013, nivelul necesar al emisiilor din statele membre provenite din surse care nu sunt 
acoperite de Directiva 2003/87/CE și care, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) primul 
paragraf, nu poate depăși media anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră în 2008, 2009 și 
2010, poate împiedica statele membre să beneficieze de autorizarea de a-și spori emisiile.
Aceasta ar contrazice atât textul considerentelor din decizie, cât și corectitudinea și 
solidaritatea distribuirii eforturilor între obiectivele statelor membre, astfel cum au fost 
stabilite și reafirmate în concluziile anterioare ale Consiliului European.

În consecință, alineatul (2) de la articolul (3) se elimină.

Amendamentul 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru se asigură
că, în 2013, emisiile sale totale de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 

(2) În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru ar trebui să 
se asigure că, în 2013, emisiile sale totale 
antropice nete de gaze cu efect de seră din 
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reglementate de Directiva 2003/87/CE nu 
depășesc emisiile sale medii anuale din 
respectivele surse înregistrate în decursul 
anilor 2008, 2009 și 2010, astfel cum au 
fost declarate și verificate în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE și cu Decizia 
280/2004/CE. 

surse și puțuri care nu sunt reglementate de 
Directiva 2003/87/CE nu depășesc emisiile 
sale medii anuale din respectivele surse și 
puțuri înregistrate în decursul anilor 2008, 
2009 și 2010, astfel cum au fost declarate 
și verificate în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE și cu Decizia 280/2004/CE. 

Or. en

Amendamentul 97
Robert Goebbels

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru se asigură
că, în 2013, emisiile sale totale de gaze cu 
efect de seră din surse care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE nu 
depășesc emisiile sale medii anuale din 
respectivele surse înregistrate în decursul 
anilor 2008, 2009 și 2010, astfel cum au 
fost declarate și verificate în conformitate 
cu Directiva 2003/87/CE și cu Decizia 
280/2004/CE. 

(2) În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru ar trebui să 
se asigure că, în 2013, emisiile sale totale 
antropogenice nete de gaze cu efect de 
seră din surse și puțuri care nu sunt 
reglementate de Directiva 2003/87/CE nu 
depășesc emisiile sale medii anuale din 
respectivele surse și puțuri înregistrate în 
decursul anilor 2008, 2009 și 2010, astfel 
cum au fost declarate și verificate în 
conformitate cu Directiva 2003/87/CE și cu 
Decizia 280/2004/CE.

Or. en

Justificare

În vederea pregătirii unui acord prealabil între Parlament și Consiliu privind „repartizarea 
eforturilor”, acest amendament se inspiră dintr-o propunere făcută la nivelul Consiliului.
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Amendamentul 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 
limitează anual emisiile de gaze cu efect de 
seră, în mod linear, astfel încât să se 
asigure că respectivele emisii nu depășesc 
nivelul maxim stabilit pentru statul 
membru în cauză pentru anul 2020, astfel 
cum este prevăzut în anexă.

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 
limitează anual emisiile de gaze cu efect de 
seră, astfel încât să se asigure că 
respectivele emisii nu depășesc nivelul 
maxim stabilit pentru statul membru în 
cauză pentru anul 2020, astfel cum este 
prevăzut în anexă. În ceea ce privește 
definirea punctului de plecare pentru 
această limită, statele membre pot alege 
sau obiectivul definit fiecărui stat membru 
de către Protocolul de la Kyoto sau media 
anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră 
a statului membru în cauză din anii 2008, 
2009 și 2010, astfel cum a fost raportat și 
verificat în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE și Decizia 280/2004/CE.

Or. en

Justificare

Punctul de plecare ar trebui să aibă la bază datele Protocolului de la Kyoto pentru a fi luate 
în considerare reducerile timpurii ale emisiilor. Întrucât utilizarea creditelor mecanismului 
flexibil în respectarea angajamentelor de la Kyoto se va schimba, cel mai probabil, în 
perioada post-Kyoto, este necesară menținerea posibilității de a alege media anilor 2008-
2010.

Amendamentul 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 
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limitează anual emisiile de gaze cu efect de 
seră, în mod linear, astfel încât să se 
asigure că respectivele emisii nu depășesc 
nivelul maxim stabilit pentru statul 
membru în cauză pentru anul 2020, astfel 
cum este prevăzut în anexă.

limitează în 2016 emisiile antropice nete 
de gaze cu efect de seră, în mod linear, 
astfel încât să se asigure că respectivele 
emisii nu depășesc nivelul maxim stabilit 
pentru statul membru în cauză pentru anul 
2020, astfel cum este prevăzut în anexă.

