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Amendamentul 132
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul celorlalte sectoare incluse în 
sistemul comunitar, ar trebui prevăzut un 
sistem tranzitoriu în cadrul căruia cotele 
gratuite din 2013 ar reprezenta 80% din 
valoarea corespunzătoare procentului 
emisiilor totale la nivel comunitar din 
perioada 2005-2007, imputabile 
instalațiilor în cauză, raportat la volumul 
total anual al cotelor la nivel comunitar. 
Prin urmare, alocarea cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui să scadă în fiecare an cu 
aceeași cantitate, până la eliminarea 
totală a alocării gratuite în 2020.

eliminat

Or. en

Justificare

Prețul dioxidului de carbon ar trebui inclus integral în produse pentru a orienta piața către 
un consum mai ecologic. Alocarea gratuită denaturează funcționarea mecanismului de piață, 
în timp ce licitarea integrală ar evita birocrația și ar recompensa cele mai bune performanțe 
în mod mai eficient.  Relocarea emisiilor de dioxid de carbon și concurența neloială față de 
producția europeană din țări care nu s-au implicat în acorduri internaționale globale privind 
schimbările climatice ar trebui neutralizate printr-o cerință privind cotele de emisii la import.

Amendamentul 133
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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emisiilor totale la nivel comunitar din 
perioada 2005-2007, imputabile 
instalațiilor în cauză, raportat la volumul 
total anual al cotelor la nivel comunitar. 
Prin urmare, alocarea cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui să scadă în fiecare an cu 
aceeași cantitate, până la eliminarea 
totală a alocării gratuite în 2020.

Or. en

Justificare

Firmelor nu ar trebui să li se acorde o perioadă de tranziție de șapte ani înainte de a trebui 
să respecte costurile de mediu legate de emisiile lor de CO2.

Amendamentul 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul celorlalte sectoare incluse în 
sistemul comunitar, ar trebui prevăzut un 
sistem tranzitoriu în cadrul căruia cotele 
gratuite din 2013 ar reprezenta 80% din 
valoarea corespunzătoare procentului 
emisiilor totale la nivel comunitar din 
perioada 2005-2007, imputabile 
instalațiilor în cauză, raportat la volumul 
total anual al cotelor la nivel comunitar. 
Prin urmare, alocarea cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui să scadă în fiecare an cu 
aceeași cantitate, până la eliminarea 
totală a alocării gratuite în 2020.

(17) În cazul celorlalte sectoare incluse în 
sistemul comunitar, ar trebui prevăzut un 
sistem tranzitoriu care să acorde cote 
gratuite, în măsura posibilului, pe baza 
unor valori de referință specifice fiecărui 
sector.

Or. en

Justificare

Industria manufacturieră este supusă concurenței internaționale. Licitarea impune riscuri 
pentru aceste industrii și pentru economie, necontribuind la obiectivele legate de mediu ale 
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directivei. Plafonul se stabilește la 21% și va fi obținut cu/fără licitație, prin reducerea 
cantității de cote. Astfel, industria manufacturieră ar trebui să beneficieze de cote gratuite, pe 
baza unor valori de referință, până la intrarea în vigoare a unui acord internațional care să 
prevadă condiții de egalitate pentru concurenți la scară mondială.

Amendamentul 135
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul celorlalte sectoare incluse în 
sistemul comunitar, ar trebui prevăzut un 
sistem tranzitoriu în cadrul căruia cotele 
gratuite din 2013 ar reprezenta 80% din 
valoarea corespunzătoare procentului 
emisiilor totale la nivel comunitar din 
perioada 2005-2007, imputabile 
instalațiilor în cauză, raportat la volumul 
total anual al cotelor la nivel comunitar.
Prin urmare, alocarea cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui să scadă în fiecare an cu 
aceeași cantitate, până la eliminarea 
totală a alocării gratuite în 2020.

(17) În cazul tuturor celorlalte sectoare 
incluse în sistemul comunitar, drepturile 
de emisie vor fi licitate în întregime 
începând cu 2013, sub rezerva încheierii 
un acord internațional.

Or. en

Justificare

Licitarea integrală pentru toate sectoarele începând cu 2013 este cel mai eficient și preferabil 
sistem. Când se încheie un acord internațional, nu există niciun risc de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon.

Amendamentul 136
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul celorlalte sectoare incluse în 
sistemul comunitar, ar trebui prevăzut un 

(17) În cazul celorlalte sectoare incluse în 
sistemul comunitar, ar trebui prevăzut un 
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sistem tranzitoriu în cadrul căruia cotele 
gratuite din 2013 ar reprezenta 80% din 
valoarea corespunzătoare procentului 
emisiilor totale la nivel comunitar din 
perioada 2005-2007, imputabile 
instalațiilor în cauză, raportat la volumul 
total anual al cotelor la nivel comunitar. 
Prin urmare, alocarea cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui să scadă în fiecare an cu 
aceeași cantitate, până la eliminarea totală 
a alocării gratuite în 2020.

sistem tranzitoriu în cadrul căruia cotele 
gratuite din 2013 ar reprezenta 80% din 
valoarea corespunzătoare procentului 
emisiilor totale la nivel comunitar din 
perioada 2005-2007, imputabile 
instalațiilor în cauză, raportat la volumul 
total anual al cotelor la nivel comunitar. 
Prin urmare, alocarea cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui să scadă în fiecare an cu 
aceeași cantitate, până la eliminarea totală 
a alocării gratuite în 2020. Până când nu 
se încheie un acord internațional care să 
prevadă condiții de concurență echitabile 
pentru sectoarele implicate în sistemul 
comunitar de comercializare a cotelor de 
emisie, Comisia ar trebui să evalueze 
sectoarele care se confruntă cu 
dezavantaje disproporționate ca urmare a 
licitării, acestea putând fi excluse din 
cadrul sistemului.

Or. en

Justificare

Unele sectoare se vor confrunta cu dezavantaje disproporționate în contextul licitării (de 
exemplu, sectoarele mari consumatoare de energie). Se poate face o excepție pentru acele 
sectoare.

Amendamentul 137
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În lipsa unui acord internațional, ar 
trebui să se prevadă un sistem diferit 
pentru sectoarele care se confruntă cu un 
risc real de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon. Pentru a contracara acest risc, 
sectoarele expuse respective ar trebui să 
primească cote gratuite de până la 80% 
din media emisiilor lor dintre 2005 și 
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2007.

Or. en

Justificare

Atâta timp cât nu se încheie un acord internațional, există preocupări cu privire la riscul de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Este greu de obținut dovezi în legătură cu gravitatea 
acestui risc, dar, din motive de precauție, dorim să permitem alocările cu titlu gratuit (pe 
baza unor valori de referință) pentru sectoarele expuse. În cazul unui acord internațional 
cuprinzător privind schimbările climatice, riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon 
datorat licitării cotelor de emisie va fi redus. În consecință, licitarea integrală a cotelor ar 
trebui să devină metoda de alocare utilizată după încheierea unui astfel de acord.

Amendamentul 138
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referință), astfel încât să se 
evite denaturarea concurenței în cadrul 
Comunității. Aceste norme ar trebui să 
țină seama de cele mai eficiente tehnici 
din punct de vedere al energiei și al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
produsele de substituție, de procesele 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și a energiilor regenerabile, 
precum și de captarea și stocarea gazelor 
cu efect de seră. Este necesar ca normele 
respective să nu favorizeze creșterea 
nivelului emisiilor și să garanteze că o 
parte din ce în ce mai mare a acestor cote 
face obiectul unor licitații. Alocările 
trebuie fixate înaintea perioadei de 
comercializare, astfel încât să permită 
funcționarea corectă a pieței. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenței pe piața 

eliminat
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energiei electrice și energiei termice 
furnizate instalațiilor industriale. 
Normele trebuie să se aplice instalațiilor 
nou intrate care desfășoară aceleași 
activități ca instalațiile existente ce 
beneficiază de cote gratuite cu caracter 
tranzitoriu. Pentru a evita orice 
denaturare a concurenței pe piața internă, 
este necesar ca producția de energie 
electrică realizată de instalațiile nou 
intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalațiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitație.

Or. en

Justificare

Prețul dioxidului de carbon ar trebui inclus integral în produse pentru a orienta piața către 
un consum mai ecologic. Alocarea gratuită denaturează funcționarea mecanismului de piață, 
în timp ce licitarea integrală ar evita birocrația și ar recompensa în mod mai eficient cele 
mai bune performanțe.  Relocarea emisiilor de dioxid de carbon și concurența neloială față 
de producția europeană din țări care nu s-au implicat în acorduri internaționale 
cuprinzătoare privind schimbările climatice ar trebui neutralizate printr-o cerință privind 
cotele de emisii la import.

Amendamentul 139
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referință), astfel încât să se 
evite denaturarea concurenței în cadrul 
Comunității. Aceste norme ar trebui să 
țină seama de cele mai eficiente tehnici 
din punct de vedere al energiei și al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
produsele de substituție, de procesele 

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

Or. en

Justificare

Decurge din amendamentele la considerentele 16 și 17.

Amendamentul 140
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor către instalații ar trebui realizată în 
conformitate cu norme armonizate la nivel 

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

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

Or. en

Justificare

Utilizarea valorilor de referință este relevantă doar pentru sectoarele expuse, întrucât doar 
aceste instalații beneficiază de alocarea cu titlu gratuit, conform descrierii din amendamentul 
depus de același autor la considerentul 17a (nou).
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Amendamentul 141
Irena Belohorská

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor către instalații ar trebui realizată în 
conformitate cu norme armonizate la nivel 
comunitar (valori de referință), astfel încât 
să se evite denaturarea concurenței în 
cadrul Comunității. Aceste norme ar trebui 
să țină seama de cele mai eficiente tehnici 
din punctul de vedere al energiei și al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de
potențialul (inclusiv cel tehnic) de 
reducere a emisiilor, de produsele de 
substituție, de procesele alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și a 
energiilor regenerabile, precum și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră. În ciuda disponibilității cuptoarelor 
electrice cu arc ca proces alternativ de 
producție, aceste măsuri armonizate ar 
trebui să țină seama și de emisiile asociate 
utilizării gazelor reziduale combustibile în 
cazul în care producerea acestor gaze 
reziduale nu poate fi evitată în cadrul 
vreunui proces integrat de producție a 
oțelului bazat pe minereuri, în special în 
cadrul procesului de producție cu furnale 
înalte, și permit alocarea cu titlu gratuit a 
cotelor pentru procesele de producție în 
care sunt generate aceste gaze. Ar trebui 
ca normele respective să nu favorizeze 
creșterea nivelului emisiilor și să garanteze 
că o parte din ce în ce mai mare a acestor 
cote face obiectul unor licitații. Alocările 
trebuie fixate înaintea perioadei de 
comercializare, astfel încât să permită 
funcționarea corectă a pieței. De asemenea, 
normele respective ar trebui să evite 
denaturarea concurenței pe piața energiei 
electrice și a energiei termice și de răcire 
furnizate instalațiilor industriale. Normele 
ar trebui să evite, de asemenea, 
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denaturarea competiției dintre activitățile 
industriale desfășurate în cadrul 
instalațiilor exploatate de un singur 
operator și activitățile de producție din 
cadrul unor instalații externalizate.
Normele trebuie să se aplice instalațiilor 
nou intrate pe piață care desfășoară 
aceleași activități ca instalațiile existente ce 
beneficiază de cote gratuite cu caracter 
tranzitoriu. Pentru a evita orice denaturare 
a concurenței pe piața internă, este necesar 
ca producția de energie electrică realizată 
de instalațiile nou intrate pe piață să nu 
beneficieze de alocări cu titlu gratuit. 
Cotele rămase în rezerva pentru instalațiile 
nou intrate pe piață în 2020 ar trebui 
scoase la licitație. 

Or. en

Justificare

Acest amendament se bazează pe amendamentul 5 al raportorului, dar, în loc să lase decizia 
privind gazele reziduale în seama Comisiei, se asigură că sunt alocate cote gratuite acestor 
gaze, pentru a oferi stimulentul adecvat pentru utilizarea durabilă a acestora. Amendamentul 
mai adaugă un aspect important la abordarea axată pe valori de referință, asigurându-se că 
potențialul tehnic de a reduce emisiile este luat în considerare.

Amendamentul 142
Avril Doyle

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor către instalații ar trebui realizată în 
conformitate cu norme armonizate la nivel 
comunitar (valori de referință), astfel încât 
să se evite denaturarea concurenței în
cadrul Comunității. Aceste norme ar trebui 
să țină seama de cele mai eficiente tehnici 
din punct de vedere al energiei și al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 

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

produsele de substituție, de procesele 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și a energiilor regenerabile, 
precum și de captarea și stocarea gazelor 
cu efect de seră. Aceste norme armonizate 
pot ține seama și de emisiile legate de 
utilizarea gazelor reziduale combustibile 
în cazul în care producerea acestor gaze 
reziduale nu poate fi evitată în cadrul 
procesului industrial de producție; în 
acest sens, normele pot permite alocarea 
gratuită de cote operatorilor instalațiilor 
în care se realizează arderea gazelor 
reziduale în cauză sau operatorilor 
instalațiilor în care sunt generate aceste 
gaze. Ar trebui ca normele respective să nu 
favorizeze creșterea nivelului emisiilor și 
să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitații. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcționarea corectă a pieței. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenței pe piața 
energiei electrice și a energiei termice și 
de răcire furnizate instalațiilor industriale.
Normele ar trebui să evite, de asemenea, 
denaturarea competiției dintre activitățile 
industriale desfășurate în cadrul 
instalațiilor exploatate de un singur 
operator și activitățile de producție din 
cadrul unor instalații externalizate.
Normele ar trebui să se aplice instalațiilor 
nou intrate pe piață care desfășoară 
aceleași activități ca instalațiile existente ce 
beneficiază de cote gratuite cu caracter 
tranzitoriu. Pentru a evita orice denaturare 
a concurenței pe piața internă, este necesar 
ca producția de energie electrică realizată 
de instalațiile nou intrate pe piață să nu 
beneficieze de alocări cu titlu gratuit. 
Cotele rămase în rezerva pentru instalațiile 
nou intrate pe piață în 2020 ar trebui 
scoase la licitație.

Or. en
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Amendamentul 143
Matthias Groote

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor către instalații ar trebui realizată în 
conformitate cu norme armonizate la nivel 
comunitar (valori de referință), astfel încât 
să se evite denaturarea concurenței în 
cadrul Comunității. Aceste norme ar trebui 
să țină seama de cele mai eficiente tehnici 
din punct de vedere al energiei și al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
produsele de substituție, de procesele 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și a energiilor regenerabile, 
precum și de captarea și stocarea gazelor 
cu efect de seră. În ciuda disponibilității 
cuptoarelor electrice cu arc ca proces de 
alternativ de producție, aceste norme 
armonizate pot ține seama și de emisiile 
legate de utilizarea gazelor reziduale 
combustibile generate de furnalele înalte 
cu oxigen și de cuptoarele de cocs în cazul 
în care producerea acestor gaze reziduale 
nu poate fi evitată în cadrul procesului de 
producție a oțelului în furnale înalte și în 
cuptoarele de cocs; în acest sens, normele 
pot permite alocarea gratuită de cote 
furnalelor înalte și cuptoarelor de cocs în 
care sunt generate aceste gaze. Este 
necesar ca normele respective să nu 
favorizeze creșterea nivelului emisiilor și 
să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitații. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcționarea corectă a pieței. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenței pe piața 
energiei electrice și energiei termice 
furnizate instalațiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice instalațiilor nou intrate 
pe piață care desfășoară aceleași activități 
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ca instalațiile existente ce beneficiază de 
cote gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru 
a evita orice denaturare a concurenței pe 
piața internă, este necesar ca producția de 
energie electrică realizată de instalațiile 
nou intrate pe piață să nu beneficieze de 
alocări cu titlu gratuit. Cotele rămase în 
rezerva pentru instalațiile nou intrate pe 
piață în 2020 ar trebui scoase la licitație.

Or. en

Justificare

Gazele de cocsificare sunt un produs secundar inevitabil al procesului de cocsificare. Acestea 
sunt emisii de proces pentru care ar trebui să se aloce cote de emisie cu titlu gratuit.

Amendamentul 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor către instalații ar trebui realizată în 
conformitate cu norme armonizate la nivel 
comunitar (valori de referință), astfel încât 
să se evite denaturarea concurenței în 
cadrul Comunității. Aceste norme ar trebui 
să țină seama de cele mai eficiente tehnici 
din punct de vedere al energiei și al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
produsele de substituție, de procesele 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și a energiilor regenerabile,
precum și de captarea și stocarea gazelor 
cu efect de seră. Este necesar ca normele 
respective să nu favorizeze creșterea 
nivelului emisiilor și să garanteze că o 
parte din ce în ce mai mare a acestor cote 
face obiectul unor licitații. Alocările 

(18) În lipsa unui acord internațional 
care să asigure tratamentul egal al 
sectoarelor afectate, alocarea cu titlu 
gratuit a cotelor către instalații ar trebui 
realizată în conformitate cu norme 
armonizate la nivel comunitar, (valori de 
referință sectoriale), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenței în cadrul 
Comunității. Aceste norme ar trebui să fie 
bazate pe cele mai eficiente tehnici și 
tehnologii din punctul de vedere al 
energiei și al emisiilor de gaze cu efect de 
seră și să țină seama de potențialul 
(inclusiv cel tehnic) de reducere a 
emisiilor, de produsele de substituție, de 
procesele alternative de producție, de 
utilizarea biomasei și a energiilor 
regenerabile. Este necesar ca normele 
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trebuie fixate înaintea perioadei de 
comercializare, astfel încât să permită 
funcționarea corectă a pieței. De asemenea, 
normele respective trebuie să evite 
denaturarea concurenței pe piața energiei 
electrice și energiei termice furnizate 
instalațiilor industriale. Normele trebuie să 
se aplice instalațiilor nou intrate pe piață
care desfășoară aceleași activități ca 
instalațiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenței pe 
piața internă, este necesar ca producția de 
energie electrică realizată de instalațiile 
nou intrate pe piață să nu beneficieze de 
alocări cu titlu gratuit. Cotele rămase în 
rezerva pentru instalațiile nou intrate pe 
piață în 2020 ar trebui scoase la licitație.

respective să nu favorizeze creșterea 
nivelului emisiilor pe unitate de producție. 
Alocările trebuie fixate înaintea perioadei 
de comercializare, astfel încât să permită 
funcționarea corectă a pieței. De asemenea, 
normele respective trebuie să evite 
denaturarea concurenței pe piața energiei 
electrice și energiei termice furnizate 
instalațiilor industriale. Normele trebuie să 
se aplice instalațiilor nou intrate pe piață
care desfășoară aceleași activități ca 
instalațiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenței pe 
piața internă, este necesar ca producția de 
energie electrică realizată de instalațiile 
nou intrate pe piață să nu beneficieze de 
alocări cu titlu gratuit. Cotele rămase în 
rezerva pentru instalațiile nou intrate pe 
piață în 2020 ar trebui scoase la licitație.
Atunci când definește principiile de 
stabilire a valorilor de referință pentru 
fiecare sector, Comisia ar trebui să 
consulte sectoarele în cauză.

Or. en

Justificare

Acest amendament susține introducerea unor „valori de referință armonizate” de către 
raportor. Pentru a consolida această abordare, se adaugă câteva clarificări:

- cele mai eficiente tehnici („front runner” - care au cei mai mari sorți de izbândă) 
trebuie să stea la baza valorilor de referință;

- „potențialul tehnic” este un criteriu esențial, prevăzut în prezent la pucntul 3 din 
Anexa III la directiva existentă (de exemplu, luarea în considerare a emisiilor legate 
de prelucrare);

- captarea și stocarea carbonului nu este conectată la modelul axat pe valori de 
referință;

- o creștere a emisiilor pe unitate de producție ar trebui împiedicată, permițându-se, în 
același timp, dezvoltarea;

- sectoarele vizate ar trebui consultate.
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Amendamentul 145
Nicodim Bulzesc

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor către instalații ar trebui realizată în 
conformitate cu norme armonizate la nivel 
comunitar, de exemplu prin stabilirea 
unor valori de referință sectoriale, fără 
însă a se limita la acestea, astfel încât să 
se evite denaturarea concurenței în cadrul 
Comunității. Aceste norme ar trebui să 
definească în mod clar procesul de 
stabilire a valorilor de referință sectoriale, 
ținând seama în mod corespunzător de 
cele mai eficiente tehnici din punct de 
vedere al energiei și al emisiilor de gaze cu 
efect de seră, de produsele de substituție, 
de procesele alternative de producție, de 
utilizarea biomasei și a energiilor 
regenerabile, precum și de captarea și 
stocarea gazelor cu efect de seră. Normele 
respective ar trebui să nu favorizeze 
creșterea nivelului emisiilor. Alocările 
trebuie fixate înaintea perioadei de 
comercializare, astfel încât să permită 
funcționarea corectă a pieței. De asemenea, 
normele respective trebuie să evite 
denaturarea concurenței pe piața energiei 
electrice și energiei termice furnizate 
instalațiilor industriale. Normele ar trebui
să se aplice, de asemenea, instalațiilor nou 
intrate pe piață care desfășoară aceleași 
activități ca instalațiile existente ce 
beneficiază de cote gratuite cu caracter 
tranzitoriu. Pentru a evita orice denaturare 
a concurenței pe piața internă, este necesar 
ca producția de energie electrică realizată 
de instalațiile nou intrate pe piață să nu 
beneficieze de alocări cu titlu gratuit. 
Cotele rămase în rezerva pentru instalațiile 
nou intrate pe piață în 2020 ar trebui 
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scoase la licitație. Atunci când definește 
principiile de stabilire a valorilor de 
referință pentru fiecare sector, Comisia ar 
trebui să consulte sectoarele în cauză.

Or. en

Justificare

Principiile pentru stabilirea valorilor de referință trebuie convenite cu sectoarele în cauză și 
ele trebuie să reflecte emisiile actuale, precum și opțiunile tehnice de reducere a emisiilor în 
sectorul respectiv. Tehnicile descrise în Notele BREF pot constitui documente de referință 
relevante pentru acest proces.

Amendamentul 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor către instalații ar trebui realizată în 
conformitate cu norme armonizate la nivel 
comunitar (valori de referință), astfel încât 
să se evite denaturarea concurenței în 
cadrul Comunității. Aceste norme ar trebui 
să țină seama de cele mai eficiente tehnici 
din punct de vedere al energiei și al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
produsele de substituție, de procesele 
alternative de producție, de utilizarea 
biomasei și a energiilor regenerabile, 
precum și de captarea și stocarea gazelor 
cu efect de seră. Este necesar ca normele 
respective să nu favorizeze creșterea 
nivelului emisiilor și să garanteze că o 
parte din ce în ce mai mare a acestor cote 
face obiectul unor licitații. Alocările 
trebuie fixate înaintea perioadei de 
comercializare, astfel încât să permită 
funcționarea corectă a pieței. De asemenea, 

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

normele respective trebuie să evite 
denaturarea concurenței pe piața energiei 
electrice și energiei termice furnizate 
instalațiilor industriale. Normele evită, de 
asemenea, denaturarea competiției dintre 
activitățile industriale desfășurate în 
cadrul instalațiilor exploatate de un 
singur operator și activitățile de producție 
din cadrul unor instalații externalizate.
Normele trebuie să se aplice instalațiilor 
nou intrate pe piață care desfășoară 
aceleași activități ca instalațiile existente ce 
beneficiază de cote gratuite cu caracter 
tranzitoriu. Pentru a evita orice denaturare 
a concurenței pe piața internă, este necesar 
ca producția de energie electrică realizată 
de instalațiile nou intrate pe piață să nu 
beneficieze de alocări cu titlu gratuit, ceea 
ce nu este cazul pentru electricitatea 
recuperată din gazele reziduale inevitabile 
și din alte reziduuri, precum și pentru 
electricitatea produsă în contextul 
consumului termic industrial pentru 
consumul propriu al operatorilor 
instalațiilor. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalațiile nou intrate pe piață în 
2020 ar trebui scoase la licitație. 

Or. en

Justificare

Prima parte a amendamentului este similară amendamentului 5 al raportorului: producția 
externalizată de gaze industriale ar putea fi mai eficientă din punct de vedere energetic. În 
consecință, nu ar trebui să existe o denaturare a concurenței. Dioxidul de carbon provenit din 
utilizarea gazelor reziduale este legat inseparabil de instalațiile care produc aceste gaze. 
Licitarea ar împovăra în mod nejustificat aceste instalații și ar descuraja recuperarea 
durabilă a gazelor reziduale. Electricitatea și energia termică produse în contextul 
proceselor industriale și electricitatea obținută din reziduuri reprezintă soluții ecologice de 
furnizare a energiei pentru aceste procese industriale.
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Amendamentul 147
Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referință), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenței în cadrul 
Comunității. Fără a aduce atingere 
criteriilor specifice fiecărui sector 
industrial în parte, aceste norme ar trebui 
să țină seama de cele mai eficiente tehnici 
din punct de vedere al energiei și al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
produsele de substituție, de procesele 
alternative de producție cu aplicabilitate 
generală, de utilizarea biomasei și a 
energiilor regenerabile, precum și de 
potențialul lor, inclusiv de potențialul 
tehnic de reducere a emisiilor. Este 
necesar ca normele respective să favorizeze 
reducerea efectivă a nivelului emisiilor.
Alocările pe baza valorilor de referință
trebuie fixate astfel încât să permită 
funcționarea corectă a pieței. De asemenea, 
normele respective trebuie să evite 
denaturarea concurenței pe piața energiei 
electrice și energiei termice furnizate 
instalațiilor industriale. Normele trebuie să 
se aplice în același mod instalațiilor nou 
intrate care desfășoară aceleași activități ca 
instalațiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenței pe 
piața internă, este necesar ca producția de 
energie electrică realizată de instalațiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalațiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitație. În scopul 
determinării normelor pentru stabilirea 
valorilor de referință pentru fiecare 
sector, Comisia va consulta părțile 
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interesate.

Or. pl

Justificare

Amendamentul pune accentul pe valorile de referință și subliniază importanța următoarelor 
probleme: armonizarea procedurii de stabilire a valorilor de referință, care să țină cont de 
necesitățile specifice unui anumit sector, să stimuleze în mod real îmbunătățirea rezultatelor, 
să favorizeze consultările cu părțile interesate. Procesele de producție alternative pot fi 
recunoscute ca valori de referință doar în momentul în care au aplicabilitate generală. 
Pentru clarificarea caracterului tehnic al acestor valori de referință,se va reține în anexa III 
a prezentei Directive trimiterea la potențial .