Or. en

Amendamentul 100
Roberto Musacchio

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 
limitează anual emisiile de gaze cu efect de 
seră, în mod linear, astfel încât să se 
asigure că respectivele emisii nu depășesc 
nivelul maxim stabilit pentru statul 
membru în cauză pentru anul 2020, astfel 
cum este prevăzut în anexă.

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 
limitează anual emisiile de gaze cu efect de 
seră, în mod linear, astfel încât să se 
asigure că respectivele emisii nu depășesc 
nivelul maxim stabilit pentru statul 
membru în cauză pentru anul 2020, astfel 
cum este prevăzut în anexa care trebuie 
furnizată de Comisie.

Or. en

Justificare

Comisia furnizează limite noi, corespunzătoare, ale emisiilor de gaze cu efect de seră și 
cantitățile corespunzătoare în tone de echivalent CO2 ca obiectiv pentru fiecare stat membru.

Amendamentul 101
Urszula Krupa

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 
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limitează anual emisiile de gaze cu efect de 
seră, în mod linear, astfel încât să se 
asigure că respectivele emisii nu depășesc 
nivelul maxim stabilit pentru statul 
membru în cauză pentru anul 2020, astfel 
cum este prevăzut în anexă.

limitează anual emisiile de gaze cu efect de 
seră, astfel încât să se asigure că 
respectivele emisii nu depășesc nivelul 
maxim stabilit pentru statul membru în 
cauză pentru anul 2020, astfel cum este 
prevăzut în anexă.

Or. pl

Justificare

Limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră în mod linear este imposibilă din motive de 
viabilitate economică, ceea ce este reprezentat într-un grafic printr-un profil descrescător sub 
forma unei curbe în sens invers.

Amendamentul 102
Péter Olajos

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 
limitează anual emisiile de gaze cu efect de 
seră, în mod linear, astfel încât să se 
asigure că respectivele emisii nu depășesc 
nivelul maxim stabilit pentru statul 
membru în cauză pentru anul 2020, astfel 
cum este prevăzut în anexă.

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 
limitează anual emisiile de gaze cu efect de 
seră, în mod linear, astfel încât să se 
asigure că respectivele emisii nu depășesc 
nivelul maxim stabilit pentru statul 
membru în cauză pentru anul 2020, astfel 
cum este prevăzut în anexă*.
___________

*Limitele corespunzătoare de emisii de gaze cu 
efect de seră și cantitățile în tone de echivalent 
CO2 pentru fiecare stat membru sunt recalculate 
de Comisie.

Or. en

Justificare

În vederea încheierii unui acord internațional satisfăcător la Copenhaga, ar trebui să 
obligăm toate țările ca până în 2020 să reducă sau, cel puțin, să mențină la același nivel și 
emisiile din sectoarele care nu sunt cuprinse în ETS (Sistemul de comercializare a 
certificatelor de emisii). Este inacceptabil faptul că anumite state membre sunt autorizate să 
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își sporească emisiile. Pentru a evita acest lucru, trebuie să solicităm Comisiei Europene să 
recalculeze anexa recentă și să elaboreze una nouă astfel încât niciun stat să nu fie autorizat 
să își sporească nivelul de emisii în sectoarele care nu sunt vizate de ETS .

Amendamentul 103
Péter Olajos

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În perioada 2013-2019, un stat membru 
poate transfera din anul următor un volum 
egal cu 2% din limita de emisii de gaze cu 
efect de seră a respectivului stat membru 
prevăzută la alineatul (2). În cazul în care 
emisiile unui stat membru se situează sub 
limita prevăzută la alineatul (2), respectivul 
stat membru poate transfera în anul 
următor reducerile de emisii excedentare.

(3) În perioada 2013-2019, un stat membru 
poate transfera din anul următor un volum 
egal cu 2% din limita de emisii de gaze cu 
efect de seră a respectivului stat membru 
prevăzută la alineatul (2). În cazul în care 
emisiile interne ale unui stat membru se 
situează sub limita prevăzută la alineatul 
(2), respectivul stat membru poate transfera 
în anul următor diferența dintre emisiile 
interne de gaze cu efect de seră și 
respectiva limită. În cazul în care emisiile
de gaze ale unui stat membru depășesc 
limita stabilită la alineatul (2), statul 
membru respectiv compensează anul 
următor această insuficiență.