Amendamentul 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referință), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenței în cadrul 
Comunității. Aceste norme ar trebui să țină 
seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei și al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de produsele de 
substituție, de procesele alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și a 
energiilor regenerabile, precum și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră. Este necesar ca normele respective să
nu favorizeze creșterea nivelului emisiilor 
și să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitații. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcționarea corectă a pieței. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenței pe piața 
energiei electrice și energiei termice 

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referință), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenței în cadrul 
Comunității. Fără a aduce atingere 
criteriilor specifice fiecărui sector 
industrial în parte, aceste norme ar trebui
să țină seama de cele mai eficiente tehnici 
din punct de vedere al energiei și al 
emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
produsele de substituție, de procesele 
alternative de producție cu aplicabilitate 
generală, de utilizarea biomasei și a 
energiilor regenerabile, precum și de 
potențialul lor, inclusiv de potențialul 
tehnic de reducere a emisiilor. Este 
necesar ca normele respective să favorizeze 
reducerea efectivă a nivelului emisiilor.
Alocările pe baza valorilor de referință
trebuie fixate astfel încât să permită 
funcționarea corectă a pieței. De asemenea, 
normele respective trebuie să evite 
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furnizate instalațiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice instalațiilor nou intrate 
care desfășoară aceleași activități ca 
instalațiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenței pe 
piața internă, este necesar ca producția de 
energie electrică realizată de instalațiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalațiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitație.

denaturarea concurenței pe piața energiei 
electrice și energiei termice furnizate 
instalațiilor industriale. Normele trebuie să 
se aplice în același mod instalațiilor nou 
intrate care desfășoară aceleași activități ca 
instalațiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenței pe 
piața internă, este necesar ca producția de 
energie electrică realizată de instalațiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalațiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitație. În scopul 
determinării normelor pentru stabilirea 
valorilor de referință în sectoarele 
individuale, Comisia va consulta părțile 
interesate.

Or. pl

Justificare

Amendamentul pune accentul pe valorile de referință și subliniază importanța următoarelor 
probleme: armonizarea procedurii de stabilire a valorilor de referință, care să țină cont de 
necesitățile specifice unui anumit sector, să stimuleze în mod real îmbunătățirea rezultatelor, 
să favorizeze consultările cu părțile interesate. Procesele de producție alternative pot fi 
recunoscute ca valori de referință doar în momentul în care au aplicabilitate generală. 
Pentru clarificarea caracterului tehnic al acestor valori de referință,se va reține în anexa III 
a prezentei Directive trimiterea la potențial .

Amendamentul 149
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor ar trebui realizată în conformitate 
cu norme armonizate la nivel comunitar 
(valori de referință), astfel încât să se evite 
denaturarea concurenței în cadrul 
Comunității. Aceste norme ar trebui să țină 

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

seama de cele mai eficiente tehnici din 
punct de vedere al energiei și al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, de produsele de 
substituție, de procesele alternative de 
producție, de utilizarea biomasei și a 
energiilor regenerabile, precum și de 
captarea și stocarea gazelor cu efect de 
seră. În ceea ce privește producția de 
căldură, EU ETS ar trebui să garanteze 
un tratament egal pentru toți producătorii
de energie termică, ținând cont de 
răspândirea lor, precum și de dependența 
lor de condițiile meteorologice. În 
interesul protejării mediului trebuie, de 
asemenea, să se țină cont de faptul că 
producția poate fi transferată de la 
instalații ce nu sunt incluse în sistem 
către alte instalații, precum și de faptul 
că, pentru a evita denaturarea
concurenței, trebuie împiedicat transferul 
producției către instalații ce nu sunt 
incluse în sistem. Este necesar ca normele 
respective să nu favorizeze creșterea 
nivelului emisiilor și să garanteze că o 
parte din ce în ce mai mare a acestor cote 
face obiectul unor licitații. Alocările 
trebuie fixate înaintea perioadei de 
comercializare, astfel încât să permită 
funcționarea corectă a pieței. De asemenea, 
normele respective trebuie să evite 
denaturarea concurenței pe piața energiei 
electrice și energiei termice furnizate 
instalațiilor industriale. Normele trebuie să 
se aplice instalațiilor nou intrate care 
desfășoară aceleași activități ca instalațiile 
existente ce beneficiază de cote gratuite cu 
caracter tranzitoriu. Pentru a evita orice 
denaturare a concurenței pe piața internă, 
este necesar ca producția de energie 
electrică realizată de instalațiile nou intrate 
să nu beneficieze de alocări cu titlu gratuit. 
Cotele rămase în rezerva pentru instalațiile 
nou intrate în 2020 ar trebui scoase la 
licitație.

Or. pl
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Justificare

Pentru marii producători de energie termică însărcinați cu sistemele de termoficare, 
necesitatea de a suporta costurile EU-ETS, inclusiv costurile de achiziționare a cotelor, de 
care trebuie să țină cont în prețul căldurii pentru consumatori, reprezintă o denaturare gravă 
a concurenței. Acest fapt conduce la un real pericol de transfer al producției către instalații 
mai mici, care în general sunt mai puțin eficiente și nu sunt supravegheate, ceea ce implică 
riscul de relocare a emisiilor de carbon, și prin urmare de creștere a emisiilor.

Amendamentul 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

existente ce beneficiază de cote gratuite cu 
caracter tranzitoriu. Pentru a evita orice 
denaturare a concurenței pe piața internă, 
este necesar ca producția de energie 
electrică realizată de instalațiile nou intrate 
pe piață să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalațiile nou intrate pe piață în 
2020 ar trebui scoase la licitație.

Or. en

Justificare

În momentul de față, la alegerea factorilor de decizie, se fac cercetări pentru utilizarea 
hidrogenului în calitate de vector energetic ecologic preferențial pentru utilizare staționară 
(producție descentralizată de energie) și nestaționară în întreaga Uniune Europeană. 
Utilizarea acestuia este bine argumentată din punct de vedere ecologic, evaluările privind 
emisiile de CO2 de-a lungul ciclului de viață demonstrând că hidrogenul se compară 
favorabil cu alți carburanți.

Amendamentul 151
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Justificare

Dezvoltarea cogenerării de energie electrică și termică constituie un obiectiv recunoscut al 
UE. Împreună cu alte tehnologii menționate în prezentul document, normele privind alocarea 
ar trebui să garanteze faptul că comercializarea emisiilor conduce la dezvoltarea de 
tehnologii care au un potențial mai mare de a reduce emisiile de CO2, în special cogenerarea 
de energie electrică și termică.  Prezentul amendament asigură coerența cu alte dispoziții din 
cadrul propunerii care abordează problema cogenerării.

Amendamentul 152
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor către instalații ar trebui realizată în 
conformitate cu norme armonizate la nivel 
comunitar (valori de referință), astfel încât 

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

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

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se includă toate utilitățile.
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Amendamentul 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl
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Justificare

Gazele reziduale care rezultă din procesele de producție trebuie utilizate imediat după 
generare. Pentru a asigura eficiența reciclării lor, este necesară o cât mai mare flexibilitate 
în utilizarea lor. Utilizarea gazelor reziduale din procesele de producție pentru generarea de 
electricitate contribuie la conservarea resurselor și la reducerea emisiilor de dioxid de 
carbon. Energia electrică obținută pe această cale nu ar trebui să facă obiectul licitațiilor.

Amendamentul 154
Silvia-Adriana Țicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoș Florin David

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor către instalații ar trebui realizată în 
conformitate cu norme armonizate la nivel 
comunitar (valori de referință), astfel încât 
să se evite denaturarea concurenței în 
cadrul Comunității. Fără a aduce atingere 
criteriilor sectoriale, aceste norme ar 
trebui să țină seama de cele mai eficiente 
tehnici din punctul de vedere al energiei și 
al emisiilor de gaze cu efect de seră, de 
produsele de substituție, de procesele 
alternative de producție cu aplicabilitate 
generală, de utilizarea biomasei și a 
energiilor regenerabile, precum și de 
potențialul, inclusiv tehnic, de reducere a 
emisiilor. Normele respective ar trebui să 
ofere stimulente pentru reducerea 
nivelului emisiilor specifice. Alocările pe 
baza valorilor de referință trebuie fixate 
înaintea perioadei de comercializare, astfel 
încât să permită funcționarea corectă a 
pieței. De asemenea, normele respective 
trebuie să evite denaturarea concurenței pe 
piața energiei electrice și energiei termice 
furnizate instalațiilor industriale. Normele 
ar trebui să se aplice, de asemenea, 
instalațiilor nou intrate pe piață care 
desfășoară aceleași activități ca instalațiile 
existente ce beneficiază de cote gratuite cu 
caracter tranzitoriu. Pentru a evita orice 
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piața internă, este necesar ca producția de 
energie electrică realizată de instalațiile 
nou intrate pe piață să nu beneficieze de 
alocări cu titlu gratuit. Cotele rămase în 
rezerva pentru instalațiile nou intrate pe 
piață în 2020 ar trebui scoase la licitație.

denaturare a concurenței pe piața internă, 
este necesar ca producția de energie 
electrică realizată de instalațiile nou intrate 
pe piață să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit, cu excepția cazurilor în care 
energia electrică este produsă din gaze 
reziduale generate prin procese de 
producție industriale. Cotele rămase în 
rezerva pentru instalațiile nou intrate pe 
piață în 2020 ar trebui scoase la licitație.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 155
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

țină seama și de îmbunătățirea treptată a 
eficienței în contextul emisiilor de CO2. 
Este necesar ca normele respective să nu 
favorizeze creșterea nivelului emisiilor și 
să garanteze că o parte din ce în ce mai 
mare a acestor cote face obiectul unor 
licitații. Alocările trebuie fixate înaintea 
perioadei de comercializare, astfel încât să 
permită funcționarea corectă a pieței. De 
asemenea, normele respective trebuie să 
evite denaturarea concurenței pe piața 
energiei electrice și energiei termice 
furnizate instalațiilor industriale. Normele 
trebuie să se aplice instalațiilor nou intrate 
care desfășoară aceleași activități ca 
instalațiile existente ce beneficiază de cote 
gratuite cu caracter tranzitoriu. Pentru a 
evita orice denaturare a concurenței pe 
piața internă, este necesar ca producția de 
energie electrică realizată de instalațiile 
nou intrate să nu beneficieze de alocări cu 
titlu gratuit. Cotele rămase în rezerva 
pentru instalațiile nou intrate în 2020 ar 
trebui scoase la licitație.

Or. el

Justificare

Tehnologiile se schimbă și se îmbunătățesc în timp, iar valorile de referință ar trebui să țină 
seama de acești factori.

Amendamentul 156
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a 
cotelor către instalații ar trebui realizată în 
conformitate cu norme armonizate la nivel 
comunitar (valori de referință), astfel încât 
să se evite denaturarea concurenței în 
cadrul Comunității. Aceste norme ar trebui 
să țină seama de cele mai eficiente tehnici 

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

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

Or. de

Justificare

Clarificare: cuvântul „tranzitorie” se referă la absența unui acord internațional care să 
prevadă condiții concurențiale egale (pentru a preveni relocarea emisiilor de CO2).
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Amendamentul 157
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl
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Justificare

Cea mai importantă și mai naturală modalitate de a lupta împotriva schimbărilor climatice 
este împădurirea și crearea pajiștilor pentru captarea dioxidului de carbon.  Utilizarea celor 
mai eficiente tehnici disponibile este soluția pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

Amendamentul 158
Péter Olajos

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

piața internă, este necesar ca producția de 
energie electrică realizată de instalațiile 
nou intrate pe piață să nu beneficieze de 
alocări cu titlu gratuit. Cotele rămase în 
rezerva pentru instalațiile nou intrate pe 
piață în 2020 ar trebui scoase la licitație.

Or. en

Justificare

Dezvoltarea cogenerării de energie electrică și termică constituie un obiectiv recunoscut al 
UE. Împreună cu alte tehnologii menționate în prezentul document, normele privind alocarea 
ar trebui să garanteze faptul că comercializarea emisiilor conduce la dezvoltarea de 
tehnologii care au un potențial mai mare de a reduce emisiile de CO2, în special cogenerarea 
de energie electrică și termică.

Amendamentul 159
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să dețină 
un rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a 
creșterii temperaturii globale la 2°C; 
progresele realizate la Bali în acest sens 
sunt un semnal încurajator. În cazul în 
care alte țări dezvoltate și alți mari 
emițători de gaze cu efect de seră nu 
participă la acest acord internațional, 
aceasta ar putea contribui la creșterea 
nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră 
din țări terțe unde industriile nu ar face 
obiectul acelorași constrângeri în materie 
de emisie de carbon (fenomenul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon), creând în 
același timp dezavantaje economice pentru 
anumite sectoare și subsectoare comunitare 
mari consumatoare de energie și supuse 
concurenței internaționale. Aceasta ar 

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

Or. pl

Justificare

Fenomenul relocării emisiilor de dioxid de carbon, care de fapt nu reprezintă decât răspunsul 
sănătos al pieței la norme ce nu sunt în acord cu situația economică a comunității, va apărea 
cu siguranță și va agrava probleme economice legate de amplificarea rapidă a sarcinilor 
financiare și administrative cu care se confruntă economiile statelor membre. Totuși, o 
redistribuire centrală a cotelor de emisie pentru sprijinirea sectoarelor selecționate 
reprezintă un mecansim ineficient și prejudicios din punct de vedere al economiei de piață.

Amendamentul 160
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 

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

internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte țări 
dezvoltate și alți mari emițători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din țări terțe unde industriile 
nu ar face obiectul acelorași constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în același timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare și 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie și supuse concurenței 
internaționale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică și beneficiile 
acțiunilor întreprinse de Comunitate. 
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va 
aplica, pentru sectoarele și subsectoarele
care îndeplinesc criteriile aplicabile, 
principiul alocării gratuite pe baza 
dispozițiilor juridice armonizate la nivel 
comunitar.

Or. de

Justificare

Și aici, abordarea bazată pe valori de referință pe baza celei mai bune tehnologii disponibile 
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reprezintă cea mai eficientă și mai ieftină soluție.

Amendamentul 161
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19)  Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte țări 
dezvoltate și alți mari emițători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din țări terțe unde industriile 
nu ar face obiectul acelorași constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în același timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare și 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie și supuse concurenței 
internaționale. În cazul în care încă nu s-a 
semnat un acord internațional privind 
schimbările climatice, care să vizeze 
reduceri obligatorii ale emisiilor de gaze 
cu efect de seră, comparabile cu cele ale 
UE, în țări care reprezintă o masă critică 
a producției într-un sector acoperit de 
sistemul european de comercializare a 
cotelor de emisii și care nu beneficiază de 
alocări cu titlu gratuit, va fi necesar să se 
evite ca emisiile de gaze cu efect de seră 
din afara Comunității să submineze 
acțiunea acesteia prin provocarea de 
relocări ale emisiilor de dioxid de carbon. 
Ar trebui să se adopte dispoziții în acest 
sens, care ar trebui aplicate importurilor 
de produse care ar submina această 
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prevenit în alt mod, iar energia electrică 
reprezintă o pondere ridicată din costurile 
de producție și este produsă eficient, 
atunci măsurile adoptate pot lua în 
considerare consumul de energie electrică 
din cadrul procesului de producție, fără a 
schimba cantitatea totală de cote.

acțiune. Aceste dispoziții ar trebui să aibă 
un efect neutru. Pentru a fi pregătiți 
pentru o astfel de eventualitate care ar 
putea submina integritatea ecologică și 
beneficiile acțiunilor întreprinse de 
Comunitate, ar trebui realizată o egalizare 
eficientă a dioxidului de carbon sub 
forma unei cerințe privind cotele de emisii 
la import pentru importul în Comunitate 
de bunuri mari consumatoare de energie.
Definirea acestor sectoare și subsectoare, 
precum și măsurile care se impun vor face 
obiectul unei reevaluări, astfel încât să se 
asigure luarea de măsuri acolo unde este 
necesar și să se evite supracompensarea. 
Aceste dispoziții ar trebui să impună 
importatorilor de bunuri cerințe similare 
cu cele aplicabile instalațiilor din UE care 
nu beneficiază de alocări cu titlu gratuit și 
despre care s-a demonstrat că sunt expuse 
unui risc ridicat de relocare a dioxidului 
de carbon sau concurenței internaționale 
din țările terțe care nu fac obiectul unor 
măsuri obligatorii și verificabile de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în contextul cadrului politic 
internațional de după 2012 privind clima.

Or. en

Justificare

Prețul dioxidului de carbon ar trebui inclus în totalitate în produse, pentru a orienta piața 
către un consum mai favorabil climei. Alocarea gratuită denaturează funcționarea 
mecanismului de piață, în timp ce licitarea integrală ar evita birocrația și ar recompensa cele 
mai bune performanțe în mod foarte eficient.  Relocarea emisiilor de dioxid de carbon și 
concurența neloială față de producția europeană practicată de țări care nu s-au angajat într-
un acord internațional satisfăcător privind schimbările climatice ar trebui neutralizate printr-
o cerință la import privind cotele de emisii.
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Amendamentul 162
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte țări 
dezvoltate și alți mari emițători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din țări terțe unde industriile 
nu ar face obiectul acelorași constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în același timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare și 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie și supuse concurenței 
internaționale. Aceasta ar putea submina 
integritatea ecologică și beneficiile 
acțiunilor întreprinse de Comunitate. 
Definirea acestor sectoare și subsectoare 
expuse va face obiectul unei reevaluări, 
astfel încât să se asigure luarea de măsuri
acolo unde este necesar și să se evite 
supracompensarea. Sectoarelor și 
subsectoarelor specifice în cazul cărora se 
poate dovedi corespunzător că există un 
risc de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon, iar energia electrică reprezintă o 
pondere ridicată din costurile de producție 
și este produsă eficient li se pot aloca cote 
gratuite până la 80%, pentru a lua în 
considerare consumul de energie electrică 
din cadrul procesului de producție, fără a 
schimba cantitatea totală de cote.
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consumul de energie electrică din cadrul 
procesului de producție, fără a schimba 
cantitatea totală de cote.

Or. en

Justificare

Definirea (sub)sectoarelor care pot solicita cote gratuite în cazul în care nu a fost încheiat un 
acord internațional trebuie revizuită pentru a se evita supracompensarea. Sectoarele mari 
consumatoare de electricitate care sunt expuse pot fi compensate prin alocarea de cote 
gratuite pentru consumul lor de energie electrică, pentru a trata în condiții de egalitate 
sectoarele cu costuri directe ridicate și sectoarele cu costuri indirecte ridicate. Cu toate 
acestea, acestea nu vor beneficia de o alocare gratuită pentru toate emisiile indirecte, 
întrucât sectoarele ar trebui să lucreze, de asemenea, la decarbonatare.

Amendamentul 163
Anders Wijkman

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte țări 
dezvoltate și alți mari emițători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din țări terțe unde industriile 
nu ar face obiectul acelorași constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în același timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare și 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie și supuse concurenței 
internaționale. Aceasta ar putea submina 
integritatea ecologică și beneficiile 
acțiunilor întreprinse de Comunitate. 

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali sunt un semnal încurajator, 
dat fiind că țările din anexa I la 
Protocolul de la Kyoto s-au angajat la 
reduceri ale emisiilor de gaze de seră de 
25-40% până în 2020 , comparativ cu 
1990. Pentru a-și menține poziția de lider 
în grupul țărilor din anexa I, UE va trebui 
să reducă emisiile de gaze de seră cu un 
procentaj situat în nivelul superior al 
limitelor menționate. În cazul în care alte 
țări dezvoltate și alți mari emițători de gaze 
cu efect de seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră provenite din instalații mai 
puțin eficiente din punctul de vedere al 
emisiilor de dioxid de carbon din țări terțe 
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Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va aloca 
sectoarelor și subsectoarelor care 
îndeplinesc criteriile aplicabile cote 
gratuite de până la 100%. Definirea acestor 
sectoare și subsectoare, precum și măsurile 
care se impun vor face obiectul unei 
reevaluări, astfel încât să se asigure luarea 
măsurilor acțiuni doar acolo unde este 
necesar și să se evite supracompensarea. În 
cazul anumitor sectoare și subsectoare, 
dacă se poate dovedi corespunzător că 
riscul relocării emisiilor de dioxid de 
carbon nu poate fi prevenit în alt mod, iar 
energia electrică reprezintă o pondere 
ridicată din costurile de producție și este 
produsă eficient, atunci măsurile adoptate 
pot lua în considerare consumul de energie 
electrică din cadrul procesului de 
producție, fără a schimba cantitatea totală 
de cote.

unde industriile nu ar face obiectul 
acelorași constrângeri în materie de emisie 
de carbon (fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon), creând în același timp 
dezavantaje economice pentru anumite 
sectoare și subsectoare comunitare mari 
consumatoare de energie și supuse 
concurenței internaționale. Aceasta ar 
putea submina integritatea ecologică și 
beneficiile acțiunilor întreprinse de 
Comunitate. Pentru a acoperi riscul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon, 
Comisia ar trebui să sprijine instituirea 
unor acorduri sectoriale globale iar, în 
cazul în care aceste acorduri nu sunt 
posibile, Comunitatea va aloca 
subsectoarelor sau instalațiilor care 
îndeplinesc criteriile aplicabile cote 
gratuite de până la 100%. Definirea acestor 
subsectoare și instalații, precum și 
măsurile care se impun vor face obiectul 
unei reevaluări, astfel încât să se asigure 
luarea de măsuri acolo unde este necesar și 
să se evite supracompensarea. În cazul 
subsectoarelor și instalațiilor specifice 
pentru care se poate dovedi corespunzător 
că riscul relocării emisiilor de dioxid de 
carbon nu poate fi prevenit în alt mod, iar 
energia electrică reprezintă o pondere 
ridicată din costurile de producție și este 
produsă eficient, măsurile adoptate pot lua 
în considerare consumul de energie 
electrică din cadrul procesului de 
producție, fără a schimba cantitatea totală 
de cote.

Or. en
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Amendamentul 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte țări 
dezvoltate și alți mari emițători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din țări terțe unde industriile 
nu ar face obiectul acelorași constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în același timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare și 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie și supuse concurenței 
internaționale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică și beneficiile 
acțiunilor întreprinse de Comunitate.
Având în vedere probabilitatea unei 
pierderi semnificative a cotei de piață din 
cauza instalațiilor din afara comunității 
care nu respectă aceleași măsuri de 
reducere a emisiilor, Directiva trebuie să 
includă într-o anexă o listă a sectoarelor 
industriale mari consumatoare de energie 
afectate de relocarea emisiilor de dioxid 
de carbon. Comunitatea va aloca în 
continuare toate cotele gratuite sectoarelor 
sau subsectoarelor care îndeplinesc 
criteriile aplicabile determinării riscului 
relocării emisiilor de dioxid de carbon.
Definirea acestor sectoare și subsectoare, 
precum și măsurile care se impun vor face 
obiectul unei reevaluări, astfel încât să se 
asigure luarea măsurilor acțiuni doar acolo 
unde este necesar și să se evite 
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consumul de energie electrică din cadrul 
procesului de producție, fără a schimba 
cantitatea totală de cote.

supracompensarea. În cazul anumitor 
sectoare și subsectoare, dacă se poate 
dovedi corespunzător că riscul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon nu poate fi 
prevenit în alt mod, iar energia electrică 
reprezintă o pondere ridicată din costurile 
de producție și este produsă eficient, atunci 
măsurile adoptate pot lua în considerare 
consumul de energie electrică din cadrul 
procesului de producție, fără a schimba 
cantitatea totală de cote.

Or. pl

Justificare

Enumerarea sectoarelor expuse riscului relocării emisiilor de dioxid de carbon garantează 
transparență și siguranță legislativă. Acolo unde a fost identificat riscul relocării emisiilor 
dioxid de carbon , alocarea cotelor de emisie se atribuie cu titlu gratuit și se bazează pe 
valorile de referință.

Amendamentul 165
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte țări 
dezvoltate și alți mari emițători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din țări terțe unde industriile 
nu ar face obiectul acelorași constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în același timp dezavantaje 

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

economice pentru anumite sectoare și 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie și supuse concurenței 
internaționale. Aceasta ar submina 
integritatea ecologică și beneficiile 
acțiunilor întreprinse de Comunitate. 
Ținând seama de posibilitatea pierderii 
unei părți semnificative din cotele de piață 
în favoarea unor instalații aflate în afara 
Comunității care nu depun eforturi 
comparabile în vederea reducerii 
emisiilor, ar trebui să se anexeze la 
prezenta directivă o listă a industriilor 
mari consumatoare de energie care 
prezintă riscul de a contribui la relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon.
Comunitatea va aloca în continuare toate 
cotele gratuite 100% sectoarelor și 
subsectoarelor care îndeplinesc criteriile 
aplicabile privind expunerea la riscul de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon. 
Definirea acestor sectoare și subsectoare, 
precum și măsurile care se impun vor face 
obiectul unei reevaluări, astfel încât să se 
asigure luarea măsurilor acțiuni doar acolo 
unde este necesar și să se evite 
supracompensarea. În cazul anumitor 
sectoare și subsectoare, dacă se poate 
dovedi corespunzător că riscul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon nu poate fi 
prevenit în alt mod, iar energia electrică 
reprezintă o pondere ridicată din costurile 
de producție și este produsă eficient, atunci 
măsurile adoptate pot lua în considerare 
consumul de energie electrică din cadrul 
procesului de producție, fără a schimba 
cantitatea totală de cote.

Or. de

Justificare

Introducerea unei liste de sectoare care sunt expuse riscului de relocare a emisiilor de CO2
va crește claritatea și siguranța juridică. În cazurile în care se identifică un pericol real de 
relocare a emisiilor de CO2, cotele ar trebui alocate pe baza unor valori de referință, cu 
condiția ca acest lucru să se facă 100% gratuit.
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Amendamentul 166
Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În acest sens, 
Comunitatea ar trebui să promoveze într-
o măsură cât mai mare și la nivelurile 
corespunzătoare un nou acord 
internațional privind reducerea emisiilor, 
bazat pe principiul „o persoană, o 
emisie”. În cazul în care alte țări dezvoltate 
și alți mari emițători de gaze cu efect de 
seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din țări terțe unde industriile 
nu ar face obiectul acelorași constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în același timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare și 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie și supuse concurenței 
internaționale. Aceasta ar putea submina 
integritatea ecologică și beneficiile 
acțiunilor întreprinse de Comunitate. 
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va aloca 
sectoarelor și subsectoarelor care 
îndeplinesc criteriile aplicabile cote 
gratuite de până la 100%. Definirea acestor 
sectoare și subsectoare, precum și măsurile 
care se impun vor face obiectul unei 
reevaluări, astfel încât să se asigure luarea 
de măsuri acolo unde este necesar și să se 
evite supracompensarea. În cazul 
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produsă eficient, atunci măsurile adoptate 
pot lua în considerare consumul de energie 
electrică din cadrul procesului de 
producție, fără a schimba cantitatea totală 
de cote.

sectoarelor și subsectoarelor specifice 
pentru care se poate dovedi corespunzător 
că riscul relocării emisiilor de dioxid de 
carbon nu poate fi prevenit în alt mod, iar 
energia electrică reprezintă o pondere 
ridicată din costurile de producție și este 
produsă eficient, măsurile adoptate pot lua 
în considerare consumul de energie 
electrică din cadrul procesului de 
producție, fără a schimba cantitatea totală 
de cote.

Or. en

Amendamentul 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte țări 
dezvoltate și alți mari emițători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din țări terțe unde industriile 
nu ar face obiectul acelorași constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în același timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare și 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie și supuse concurenței 
internaționale. Aceasta ar putea submina 
integritatea ecologică și beneficiile 
acțiunilor întreprinse de Comunitate. 
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va aloca 

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

submina integritatea ecologică și 
beneficiile acțiunilor întreprinse de 
Comunitate. Pentru a acoperi riscul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon, 
Comunitatea va aloca sectoarelor și 
subsectoarelor care îndeplinesc criteriile 
aplicabile cote gratuite de până la 100%. 
Definirea acestor sectoare și subsectoare, 
precum și măsurile care se impun vor face 
obiectul unei reevaluări, astfel încât să se 
asigure luarea de măsuri acolo unde este 
necesar și să se evite supracompensarea. În 
cazul sectoarelor și subsectoarelor 
specifice pentru care se poate dovedi 
corespunzător că riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon nu poate fi prevenit în 
alt mod, iar energia electrică reprezintă o 
pondere ridicată din costurile de producție 
și este produsă eficient, măsurile adoptate 
pot lua în considerare consumul de energie 
electrică din cadrul procesului de 
producție, fără a schimba cantitatea totală 
de cote.