Or. en

Justificare

Ultima teză a acestui alineat prevede că statele membre nu numai că plătesc amenzi atunci 
când nu ating standardele impuse, dar, de asemenea, trebuie să reducă emisiile în anul 
următor, pe lângă reducerile de emisii pe care oricum trebuie să le realizeze. Acest alineat 
este în strânsă legătură cu noul articol 5a, care introduce sancțiuni financiare care trebuie 
plătite dacă nu se realizează reducerile de emisii.
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Amendamentul 104
Roberto Musacchio

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În perioada 2013-2019, un stat membru 
poate transfera din anul următor un volum 
egal cu 2% din limita de emisii de gaze cu 
efect de seră a respectivului stat membru 
prevăzută la alineatul (2). În cazul în care 
emisiile unui stat membru se situează sub 
limita prevăzută la alineatul (2), respectivul 
stat membru poate transfera în anul 
următor reducerile de emisii excedentare.

(3) În perioada 2013-2019, un stat membru 
poate transfera din anul următor un volum 
egal cu 1% din limita de emisii de gaze cu 
efect de seră a respectivului stat membru 
prevăzută la alineatul (2). În cazul în care 
numai emisiile interne de gaze cu efect de 
seră ale unui stat membru se situează sub 
limita prevăzută la alineatul (2), diferența 
dintre nivelul intern de emisii de gaze cu 
efect de seră și limita respectivă poate fi 
transferată în anul următor. 

Or. en

Justificare

Doar cantitatea de emisii raportată la diferența dintre emisiile naționale și limita prevăzută 
la punctul 2 poate fi transferată în anul următor de către un stat membru.

Amendamentul 105
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În perioada 2013-2019, un stat membru 
poate transfera din anul următor un volum 
egal cu 2% din limita de emisii de gaze cu 
efect de seră a respectivului stat membru 
prevăzută la alineatul (2). În cazul în care 
emisiile unui stat membru se situează sub 
limita prevăzută la alineatul (2), respectivul 
stat membru poate transfera în anul 
următor reducerile de emisii excedentare.

(3) În perioada 2013-2019, un stat membru 
poate transfera din anul următor un volum 
egal cu 2% din limita de emisii de gaze cu 
efect de seră a respectivului stat membru 
prevăzută la alineatul (2). În cazul în care 
emisiile ale unui stat membru provenite de 
la operatori interni/surse interne se 
situează sub limita prevăzută la alineatul 
(2), respectivul stat membru poate transfera 
în anul următor diferența dintre emisiile 
interne de gaze cu efect de seră și 
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respectiva limită.

Or. en

Justificare

For clarification purposes.

Amendamentul 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În perioada 2013-2019, un stat membru 
poate transfera din anul următor un volum 
egal cu 2% din limita de emisii de gaze cu 
efect de seră a respectivului stat membru 
prevăzută la alineatul (2). În cazul în care 
emisiile unui stat membru se situează sub 
limita prevăzută la alineatul (2), respectivul 
stat membru poate transfera în anul 
următor reducerile de emisii excedentare.

(3) În perioada 2013-2019, un stat membru 
poate transfera din anul următor un volum 
egal cu 1% din limita de emisii de gaze cu 
efect de seră a respectivului stat membru 
prevăzută la alineatul (2). În cazul în care 
emisiile unui stat membru se situează sub 
limita prevăzută la alineatul (2), respectivul 
stat membru poate transfera în anul 
următor reducerile de emisii excedentare.

Or. en

Justificare

Pentru mai multe state membre un credit de 2% ar reprezenta o parte majoră a obligației lor 
de reducere și, în consecință, ar putea periclita o reducere lineară veritabilă. Utilizând, în 
schimb, o cantitate maximă de 1%, se asigură cu mai mare certitudine faptul că emisiile 
statelor membre se vor diminua într-adevăr.
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Amendamentul 107
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În perioada 2013-2019, un stat membru 
poate transfera din anul următor un volum 
egal cu 2% din limita de emisii de gaze cu 
efect de seră a respectivului stat membru 
prevăzută la alineatul (2). În cazul în care 
emisiile unui stat membru se situează sub 
limita prevăzută la alineatul (2), respectivul 
stat membru poate transfera în anul
următor reducerile de emisii excedentare.