Or. en

Justificare

Ar trebui evitată orice denaturare de pe piața internă, cauzată de alocarea de cote, care duce 
la o trecere a producției de la industriile specializate în producerea de gaze industriale la 
consumatorii acestor gaze, având drept rezultat o creștere a emisiilor de CO2. Întreruperea 
metodelor actuale de generare a gazelor industriale într-un mod eficient din punct de vedere 
energetic ar putea avea un efect nedorit.

Amendamentul 168
Nicodim Bulzesc

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 

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

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

Or. en

Justificare

Propunerea de directivă este concepută, în prezent, pentru a atenua consecințele negative 
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asupra mediului, legate de licitarea în lipsa unui acord internațional, dar nu abordează într-
un mod satisfăcător consecințele economice negative care ar apărea în cazul în care un 
acord internațional nu ar crea condiții de egalitate pentru întreprinderile din țări concurente.

Amendamentul 169
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

relocării emisiilor de dioxid de carbon nu 
poate fi prevenit în alt mod, iar energia 
electrică reprezintă o pondere ridicată din 
costurile de producție și este produsă 
eficient, măsurile adoptate pot lua în 
considerare consumul de energie electrică 
din cadrul procesului de producție, fără a 
schimba cantitatea totală de cote. 

Or. en

Justificare

Acordarea de cote de emisii 100% gratuite industriilor mari consumatoare de energie, care 
se numără printre cele mai mari producătoare de gaze cu efect de seră, nu este adecvată.  
Aceste industrii ar trebui să plătească costurile de mediu aferente activităților lor în aceleași 
condiții ca și firmele din alte sectoare, pentru a evita denaturările artificiale între activități 
aflate de o parte sau de cealaltă a „graniței cotelor gratuite”.  Competitivitatea 
internațională poate fi abordată prin alte măsuri, cum ar fi ajustările fiscale la frontieră sau 
impunerea includerii în sistemul de comercializare a emisiilor a importurilor efectuate din 
țări care nu participă la UNFCCC.

Amendamentul 170
Antonio De Blasio

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 
realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte țări 
dezvoltate și alți mari emițători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din țări terțe unde industriile 
nu ar face obiectul acelorași constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 

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

relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în același timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare și 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie și supuse concurenței 
internaționale. Aceasta ar putea submina 
integritatea ecologică și beneficiile 
acțiunilor întreprinse de Comunitate. 
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va aloca 
sectoarelor și subsectoarelor care 
îndeplinesc criteriile aplicabile cote 
gratuite de până la 100%. Definirea acestor 
sectoare și subsectoare, precum și măsurile 
care se impun vor face obiectul unei 
reevaluări, astfel încât să se asigure, pe de 
o parte, previzibilitatea și, pe de altă parte,
luarea de măsuri acolo unde este necesar și 
să se evite supracompensarea. În cazul 
sectoarelor și subsectoarelor specifice 
pentru care se poate dovedi corespunzător 
că riscul relocării emisiilor de dioxid de 
carbon nu poate fi prevenit în alt mod, iar 
energia electrică reprezintă o pondere 
ridicată din costurile de producție și este 
produsă eficient, măsurile adoptate pot lua 
în considerare consumul de energie 
electrică din cadrul procesului de 
producție, fără a schimba cantitatea totală 
de cote.

Or. hu

Amendamentul 171
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comunitatea va continua să dețină un 
rol esențial în negocierea unui acord 
internațional ambițios, care va permite 
atingerea obiectivului de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 2°C; progresele 

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

realizate la Bali în acest sens sunt un 
semnal încurajator. În cazul în care alte țări 
dezvoltate și alți mari emițători de gaze cu 
efect de seră nu participă la acest acord 
internațional, aceasta ar putea contribui la 
creșterea nivelului emisiilor de gaze cu 
efect de seră din țări terțe unde industriile 
nu ar face obiectul acelorași constrângeri în 
materie de emisie de carbon (fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon), 
creând în același timp dezavantaje 
economice pentru anumite sectoare și 
subsectoare comunitare mari consumatoare 
de energie și supuse concurenței 
internaționale. Aceasta ar putea submina 
integritatea ecologică și beneficiile 
acțiunilor întreprinse de Comunitate. 
Pentru a acoperi riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon, Comunitatea va aloca 
sectoarelor și subsectoarelor care 
îndeplinesc criteriile aplicabile cote 
gratuite de până la 100%. Definirea acestor 
sectoare și subsectoare, precum și măsurile 
care se impun vor face obiectul unei 
evaluări înainte de 30 decembrie 2009, 
astfel încât să se asigure luarea de măsuri
doar acolo unde este necesar și să se evite 
supracompensarea. În cazul sectoarelor și 
subsectoarelor specifice pentru care se 
poate dovedi corespunzător că riscul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon nu 
poate fi prevenit în alt mod, iar energia 
electrică reprezintă o pondere ridicată din 
costurile de producție și este produsă 
eficient, măsurile adoptate pot lua în 
considerare consumul de energie electrică 
din cadrul procesului de producție, fără a 
schimba cantitatea totală de cote.

Or. en

Justificare

Este important ca industriile să știe la timp dacă sunt supuse sau nu licitării, pentru a face 
investițiile corecte.
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Amendamentul 172
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Va trebui ca sectoarele însele să 
furnizeze probe înainte de 30 iunie 2009 
pentru a demonstra că întrunesc criteriile 
pentru derogare, astfel încât Comisia să 
poată realiza o evaluare în decembrie 
2009.

Or. en

Justificare

Este important ca industriile să știe la timp dacă sunt supuse sau nu licitării, pentru a face 
investițiile corecte.

Amendamentul 173
Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până în iunie 2011, 
să consulte toți partenerii sociali implicați 
și, ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale, să prezinte un raport 
însoțit de propuneri adecvate. În acest 
context, Comisia ar trebui să identifice, 
până cel târziu la 30 iunie 2010, 
sectoarele sau subsectoarele industriale 
mari consumatoare de energie care ar 
putea fi afectate de fenomenul relocării 
emisiilor de dioxid de carbon. Analiza 
Comisiei ar trebui să se bazeze pe 
evaluarea incapacității de a transfera 
costurile cotelor necesare în prețul 
produselor, fără a se înregistra pierderi 

(20) Pentru a garanta că piața europeană 
a cotelor de emisie poate funcționa 
eficient și că exigențele europene nu 
determină industriile să se mute în țări 
unde exigențele ecologice nu sunt atât de 
stricte – împiedicând, astfel, reducerea 
emisiilor globale –, sectoarele și 
subsectoarele mari consumatoare de 
energie ar trebui cuprinse într-un sistem 
eficient de natură să aducă pe poziții 
comparabile instalațiile comunitare și 
instalațiile din țări terțe, de exemplu prin 
impunerea unor cerințe pentru 
importatori care să fie comparabile cu 
cele aplicabile instalațiilor UE, 
dispunând, în acest sens, restituirea 
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semnificative ale cotei de piață în 
favoarea instalațiilor din afara 
Comunității care nu desfășoară acțiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să 
aducă pe poziții comparabile instalațiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ
de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon și instalațiile din țări terțe. Un 
astfel de sistem ar putea impune 
importatorilor cerințe care nu ar fi mai 
puțin favorabile decât cele aplicabile 
instalațiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele. Orice 
acțiune întreprinsă va trebui să respecte 
principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităților comune, dar 
diferențiate, și al capacităților aferente, 
ținând seama de situația specială a țărilor 
cel mai puțin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligațiile 
internaționale ale Comunității, inclusiv 
acordul OMC.

obligatorie a cotelor. Acest mecanism nu 
ar urma să fie aplicat decât în două 
cazuri: în cazul țărilor dezvoltate care, în 
cadrul unui viitor acord internațional, nu-
și vor fi luat angajamente comparabile cu 
cele comunitare privind reducerea 
emisiilor de gaze de seră, precum și în 
cazul țărilor emergente, care nu au pus în 
practică inițiative adecvate, care pot fi 
măsurate, comunicate și verificate, astfel 
cum s-a stabilit în foaia de parcurs 
adoptată în cadrul Conferinței de la Bali. 
Comisia ar trebui să redacteze o listă a 
sectoarelor expuse riscului de relocare a 
emisiilor de CO2, aplicând criterii foarte 
precise, care să-i permită să garanteze că 
riscul de relocare a emisiilor de CO2 a fost 
estimat cu acuratețe și să evite orice 
formă de supracompensare. Mecanismul 
de ajustare la frontiere ar trebui să fie 
compatibil cu obligațiile internaționale 
ale Comunității, în special cu cele 
asumate în cadrul Organizației Mondiale 
a Comerțului.

Or. fr

Justificare

Uniunea Europeană trebuie să ajute țările care se opun cu înverșunare unui acord 
internațional să înțeleagă că refuzul de a ratifica un astfel de acord ar avea consecințe pentru 
importatorii produselor acestora în Europa.
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Amendamentul 174
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până cel târziu în 
iunie 2011, să consulte toți partenerii 
sociali implicați și, ținând seama de 
rezultatul negocierilor internaționale, să 
prezinte un raport însoțit de propuneri 
adecvate. În acest context, Comisia ar 
trebui să identifice, până cel târziu la 30 
iunie 2010, sectoarele sau subsectoarele 
industriale mari consumatoare de energie 
care ar putea fi afectate de fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon. 
Analiza Comisiei ar trebui să se bazeze pe 
evaluarea incapacității de a transfera 
costurile cotelor necesare în prețul 
produselor, fără a se înregistra pierderi 
semnificative ale cotei de piață în favoarea 
instalațiilor din afara Comunității care nu 
desfășoară acțiuni comparabile de reducere 
a emisiilor.
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cel mai puțin dezvoltate. De asemenea,
trebuie respectate obligațiile 
internaționale ale Comunității, inclusiv 
acordul OMC.

Or. en

Justificare

Sectoarele mari consumatoare de energie, care sunt supuse riscului de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon, au fost tratate deja în amendamentul depus de același autor la 
considerentul 17a (nou).

Amendamentul 175
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până în iunie 2011, să 
consulte toți partenerii sociali implicați și, 
ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale, să prezinte un raport însoțit 
de propuneri adecvate. În acest context, 
Comisia ar trebui să identifice, până cel 
târziu la 30 iunie 2010, sectoarele sau 
subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Analiza Comisiei ar 
trebui să se bazeze pe evaluarea 
incapacității de a transfera costurile cotelor 
necesare în prețul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piață în favoarea instalațiilor din afara 
Comunității care nu desfășoară acțiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 

Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până în iunie 2010, să 
consulte toți partenerii sociali implicați și, 
ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale, să prezinte un raport însoțit 
de propuneri adecvate. În acest context, 
Comisia ar trebui să identifice, până cel 
târziu la 30 iunie 2009, sectoarele sau 
subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Analiza Comisiei ar 
trebui să se bazeze pe evaluarea 
incapacității de a transfera costurile cotelor 
necesare în prețul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piață în favoarea instalațiilor din afara 
Comunității care nu desfășoară acțiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
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echivalare în acest sens, de natură să 
aducă pe poziții comparabile instalațiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon și instalațiile din țări terțe. Un 
astfel de sistem ar putea impune 
importatorilor cerințe care nu ar fi mai 
puțin favorabile decât cele aplicabile 
instalațiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele. Orice 
acțiune întreprinsă va trebui să respecte 
principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităților comune, dar 
diferențiate, și al capacităților aferente, 
ținând seama de situația specială a țărilor 
cel mai puțin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligațiile 
internaționale ale Comunității, inclusiv 
acordul OMC.

Or. de

Justificare

Riscul de relocare a emisiilor de CO2 urmează să fie redus la minimum prin introducerea 
unui model bazat pe valori de referință. Totuși, nu este clar de ce valorile de referință ar 
urma să fie stabilite doar la mijlocul anului 2010, dat fiind că aceasta ar duce doar la 
întârzierea investițiilor necesare. Un an ar trebui să fie suficient Comisiei pentru a lua o 
decizie.

Amendamentul 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să
reexamineze situația până în iunie 2011, să 
consulte toți partenerii sociali implicați și, 
ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale, să prezinte un raport însoțit 
de propuneri adecvate. În acest context, 
Comisia ar trebui să identifice, până cel 

(20) Prin urmare, Comisia reexaminează 
situația până în iunie 2011 cel târziu, 
consultă toți partenerii sociali implicați și, 
ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale, prezintă un raport analitic
de evaluare a situației, acordând o atenție 
deosebită sectoarelor mari consumatoare 
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târziu la 30 iunie 2010, sectoarele sau 
subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon. Analiza Comisiei ar 
trebui să se bazeze pe evaluarea 
incapacității de a transfera costurile 
cotelor necesare în prețul produselor, fără 
a se înregistra pierderi semnificative ale 
cotei de piață în favoarea instalațiilor din 
afara Comunității care nu desfășoară 
acțiuni comparabile de reducere a 
emisiilor. Sectoarele mari consumatoare 
de energie identificate ca fiind expuse 
unui risc semnificativ de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon ar putea 
beneficia de o valoare mai mare a cotelor 
gratuite sau ar putea fi introdus un sistem 
eficient de echivalare în acest sens, de 
natură să aducă pe poziții comparabile 
instalațiile comunitare expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon și instalațiile din țări terțe. 
Un astfel de sistem ar putea impune 
importatorilor cerințe care nu ar fi mai 
puțin favorabile decât cele aplicabile 
instalațiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele. Orice 
acțiune întreprinsă va trebui să respecte 
principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităților comune, dar diferențiate, 
și al capacităților aferente, ținând seama de 
situația specială a țărilor cel mai puțin 
dezvoltate. De asemenea, trebuie respectate 
obligațiile internaționale ale Comunității, 
inclusiv acordul OMC.

de energie care sunt expuse riscului 
relocării emisiilor de dioxid de carbon. 
Acest raport ar trebui să fie însoțit de 
propuneri adecvate care să includă
stabilirea procentului cotelor cu titlu 
gratuit și, ca măsură suplimentară, de un 
sistem eficient de echivalare în acest sens, 
de natură să aducă pe poziții comparabile 
instalațiile comunitare expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon și instalațiile din țări terțe.
Un astfel de sistem ar putea impune 
importatorilor cerințe care nu ar fi mai 
puțin favorabile decât cele aplicabile 
instalațiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele. Orice 
acțiune întreprinsă va trebui să respecte 
principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităților comune, dar diferențiate, 
și al capacităților aferente, ținând seama de 
situația specială a țărilor cel mai puțin 
dezvoltate. De asemenea, trebuie respectate 
obligațiile internaționale ale Comunității, 
inclusiv acordul OMC.

Or. pl

Justificare

Evaluarea va cuprinde toate sectoarele, dar se va concentra în mod deosebit pe cele expuse 
riscului. Clarifică faptul că sistemele de echivalare a emisiilor vor fi utilizate în completarea 
măsurilor principale.  Clarifică faptul că aceste sisteme de echivalare pot fi folosite și la 
export.
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Amendamentul 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până cel târziu în 
iunie 2011, să consulte toți partenerii 
sociali implicați și, ținând seama de 
rezultatul negocierilor internaționale, să 
prezinte un raport analitic de evaluare a 
situației, acordând o atenție deosebită 
sectoarelor mari consumatoare de energie 
care sunt expuse unui risc ridicat de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon. 
Acest raport ar trebui însoțit de propuneri 
adecvate care să privească, de exemplu, 
ajustarea proporției cotelor primite cu 
titlu gratuit și, ca măsură suplimentară, 
un sistem eficient de echivalare a emisiilor
de dioxid de carbon, de natură să aducă pe 
poziții comparabile instalațiile comunitare 
expuse unui risc semnificativ de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon și instalațiile 
din țări terțe. Un astfel de sistem ar putea 
impune importatorilor cerințe care nu ar fi 
mai puțin favorabile decât cele aplicabile 
instalațiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele, tratând, în 
același timp, problema exporturilor. Orice 
acțiune întreprinsă va trebui să respecte 
principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităților comune, dar diferențiate, 
și al capacităților aferente, ținând seama de 
situația specială a țărilor cel mai puțin 
dezvoltate. De asemenea, trebuie respectate 
obligațiile internaționale ale Comunității, 
inclusiv acordul OMC.
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diferențiate, și al capacităților aferente, 
ținând seama de situația specială a țărilor 
cel mai puțin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligațiile internaționale 
ale Comunității, inclusiv acordul OMC.

Or. en

Justificare

Se va face o evaluare pentru toate sectoarele, dar se va pune accentul în special pe sectoarele 
expuse. Ar trebui să se clarifice faptul că că sistemele de echivalare a emisiilor de CO2 vor fi 
utilizate suplimentar pe lângă alte măsuri primare. Vor exista și propuneri pentru a trata 
obligațiile sporite, cum ar fi creșterea costurilor determinată de prețurile ridicate la energia 
electrică.

Amendamentul 178
Anders Wijkman

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până cel târziu în 
iunie 2011, să consulte toți partenerii 
sociali implicați și, ținând seama de 
rezultatul negocierilor internaționale, să 
prezinte un raport însoțit de propuneri 
adecvate. În acest context, Comisia ar 
trebui să identifice, până cel târziu la 30 
iunie 2010, sectoarele sau subsectoarele 
industriale mari consumatoare de energie 
care ar putea fi afectate de fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon. 
Analiza Comisiei ar trebui să se bazeze pe 
evaluarea incapacității de a transfera 
costurile cotelor necesare în prețul 
produselor, fără a se înregistra pierderi 
semnificative ale cotei de piață în favoarea 
instalațiilor din afara Comunității care nu 
desfășoară acțiuni comparabile de reducere 
a emisiilor. Sectoarele mari consumatoare 
de energie identificate ca fiind expuse unui 

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până cel târziu în 
iunie 2010, să consulte toți partenerii 
sociali implicați și, ținând seama de 
rezultatul negocierilor internaționale, să 
prezinte un raport însoțit de propuneri 
adecvate. În acest context, Comisia ar 
trebui să identifice, în același timp, 
subsectoarele și instalațiile industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Analiza Comisiei ar 
trebui să se bazeze pe evaluarea 
incapacității de a transfera costurile 
crescute ale cotelor necesare în prețul 
produselor datorate exclusiv dispozițiilor 
prezentei directive, fără a se înregistra 
pierderi semnificative ale cotei de piață în 
favoarea instalațiilor din afara Comunității 
care nu desfășoară acțiuni comparabile de 
reducere a emisiilor. Sectoarele mari 
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risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziții comparabile instalațiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
și instalațiile din țări terțe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerințe care nu ar fi mai puțin favorabile 
decât cele aplicabile instalațiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele. 
Orice acțiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităților comune, dar 
diferențiate, și al capacităților aferente, 
ținând seama de situația specială a țărilor 
cel mai puțin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligațiile internaționale 
ale Comunității, inclusiv acordul OMC.

consumatoare de energie identificate ca 
fiind expuse unui risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon ar 
putea beneficia de o valoare mai mare a 
cotelor gratuite sau ar putea fi introdus un 
sistem eficient de echivalare în acest sens, 
de natură să aducă pe poziții comparabile 
instalațiile comunitare expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon și instalațiile din țări terțe. 
Un astfel de sistem ar putea impune 
importatorilor cerințe care nu ar fi mai 
puțin favorabile decât cele aplicabile 
instalațiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele. Orice 
acțiune întreprinsă va trebui să respecte 
principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităților comune, dar diferențiate, 
și al capacităților aferente, ținând seama de 
situația specială a țărilor cel mai puțin 
dezvoltate. De asemenea, trebuie respectate 
obligațiile internaționale ale Comunității, 
inclusiv acordul OMC.

Or. en

Amendamentul 179
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până în iunie 2011, să 
consulte toți partenerii sociali implicați și, 
ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale, să prezinte un raport însoțit 
de propuneri adecvate. În acest context, 
Comisia ar trebui să identifice, până cel 
târziu la 30 iunie 2010, sectoarele sau 
subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Analiza Comisiei ar 

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

prevadă posibilitatea completării listei 
elaborate în scopul de mai sus pentru a 
garanta identificarea, până la cel târziu 
30 iunie 2009, a tuturor sectoarelor și 
subsectoarelor industriale care prezintă 
un asemenea risc. Lista poate fi revizuită 
sau extinsă ulterior pentru a ține seama  –
pe baza acelorași criterii – de efectele 
modificărilor survenite în contextul 
mondial. Analiza Comisiei ar trebui să se 
bazeze pe evaluarea dificultății de a 
transfera costurile cotelor necesare în 
prețul produselor, fără a se înregistra 
pierderi semnificative ale cotei de piață în 
favoarea instalațiilor din afara Comunității 
care nu desfășoară acțiuni comparabile de 
reducere a emisiilor. Sectoarele mari 
consumatoare de energie identificate ca 
fiind expuse unui risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon ar 
putea beneficia de o valoare mai mare a 
cotelor gratuite sau ar putea fi introdus un 
sistem eficient de echivalare în acest sens, 
de natură să aducă pe poziții comparabile 
instalațiile comunitare expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon și instalațiile din țări terțe. 
Un astfel de sistem ar putea impune 
importatorilor cerințe care nu ar fi mai 
puțin favorabile decât cele aplicabile 
instalațiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele. Orice 
acțiune întreprinsă va trebui să respecte 
principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităților comune, dar diferențiate, 
și al capacităților aferente, ținând seama de 
situația specială a țărilor cel mai puțin
dezvoltate. De asemenea, trebuie respectate 
obligațiile internaționale ale Comunității, 
inclusiv acordul OMC. Angajamentele 
comparabile pe care și le asumă țările 
dezvoltate și contribuțiile țărilor în curs de 
dezvoltare, în special a celor care sunt 
cele mai avansate din punct de vedere 
economic, trebuie să poată fi măsurate, 
verificate și declarate. Metodele de 
măsurare și de verificare ar trebui să fie 
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recunoscute la nivel internațional.

Or. fr

Justificare

Întrucât acordul internațional urmează să fie încheiat în decembrie 2009, este bine să nu se 
amâne până în 2011 reanalizarea dispozițiilor comunitare. Pentru a garanta siguranța 
investițiilor, este important să se identifice cât mai curând sectoarele expuse riscului de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Este important ca lista să poată fi actualizată, 
pentru a lua în considerare orice evoluție semnificativă pe plan mondial în materie de 
schimbări climatice. Pe de altă parte, actualizarea ar putea fi efectuată în mod unilateral la 
scară europeană, în absența unor evoluții internaționale semnificative.

Amendamentul 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până în iunie 2011, să 
consulte toți partenerii sociali implicați și, 
ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale, să prezinte un raport însoțit 
de propuneri adecvate. În acest context, 
Comisia ar trebui să identifice, până cel 
târziu la 30 iunie 2010, sectoarele sau 
subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Analiza Comisiei ar 
trebui să se bazeze pe evaluarea 
incapacității de a transfera costurile cotelor 
necesare în prețul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piață în favoarea instalațiilor din afara 
Comunității care nu desfășoară acțiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până în iunie 2010, să 
consulte toți partenerii sociali implicați și, 
ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale, să prezinte un raport însoțit 
de propuneri adecvate. În acest context, 
Comisia ar trebui să identifice în textul 
prezentei directive sectoarele sau 
subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Este esențial să se 
prevadă posibilitatea completării listei 
elaborate în scopul de mai sus pentru a 
garanta identificarea, până la cel târziu 
30 iunie 2009, a tuturor sectoarelor și 
subsectoarelor industriale care prezintă 
un asemenea risc. Lista poate fi revizuită 
sau extinsă ulterior pentru a ține seama  –
pe baza acelorași criterii – de efectele 
modificărilor survenite în contextul 
mondial. Analiza Comisiei ar trebui să se 
bazeze pe evaluarea dificultății de a 
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valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziții comparabile instalațiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
și instalațiile din țări terțe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerințe care nu ar fi mai puțin favorabile 
decât cele aplicabile instalațiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele.
Orice acțiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităților comune, dar 
diferențiate, și al capacităților aferente, 
ținând seama de situația specială a țărilor 
cel mai puțin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligațiile internaționale 
ale Comunității, inclusiv acordul OMC.

transfera costurile cotelor necesare în 
prețul produselor, fără a se înregistra 
pierderi semnificative ale cotei de piață în 
favoarea instalațiilor din afara Comunității 
care nu desfășoară acțiuni comparabile de 
reducere a emisiilor. Sectoarele mari 
consumatoare de energie identificate ca 
fiind expuse unui risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon ar 
putea beneficia de o valoare mai mare a 
cotelor gratuite sau ar putea fi introdus un 
sistem eficient de echivalare în acest sens, 
de natură să aducă pe poziții comparabile 
instalațiile comunitare expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon și instalațiile din țări terțe. 
Un astfel de sistem ar putea impune 
importatorilor cerințe care nu ar fi mai 
puțin favorabile decât cele aplicabile 
instalațiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele. Orice 
acțiune întreprinsă va trebui să respecte 
principiile UNFCCC, în special principiul 
responsabilităților comune, dar diferențiate, 
și al capacităților aferente, ținând seama de 
situația specială a țărilor cel mai puțin 
dezvoltate. De asemenea, trebuie respectate 
obligațiile internaționale ale Comunității, 
inclusiv acordul OMC. 

Or. fr

Justificare

Pentru a garanta siguranța investițiilor, este important să se identifice cât mai curând 
sectoarele expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. În acest scop, ar trebui 
să se dispună să se reia în textul directivei concluziile studiilor relevante ale DG 
Întreprinderi. Lista completă ar trebui prezentată până la 30 iunie 2009.
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Amendamentul 181
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până cel târziu în 
ianuarie 2011, să consulte toți partenerii 
sociali implicați și, ținând seama de 
rezultatul negocierilor internaționale, să 
prezinte un raport însoțit de propuneri 
adecvate. În acest context, Comisia ar 
trebui să identifice, până cel târziu la 30 
iunie 2010, sectoarele sau subsectoarele 
industriale mari consumatoare de energie 
care ar putea fi afectate de fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon. 
Analiza Comisiei ar trebui să se bazeze pe 
evaluarea incapacității de a transfera 
costurile cotelor necesare în prețul 
produselor, fără a se înregistra pierderi 
semnificative ale cotei de piață în favoarea 
instalațiilor din afara Comunității care nu 
desfășoară acțiuni comparabile de reducere 
a emisiilor. Cerința privind cotele de 
emisii la import ar trebui să impună
importatorilor cerințe care nu ar fi mai 
puțin favorabile decât cele aplicabile 
instalațiilor din UE, în ceea ce privește
solicitarea de a restitui cotele. Sistemul va 
trebui să respecte principiile UNFCCC, în 
special principiul responsabilităților 
comune, dar diferențiate, și al capacităților 
aferente, ținând seama de situația specială a 
țărilor cel mai puțin dezvoltate. De 
asemenea, trebuie respectate obligațiile 
internaționale ale Comunității, inclusiv 
acordul OMC.
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dezvoltate. De asemenea, trebuie respectate 
obligațiile internaționale ale Comunității, 
inclusiv acordul OMC.