(3) În perioada 2013-2019, un stat membru 
poate transfera din anul următor un volum 
de până la 5% din limita de emisii de gaze 
cu efect de seră a respectivului stat 
membru prevăzută la alineatul (2). În cazul 
în care emisiile unui stat membru se 
situează sub limita prevăzută la alineatul 
(2), respectivul stat membru poate transfera 
în orice an următor reducerile de emisii 
excedentare.

Or. en

Justificare

Nivelul de 2% se mărește pentru a reduce costurile totale ale programului. De asemenea, este 
necesară o mai mare flexibilitate pentru statele membre, precum punerea în rezervă a limitei 
neutilizate a emisiilor de gaze cu efect de seră ale statelor membre nu doar pentru anul 
următor, ci pentru întreaga perioadă de opt ani.

Amendamentul 108
Anders Wijkman

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un stat membru poate să transfere o 
parte din drepturile acordate de emisii de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) și (2) unui alt stat 
membru. Statul membru care obține 
drepturile de emisii de gaze cu efect de seră 
le poate folosi în punerea în aplicare a 
obligațiilor sale care decurg din articolul 3.

Or. en
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Justificare

Prezenta propunere oferă posibilitate comercializării cotelor de emisii între statele membre.
Întrucât statele membre au diferite costuri marginale de reducere a emisiilor, aceasta 
sporește eficiența din punctul de vedere al costurilor de realizare a obiectivului UE fără a 
modifica reducerile totale ale emisiilor de gaze cu efect de seră care vor fi realizate pe 
teritoriul UE.

Amendamentul 109
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un stat membru poate să transfere o 
parte din drepturile acordate de emisii de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) și (2) unui alt stat 
membru. Statul membru care obține 
drepturile de emisii de gaze cu efect de 
seră le poate folosi în punerea în aplicare 
a obligațiilor sale care decurg din 
articolul 3.

Or. en

Justificare

Cu această propunere, rentabilitatea în ceea ce privește obiectivele UE de reducere a 
emisiilor crește. Această posibilitate facultativă ar putea ajuta, de asemenea, acele țări care, 
din lipsă de resurse, vor avea dificultăți în reducerea emisiilor, întrucât aceasta permite 
finanțarea acțiunilor/măsurilor suplimentare din țara de origine, pe baza fondurilor primite 
prin transferuri. Vor beneficia toate statele membre care doresc să participe. Dar înainte de 
toate, mediul înconjurător beneficiază în cea mai mare măsură, întrucât utilizarea eficientă a 
resurselor de care dispunem este fundamentală într-o politică ecologică.
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Amendamentul 110
Konrad Szymański

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un stat membru poate să transfere o 
parte din drepturile acordate de emisii de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu 
articolul 3 alineatele (1) și (2) unui alt stat 
membru. Statul membru care obține 
drepturile de emisii de gaze cu efect de 
seră le poate folosi în îndeplinirea 
obligațiilor sale care decurg din articolul 
3.

Or. en

Justificare

Flexibilitatea este necesară în cadrul sistemului propus. Statele membre diferă în ceea ce 
privește costurile de reducere, geografia, accesul la finanțări și mulți alți factori. Ceea ce 
contează în final este realizarea UE.

Pentru a spori eficiența costurilor totale, statele membre ar trebui să poată transfera o parte 
din dreptul lor privind emisiile de gaze cu efect de seră altui stat membru. Aceste transferuri 
vor fi reglementate printr-un acord bilateral, o notificare către Comisie și înregistrarea unui 
astfel de transfer în registrele ambelor state membre implicate.

Amendamentul 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care emisiile de gaze cu 
efect de seră din UE care provin din 
transportul maritim internațional nu au 
fost cuprinse în domeniul de aplicare al  
niciunui instrument comunitar juridic de 
reducere a acestor emisii înainte de 2009, 
Comisia adoptă măsuri pentru 
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determinarea obligațiilor naționale 
privind reducerea acestor emisii până în 
2012. 

Or. en

Justificare

Legislația privind eforturile comune ar trebui, de asemenea, să abordeze creșterea emisiilor 
provenite din transportul maritim internațional.