Or. en

Justificare

Prețul dioxidului de carbon ar trebui inclus integral în produse pentru a orienta piața către 
un consum mai ecologic. Alocarea cu titlu gratuit deformează funcționarea mecanismului 
pieței, în timp ce alocarea integrală prin licitație ar duce la evitarea în mare măsură a 
birocrației și ar recompensa mai eficient cele mai bune performanțe.  Relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon și concurența neloială din producția europeană din țări care nu s-au 
angajat într-un acord internațional satisfăcător privind schimbările climatice ar trebui 
neutralizate printr-o cerință la import privind cotele de emisii.

Amendamentul 182
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până cel târziu în 
iunie 2011, să consulte toți partenerii 
sociali implicați și, ținând seama de 
rezultatul negocierilor internaționale, să 
prezinte un raport însoțit de propuneri 
adecvate. În acest context, Comisia ar 
trebui să identifice, până cel târziu la 30 
iunie 2010, sectoarele sau subsectoarele 
industriale mari consumatoare de energie 
care ar putea fi afectate de fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon. 
Analiza Comisiei ar trebui să se bazeze pe 
evaluarea incapacității de a transfera 
costurile cotelor necesare în prețul 
produselor, fără a se înregistra pierderi 
semnificative ale cotei de piață în favoarea 
instalațiilor din afara Comunității care nu 
desfășoară acțiuni comparabile de reducere 
a emisiilor. Sectoarele mari consumatoare 
de energie identificate ca fiind expuse unui 

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până cel târziu în 
iunie 2010, să consulte toți partenerii 
sociali implicați și, ținând seama de 
rezultatul negocierilor internaționale, să 
prezinte un raport însoțit de propuneri 
adecvate. În acest context, Comisia ar 
trebui să identifice, până cel târziu la 30 
decembrie 2009, sectoarele sau 
subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Analiza Comisiei ar 
trebui să se bazeze pe evaluarea 
incapacității de a transfera costurile cotelor 
necesare în prețul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piață în favoarea instalațiilor din afara 
Comunității care nu desfășoară acțiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
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risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziții comparabile instalațiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
și instalațiile din țări terțe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerințe care nu ar fi mai puțin favorabile 
decât cele aplicabile instalațiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele. 
Orice acțiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităților comune, dar 
diferențiate, și al capacităților aferente, 
ținând seama de situația specială a țărilor 
cel mai puțin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligațiile internaționale 
ale Comunității, inclusiv acordul OMC.

identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziții comparabile instalațiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
și instalațiile din țări terțe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerințe care nu ar fi mai puțin favorabile 
decât cele aplicabile instalațiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele 
sau printr-un tarif în cadrul OMC pentru 
importul de bunuri produse prin 
tehnologii neecologice. Până în iulie 
2009, Comisia ar trebui să investigheze 
posibilitatea instituirii unor astfel de 
măsuri. Orice acțiune întreprinsă va trebui 
să respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităților comune, dar 
diferențiate, și al capacităților aferente, 
ținând seama de situația specială a țărilor 
cel mai puțin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligațiile internaționale 
ale Comunității, inclusiv acordul OMC.

Or. en

Justificare

Pentru ca sectoarele industriale să facă investițiile necesare pentru ajustarea la ETS, este 
important ca acestea să știe cât mai curând posibil care sunt consecințele specifice ale ETS 
pentru sectorul lor.

Amendamentul 183
Antonio De Blasio

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

reexamineze situația până cel târziu în 
septembrie 2009, să consulte toți partenerii 
sociali implicați și, ținând seama de 
rezultatul negocierilor internaționale, să 
prezinte un raport însoțit de propuneri 
adecvate. În acest context, Comisia ar 
trebui să identifice, până cel târziu la 30 
septembrie 2009, sectoarele sau 
subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Analiza Comisiei ar 
trebui să se bazeze pe evaluarea 
incapacității de a transfera costurile cotelor 
necesare în prețul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piață în favoarea instalațiilor din afara 
Comunității care nu desfășoară acțiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziții comparabile instalațiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
și instalațiile din țări terțe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerințe care nu ar fi mai puțin favorabile 
decât cele aplicabile instalațiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele.
Orice acțiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităților comune, dar 
diferențiate, și al capacităților aferente, 
ținând seama de situația specială a țărilor 
cel mai puțin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligațiile internaționale 
ale Comunității, inclusiv acordul OMC.

Or. hu



PE409.584v01-00 70/100 AM\733252RO.doc

RO

Amendamentul 184
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până cel târziu în 
iunie 2010, să consulte toți partenerii 
sociali implicați și, ținând seama de 
rezultatul negocierilor internaționale, să 
prezinte un raport însoțit de propuneri 
adecvate. În acest context, Comisia ar 
trebui să identifice, până cel târziu în 
septembrie 2009, sectoarele sau 
subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Analiza Comisiei ar 
trebui să se bazeze pe evaluarea 
incapacității de a transfera costurile cotelor 
necesare în prețul produselor, fără a se 
înregistra pierderi semnificative ale cotei 
de piață în favoarea instalațiilor din afara 
Comunității care nu desfășoară acțiuni 
comparabile de reducere a emisiilor. 
Sectoarele mari consumatoare de energie 
identificate ca fiind expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar putea beneficia de o 
valoare mai mare a cotelor gratuite sau ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziții comparabile instalațiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
și instalațiile din țări terțe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerințe care nu ar fi mai puțin favorabile 
decât cele aplicabile instalațiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele.
Orice acțiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităților comune, dar 
diferențiate, și al capacităților aferente, 
ținând seama de situația specială a țărilor 
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trebuie respectate obligațiile internaționale 
ale Comunității, inclusiv acordul OMC.

cel mai puțin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligațiile internaționale 
ale Comunității, inclusiv acordul OMC.

Or. en

Amendamentul 185
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

decât cele aplicabile instalațiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele.
Orice acțiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităților comune, dar 
diferențiate, și al capacităților aferente, 
ținând seama de situația specială a țărilor 
cel mai puțin dezvoltate. Ar trebui să se 
țină seama în mod corespunzător de 
necesitatea asigurării aprovizionării 
Comunității Europene cu materii prime, 
în special cu cele în privința cărora 
întreprinderile industriale europene se 
confruntă cu un deficit. Materiile prime 
sunt un factor important pentru succesul 
dezvoltării economice a Comunității; 
asigurarea aprovizionării pe termen lung 
cu materii prime este, deci, de importanță 
crucială. De asemenea, ar trebui să 
respecte obligațiile internaționale ale 
Comunității, inclusiv acordul OMC.

Or. de

Justificare

Accesul la materii prime devine în tot mai multe cazuri factorul fundamental pentru succesul 
dezvoltării economice, fiind, astfel, de mare importanță strategică. Costurile suplimentare 
enorme care vor fi impuse în unele sectoare de licitarea certificatelor de emisii vor duce la 
oprirea producției interne și la nevoia de a cumpăra materii prime din țări terțe, crescând 
dependența UE de importuri. De asemenea, aceasta va determina relocarea producției în țări 
terțe care au rezerve proprii de materii prime.

Amendamentul 186
Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până cel târziu în 
iunie 2011, să consulte toți partenerii 
sociali implicați și, ținând seama de 

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

rezultatul negocierilor internaționale, să 
prezinte un raport însoțit de propuneri 
adecvate. În acest context, Comisia ar 
trebui să identifice, până cel târziu la 30 
iunie 2010, sectoarele sau subsectoarele 
industriale mari consumatoare de energie 
care ar putea fi afectate de fenomenul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon. 
Analiza Comisiei ar trebui să se bazeze pe 
evaluarea incapacității de a transfera 
costurile cotelor necesare în prețul 
produselor, fără a se înregistra pierderi 
semnificative ale cotei de piață în favoarea 
instalațiilor din afara Comunității care nu 
desfășoară acțiuni comparabile de reducere 
a emisiilor. Pentru sectoarele mari 
consumatoare de energie identificate ca 
fiind expuse unui risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon ar 
putea fi introdus un sistem eficient de 
echivalare în acest sens, de natură să aducă 
pe poziții comparabile instalațiile 
comunitare expuse unui risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 
și instalațiile din țări terțe. Un astfel de 
sistem ar putea impune importatorilor 
cerințe care nu ar fi mai puțin favorabile 
decât cele aplicabile instalațiilor din UE, de 
exemplu prin solicitarea de a restitui cotele.
Orice acțiune întreprinsă va trebui să 
respecte principiile UNFCCC, în special 
principiul responsabilităților comune, dar 
diferențiate, și al capacităților aferente, 
ținând seama de situația specială a țărilor 
cel mai puțin dezvoltate. De asemenea, 
trebuie respectate obligațiile internaționale 
ale Comunității, inclusiv acordul OMC.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 19.
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Amendamentul 187
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) În ceea ce privește considerentele 
(18), (19) și (20), nu ar trebui să se creeze 
o denaturare nejustificată a concurenței 
între instalații, indiferent dacă sunt sau 
nu externalizate.

Or. en

Justificare

„Externalizarea” de activități de către numeroase sectoare crește eficiența energetică și 
permite scăderea emisiilor directe și/sau indirecte totale de CO2 în comparație cu o instalație 
internalizată (adică, auto-produsă/auto-gestionată). Ar trebui evitată orice denaturare pe 
piața internă produsă de alocarea de cote care ar determina transferarea producției de la 
instalațiile externalizate spre cele internalizate, determinând creșterea emisiilor de CO2.

Amendamentul 188
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a garanta condiții egale de 
concurență în cadrul Comunității, ar trebui 
armonizată utilizarea de către operatorii din 
cadrul sistemului comunitar a creditelor 
provenite din reduceri de emisii realizate în 
afara Comunității. Protocolul de la Kyoto 
la UNFCCC stabilește obiective 
cuantificate de emisii pentru țările 
dezvoltate pentru perioada 2008-2012 și 
prevede crearea reducerilor de emisii 
certificate (CER) și a unităților de reducere 
a emisiilor (ERU) în cadrul proiectelor 
legate de Mecanismul de dezvoltare 
ecologică (CDM) și al proiectelor cu 

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

implementare în comun, precum și 
utilizarea lor de către țările dezvoltate în 
vederea realizării unei părți din aceste 
obiective. Deși Protocolul de la Kyoto nu 
permite crearea de unități de reducere a 
emisiilor începând din 2013 în absența 
unor noi obiective cuantificate de emisii 
stabilite pentru țările gazdă, pot fi create în 
continuare credite CDM. În eventualitatea 
încheierii unui acord internațional privind 
schimbările climatice, ar trebui prevăzută 
utilizarea în continuare a reducerilor de 
emisii certificate și a unităților de reducere 
a emisiilor provenind din țările parte la 
acordul respectiv. În lipsa unui astfel de 
acord, a prevedea utilizarea în continuare a 
reducerilor de emisii certificate și a 
unităților de reducere a emisiilor ar 
submina acest stimulent și ar îngreuna 
atingerea obiectivelor Comunității privind 
sporirea utilizării energiilor regenerabile. 
Utilizarea CER și a ERU ar trebui să fie 
coerentă cu obiectivul UE de a genera 20% 
din energie din surse regenerabile până în 
2020 și de a promova eficiența energetică, 
inovația și dezvoltarea tehnologică. Odată 
ce Comunitatea va fi încheiat un acord 
internațional satisfăcător, accesul la credite 
din proiecte desfășurate în țări terțe va fi 
sporit, în același timp cu creșterea nivelului 
reducerii emisiilor care trebuie obținut în 
cadrul sistemului comunitar.

Or. en
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Justificare

Folosirea compensărilor ar trebui condiționată de un acord internațional global post – 2012. 
Pentru a semnala dorința de a încheia acorduri bilaterale care să implice finanțarea de 
proiecte, chiar dacă procesul din cadrul UNFCCC este întârziat, ar putea împiedica 
atingerea obiectivului de a încheia acordul.

Amendamentul 189
John Bowis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a garanta condiții egale de 
concurență în cadrul Comunității, ar trebui 
armonizată utilizarea de către operatorii din 
cadrul sistemului comunitar a creditelor 
provenite din reduceri de emisii realizate în 
afara Comunității. Protocolul de la Kyoto 
la UNFCCC stabilește obiective 
cuantificate de emisii pentru țările 
dezvoltate pentru perioada 2008-2012 și 
prevede crearea reducerilor de emisii 
certificate (CER) și a unităților de reducere 
a emisiilor (ERU) în cadrul proiectelor 
legate de Mecanismul de dezvoltare 
ecologică (CDM) și al proiectelor cu 
implementare în comun, precum și 
utilizarea lor de către țările dezvoltate în 
vederea realizării unei părți din aceste 
obiective. Deși Protocolul de la Kyoto nu 
permite crearea de unități de reducere a 
emisiilor începând din 2013 în absența 
unor noi obiective cuantificate de emisii 
stabilite pentru țările gazdă, pot fi create în 
continuare credite CDM. În eventualitatea 
încheierii unui acord internațional privind 
schimbările climatice, ar trebui prevăzută 
utilizarea în continuare a reducerilor de 
emisii certificate și a unităților de reducere 
a emisiilor provenind din țările parte la 
acordul respectiv. În lipsa unui astfel de 
acord, a prevedea utilizarea în continuare a 
reducerilor de emisii certificate și a 

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

climatice ar trebui să sprijine 
durabilitatea socială și cea de mediu, să 
demonstreze că aduc un beneficiu 
ecologic, să evite relocarea emisiilor de 
CO2 și să includă un mecanism 
transparent de validare și de verificare. În 
lipsa unui astfel de acord, a prevedea 
utilizarea în continuare a reducerilor de 
emisii certificate și a unităților de reducere 
a emisiilor ar submina acest stimulent și ar 
îngreuna atingerea obiectivelor Comunității 
privind sporirea utilizării energiilor 
regenerabile. Utilizarea CER și a ERU ar 
trebui să fie coerentă cu obiectivul UE de a 
genera 20% din energie din surse 
regenerabile până în 2020 și de a promova 
eficiența energetică, inovația și dezvoltarea 
tehnologică. Fără a submina atingerea 
acestor obiective, ar trebui prevăzută 
posibilitatea încheierii unor acorduri cu țări 
terțe, în vederea oferirii de stimulente 
pentru reducerea emisiilor din aceste țări, 
de natură să genereze reduceri reale 
suplimentare ale emisiilor de gaze cu efect 
de seră, stimulând în același timp inovația 
în cadrul întreprinderilor stabilite în 
Comunitate și dezvoltarea tehnologică în 
țările terțe. Aceste acorduri pot fi ratificate 
de mai multe țări. Odată ce Comunitatea va 
fi încheiat un acord internațional 
satisfăcător, accesul la credite din proiecte 
desfășurate în țări terțe va fi sporit, în 
același timp cu creșterea nivelului reducerii 
emisiilor care trebuie obținut în cadrul 
sistemului comunitar.