Amendamentul 112
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care emisiile de gaze cu 
efect de seră provenind din transportul 
maritim internațional nu au fost incluse 
în domeniul de aplicare al Directivei 
2003/87/CE sau al oricărui alt instrument 
juridic comunitar menit să reducă aceste 
emisii și să le includă în angajamentele 
comunitare de reducere până în 2014, 
Comisia prezintă până în 2015 o 
propunere Parlamentului European și 
Consiliului care cuprinde măsuri pentru a 
determina obligațiile naționale de 
reducere a acestor emisii.

Or. en
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Amendamentul 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care emisiile de gaz cu 
efect de seră ale unui stat membru 
depășesc limita stabilită la alineatul (2), 
statul membru respectiv trebuie să 
compenseze această insuficiență anul 
următor prin înmulțirea cifrei 
corespunzătoare excesului de emisii de 
gaze cu efect de seră din anul precedent 
cu un factor de reducere a emisiilor 
suplimentar obligatoriu de 1,3. În cazul în 
care emisiile de gaze cu efect de seră ale 
unui stat membru se situează sub limita 
prevăzută la alineatul (2), respectivul stat 
membru poate transfera în anul următor 
reducerile de emisii excedentare.

Or. en

Justificare

Întrucât cantitatea totală de reduceri de emisii este importantă pentru combaterea 
schimbărilor climatice, simplele sancțiuni nu sunt suficiente. Comisia ar trebui să aplice 
același factor de restabilire de1,3 care este utilizat de asemenea în mecanismul de control al 
punerii în aplicare a Protocolului de la Kyoto.

Amendamentul 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Propunere de decizie
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Emisiile de gaze cu efect de seră din 
sectoare nereglementate de Directiva 
2003/87/CE continuă să se reducă anual 
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după 2020, ajungându-se astfel, până în 
2050, la o reducere generală cu cel puțin 
80% față de nivelurile înregistrate în 
1990, obiectivul final fiind eliminarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
provenite din utilizarea de combustibili 
fosili în Uniunea Europeană. Comisia 
examinează până în 2011 dacă este 
adecvat să diferențieze obiectivul 
comunitar de reducere a emisiilor pentru 
o perioadă ulterioară; în caz contrar, 
statele membre garantează reduceri 
anuale ale emisiilor de gaze reglementate 
de prezenta directivă printr-un factor de 
reducere uniform.

Or. en

Justificare

În cazul în care UE intenționează să respecte obiectivul de scădere cu 2 grade a temperaturii 
globale, aceasta ar trebui să își situeze emisiile pe o traiectorie pe termen lung. Consiliul 
pentru mediu a indicat deja că emisiile UE ar trebui reduse cu până la 80% până în 2050.

Amendamentul 115
Anders Wijkman

Propunere de decizie
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Emisiile de gaze cu efect de seră din 
sectoare nereglementate de Directiva 
2003/87/CE continuă să se reducă anual 
după 2020 ajungându-se astfel, până în 
2035, la o reducere generală cu cel puțin 
60% față de nivelurile înregistrate în 
1990, obiectivul final fiind eliminarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
provenite din utilizarea de combustibili 
fosili în Uniunea Europeană. Comisia 
examinează până în 2011 dacă este 
adecvat să diferențieze obiectivul 
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comunitar de reducere a emisiilor pentru 
o perioadă ulterioară; în caz contrar, 
statele membre garantează reduceri 
anuale ale emisiilor de gaze reglementate 
de prezenta directivă printr-un factor de 
reducere uniform.

Or. en

Justificare

Obiectivele pe termen mai lung sunt importante pentru stabilirea direcției investițiilor. Dacă 
UE vizează respectarea obiectivului privind cele 2 grade, aceasta ar trebui deja să își plaseze 
emisiile pe o traiectorie pe termen mai lung.

Amendamentul 116
Johannes Blokland

Propunere de decizie
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Emisiile de gaze cu efect de seră din 
sectoare nereglementate de Directiva 
2003/87/CE continuă să se reducă anual 
după 2020 ajungându-se astfel, până în 
2050, la o reducere generală cu cel puțin 
80% față de nivelurile înregistrate în 
1990, obiectivul final fiind eliminarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
provenite din utilizarea de combustibili 
fosili în Uniunea Europeană. Comisia ar 
trebui să examineze până în 2011 dacă 
este adecvat să diferențieze obiectivul 
comunitar de reducere a emisiilor pentru 
o perioadă ulterioară; în caz contrar, 
statele membre ar trebui să garanteze 
reduceri anuale ale emisiilor de gaze 
reglementate de prezenta directivă printr-
un factor de reducere uniform.

Or. en
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Justificare

În cazul în care UE intenționează să respecte obiectivul de scădere cu 2 grade a temperaturii 
globale, aceasta ar trebui să își situeze emisiile pe o traiectorie pe termen lung. Consiliul 
pentru mediu a indicat deja că emisiile UE ar trebui reduse cu până la 80% până în 2050.

Amendamentul 117
Satu Hassi

Propunere de decizie
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Măsuri comunitare pentru atingerea 

obiectivului privind eficiența energetică
Comisia prezintă un raport privind 
progresele realizate în statele membre în 
materie de îmbunătățire a eficienței 
energetice și prezintă propuneri legislative 
până în 2009 pentru a garanta realizarea 
obiectivului comunitar privind eficiența 
energetică de reducere cu 20% a 
consumului de energie în UE în raport cu 
previziunile pentru 2020, obiectiv care a 
primit sprijinul Consiliului European în 
martie 2007. 

Or. en

Justificare

Pentru a asigura faptul că statele membre pot îndeplini obiectivele în temeiul acestei decizii, 
decizia Consiliului European de a îmbunătăți eficiența energetică a UE cu 20% până în 2020 
trebuie pusă în aplicare cu legislația UE.
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Amendamentul 118
Johannes Lebech

Propunere de decizie
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Eficiența energetică

Pentru a asigura exploatarea 
potențialului de reducere a consumului de 
energie în UE cu 20% până în 2020, 
obiectivul indicativ al Planului de acțiune 
privind eficiența energetică: exploatarea 
potențialului (COM(2006)0545) devine 
obligatoriu pentru toate statele membre. 
Comisia propune măsuri în acest sens nu 
mai târziu de 2010.

Or. en

Justificare

Conservarea energiei reprezintă metoda cea mai eficientă, din punctul de vedere al 
costurilor, de rezolvare a problemei schimbărilor climatice.  Costul direct al incapacității 
europene de utilizare eficientă a energiei va depăși 100 de miliarde EUR anual până în 2020, 
conform Planului de Acțiune privind Eficiența Energetică. De asemenea, planul prevede că, 
din punct de vedere tehnic și economic, încă este posibilă economisirea consumului total de 
energie primară cu cel puțin 20% până în 2020, în plus față de ceea ce s-ar realiza prin 
efectele asupra prețurilor și schimbările structurale din economie, înlocuirea naturală a 
tehnologiei și măsurile deja puse în aplicare.

Amendamentul 119
Anders Wijkman

Propunere de decizie
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
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Pentru a asigura exploatarea deplină a  
potențialului de eficiență energetică și 
pentru a atinge obiectivul de reducere a 
consumului de energie în UE cu 20% 
până în 2020, ca punct de plecare, 
Comisia propune măsuri, inclusiv 
obiective obligatorii, bazate pe Planul de 
acțiune pentru eficiența energetică: 
exploatarea potențialului 
(COM(2006)0545).

Or. en

Justificare

Abordarea eficienței energetice reprezintă metoda cea mai eficientă, din punctul de vedere al 
costurilor, de rezolvare a problemei schimbărilor climatice, potențialul economic de reducere 
a utilizării neraționale a energiei în Europa fiind considerabil. În acest sens, este ciudat 
faptul că Comisia, în cadrul programului său din luna ianuarie 2008, nu a propus obiective 
obligatorii privind eficiența energetică, în conformitate cu concluziile consiliului din martie 
2007.

Amendamentul 120
Riitta Myller

Propunere de decizie
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Pentru a asigura exploatarea 
potențialului de reducere a consumului de 
energie în UE cu 20% până în 2020, 
obiectivul indicativ al Planului de acțiune 
privind eficiența energetică: exploatarea 
potențialului (COM(2006)0545) devine 
obligatoriu pentru toate statele membre.
Comisia Europeană adoptă măsuri în 
acest sens nu mai târziu de 2009, după 
care toate statele membre elaborează o 
strategie privind eficiența energetică.

Or. en
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Amendamentul 121
Riitta Myller

Propunere de decizie
Articolul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Toate statele membre elaborează un plan 
național de acțiune care cuprinde felul în 
care încearcă să atingă obiectivul de 
reducere a emisiilor în cazul sectoarelor 
aflate în afara sistemul de comercializare 
a cotelor de emisie. 

Or. fi
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