Or. en

Justificare

Proiectele CDM și JI, aprobate în urma unui viitor acord internațional privind schimbările 
climatice, ar trebui să fie de înaltă calitate și în măsură să demonstreze că aduc un beneficiu 
în domeniul mediului și în cel social.
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Amendamentul 190
Avril Doyle

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebuie să beneficieze de o 
anumită siguranță privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii și unitățile de reducere a emisiilor 
provenite din tipuri de proiecte acceptate 
de toate statele membre în sistemul 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
atingerea nivelului autorizat pentru 
perioada 2008-2012. Întrucât preluarea de 
către statele membre a CER și ERU 
deținute de operatori între perioadele de 
angajament prevăzute de acordurile 
internaționale („reportarea” CER și ERU) 
nu poate avea loc înainte de 2015, și numai 
în cazul în care statele membre aleg să 
permită reportarea acelor CER și ERU în 
contextul unor drepturi limitate de 
reportare, această siguranță ar trebui oferită 
prin a solicita statelor membre să permită 
operatorilor să comercializeze respectivele 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate înainte de 2012 pentru cote 
valabile începând din 2013. Cu toate 
acestea, întrucât statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să accepte CER și 
ERU pe care nu sunt sigure că le vor putea 
folosi în vederea îndeplinirii 
angajamentelor lor internaționale, este 
necesar ca această cerință să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeași 
siguranță și în ceea ce privește CER 
provenite din proiecte care au fost 
desfășurate înainte de 2013 pentru reduceri 
de emisii începând din 2013.

(22) Sistemul comunitar și sistemele de 
comercializare a cotelor de emisii ale altor 
țări ar trebui să promoveze cererea de 
credite privind reduceri reale, măsurabile, 
suplimentare și permanente ale emisiilor, 
realizate în cadrul unor proiecte în țări 
care contribuie în mod constructiv la 
contracararea schimbărilor climatice. 
După ce țările ratifică acordul 
internațional privind schimbările 
climatice, ar trebui ca creditele de tip 
„Gold Standard” din aceste țări să fie 
acceptate de toate sistemele de 
comercializare a cotelor de emisii. Din 
motive de previzibilitate, operatorii ar 
trebuie să beneficieze de o anumită 
siguranță privind capacitatea lor de a 
utiliza după 2012 reducerile certificate de 
emisii de tip „Gold Standard” și unitățile 
de reducere a emisiilor de tip „Gold 
Standard”. Operatorii ar trebui să poată 
utiliza aceste credite până la o limită 
medie de 5% din emisiile lor, în perioada 
2013-2020, cu condiția să folosească, în 
perioada 2008-2012, mai puțin de 6,5% 
din ERU și CER comparativ cu nivelul 
emisiilor din 2005 și să nu reporteze cote 
în temeiul articolului 11a alineatul (2) din 
Directiva 2003/87/CE. Prin aceasta se 
garantează că, în perioada 2008-2012, 
operatorii reduc în mod real emisiile în 
raport cu nivelul lor din 2005. Astfel, se 
asigură și utilizarea a aproximativ 1,7 
miliarde de tone în perioada 2008-2020 
sau a 300 de milioane de tone peste 
propunerea Comisiei, ceea ce reprezintă 
circa 50% din efort. Întrucât preluarea de 
către statele membre a CER și ERU 
deținute de operatori între perioadele de 
angajament prevăzute de acordurile 
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internaționale („reportarea” CER și ERU) 
nu poate avea loc înainte de 2015, și numai 
în cazul în care statele membre aleg să 
permită reportarea acelor CER și ERU în 
contextul unor drepturi limitate de 
reportare, această siguranță ar trebui oferită 
prin a solicita statelor membre să permită 
operatorilor să comercializeze respectivele 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate înainte de 2012 pentru cote 
valabile începând din 2013. Cu toate 
acestea, întrucât statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să accepte CER și 
ERU pe care nu sunt sigure că le vor putea 
folosi în vederea îndeplinirii 
angajamentelor lor internaționale, este 
necesar ca această cerință să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeași 
siguranță și în ceea ce privește CER 
provenite din proiecte care au fost 
desfășurate înainte de 2013 pentru reduceri 
de emisii începând din 2013.

Or. en

Amendamentul 191
Christofer Fjellner

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebuie să beneficieze de o 
anumită siguranță privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii și unitățile de reducere a emisiilor 
provenite din tipuri de proiecte acceptate 
de toate statele membre în sistemul 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
atingerea nivelului autorizat pentru 
perioada 2008-2012. Întrucât preluarea de 
către statele membre a CER și ERU 
deținute de operatori între perioadele de 

(22) Sistemul comunitar și sistemele de 
comercializare a cotelor de emisii ale altor 
țări ar trebui să promoveze cererea de 
credite privind reduceri reale, măsurabile, 
suplimentare și permanente ale emisiilor, 
realizate în cadrul unor proiecte în țări 
care contribuie în mod constructiv la 
contracararea schimbărilor climatice. 
După ce țările ratifică viitorul acord 
internațional privind schimbările 
climatice, ar trebui ca creditele de tip 
proiect acceptate în conformitate cu 



PE409.584v01-00 80/100 AM\733252RO.doc

RO

angajament prevăzute de acordurile 
internaționale („reportarea” CER și ERU) 
nu poate avea loc înainte de 2015, și numai
în cazul în care statele membre aleg să 
permită reportarea acelor CER și ERU în 
contextul unor drepturi limitate de 
reportare, această siguranță ar trebui oferită 
prin a solicita statelor membre să permită 
operatorilor să comercializeze respectivele 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate înainte de 2012 pentru cote 
valabile începând din 2013. Cu toate 
acestea, întrucât statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să accepte CER și 
ERU pe care nu sunt sigure că le vor putea 
folosi în vederea îndeplinirii 
angajamentelor lor internaționale, este 
necesar ca această cerință să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeași 
siguranță și în ceea ce privește CER 
provenite din proiecte care au fost 
desfășurate înainte de 2013 pentru reduceri 
de emisii începând din 2013.

UNFCCC din aceste țări să fie acceptate 
de toate sistemele de comercializare a 
cotelor de emisii. Din motive de 
previzibilitate, operatorii ar trebuie să 
beneficieze de o anumită siguranță privind 
capacitatea lor de a utiliza după 2012 
reducerile certificate de emisii de tip 
UNFCCC și unitățile de reducere a 
emisiilor de tip UNFCCC. Operatorii ar 
trebui să poată utiliza aceste credite până 
la o limită medie de 5% din emisiile lor, în 
perioada 2013-2020, cu condiția să 
folosească, în perioada 2008-2012, mai 
puțin de 6,5% din ERU și CER 
comparativ cu nivelul emisiilor din 2005 
și să nu reporteze cote în temeiul 
articolului 11a alineatul (2) din Directiva 
2003/87/CE. Prin aceasta se garantează 
că, în perioada 2008-2012, operatorii 
reduc în mod real emisiile în raport cu 
nivelul lor din 2005. În afară de aceasta, 
se asigură și utilizarea a 1,9 miliarde de 
tone în perioada 2008-2020 sau a unei 
cantități suplimentare de 500 de milioane 
de tone peste propunerea Comisiei, ceea 
ce reprezintă 50% din efort. Întrucât 
preluarea de către statele membre a CER și 
ERU deținute de operatori între perioadele 
de angajament prevăzute de acordurile 
internaționale („reportarea” CER și ERU) 
nu poate avea loc înainte de 2015, și numai 
în cazul în care statele membre aleg să 
permită reportarea acelor CER și ERU în 
contextul unor drepturi limitate de 
reportare, această siguranță ar trebui oferită 
prin a solicita statelor membre să permită 
operatorilor să comercializeze respectivele 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate înainte de 2012 pentru cote 
valabile începând din 2013. Cu toate 
acestea, întrucât statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să accepte CER și 
ERU pe care nu sunt sigure că le vor putea 
folosi în vederea îndeplinirii 
angajamentelor lor internaționale, este 
necesar ca această cerință să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeași 
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siguranță și în ceea ce privește CER 
provenite din proiecte care au fost 
desfășurate înainte de 2013 pentru reduceri 
de emisii începând din 2013.

Or. en

Justificare

Impactul asupra negocierilor viitoare cu restul comunității mondiale ar putea fi negativ, în 
cazul în care UE acceptă anumite norme și tipuri de proiecte la nivelul ONU, dar utilizează 
apoi un al doilea filtru la nivelul UE. De asemenea, este logic să se accepte, în cadrul UE, 
ceea ce am acceptat deja în cadrul negocierilor cu ONU.

Amendamentul 192
Amalia Sartori

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebuie să beneficieze de o 
anumită siguranță privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii și unitățile de reducere a emisiilor 
provenite din tipuri de proiecte acceptate 
de toate statele membre în sistemul 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
atingerea nivelului autorizat pentru 
perioada 2008-2012. Întrucât preluarea de 
către statele membre a CER și ERU 
deținute de operatori între perioadele de 
angajament prevăzute de acordurile 
internaționale („reportarea” CER și ERU) 
nu poate avea loc înainte de 2015, și numai 
în cazul în care statele membre aleg să 
permită reportarea acelor CER și ERU în 
contextul unor drepturi limitate de 
reportare, această siguranță ar trebui oferită 
prin a solicita statelor membre să permită 
operatorilor să comercializeze respectivele 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate înainte de 2012 pentru cote 

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebui să beneficieze de o 
anumită siguranță privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii, unitățile de reducere a emisiilor, 
precum și alte credite pentru reducerile de 
emisii de până la [10,5]% din emisiile lor 
anuale, provenite din tipuri de proiecte 
acceptate de cel puțin un stat membru din
sistemul comunitar până în 2012 inclusiv. 
Întrucât preluarea de către statele membre 
a CER și ERU deținute de operatori între 
perioadele de angajament prevăzute de 
acordurile internaționale („reportarea” 
CER și ERU) nu poate avea loc înainte de 
2015, și numai în cazul în care statele 
membre aleg să permită reportarea acelor 
CER și ERU în contextul unor drepturi 
limitate de reportare, această siguranță ar 
trebui oferită prin a solicita statelor 
membre să permită operatorilor să 
comercializeze respectivele CER și ERU 
aferente unor reduceri de emisii realizate 
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valabile începând din 2013. Cu toate 
acestea, întrucât statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să accepte CER și 
ERU pe care nu sunt sigure că le vor putea 
folosi în vederea îndeplinirii 
angajamentelor lor internaționale, este 
necesar ca această cerință să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeași 
siguranță și în ceea ce privește CER 
provenite din proiecte care au fost 
desfășurate înainte de 2013 pentru reduceri 
de emisii începând din 2013.

înainte de 2012 pentru cote valabile 
începând din 2013. Cu toate acestea, 
întrucât statele membre nu ar trebui să fie 
obligate să accepte CER și ERU pe care nu 
sunt sigure că le vor putea folosi în vederea 
îndeplinirii angajamentelor lor 
internaționale, este necesar ca această 
cerință să nu se mai aplice după 31 
decembrie 2014. Operatorii ar trebui să 
beneficieze de aceeași siguranță și în ceea 
ce privește CER provenite din proiecte care 
au fost desfășurate înainte de 2013 pentru 
reduceri de emisii începând din 2013.

Or. en

Justificare

Pentru a crea o flexibilitate optimă, sugerăm ca statele membre să își recunoască reciproc 
tipurile de proiecte care sunt deja recunoscute în unul dintre celelalte state membre.

Amendamentul 193
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebuie să beneficieze de o 
anumită siguranță privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii și unitățile de reducere a emisiilor 
provenite din tipuri de proiecte acceptate 
de toate statele membre în sistemul 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
atingerea nivelului autorizat pentru 
perioada 2008-2012. Întrucât preluarea de 
către statele membre a CER și ERU 
deținute de operatori între perioadele de 
angajament prevăzute de acordurile 
internaționale („reportarea” CER și ERU)
nu poate avea loc înainte de 2015, și numai 
în cazul în care statele membre aleg să 

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebui să beneficieze de o 
anumită siguranță privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii, unitățile de reducere a emisiilor, 
precum și alte credite pentru reducerile de 
emisii de până la [10,5]% din emisiile lor 
anuale, provenite din tipuri de proiecte 
acceptate de cel puțin un stat membru din
sistemul comunitar până în 2012 inclusiv. 
Întrucât preluarea de către statele membre 
a CER și ERU deținute de operatori între 
perioadele de angajament prevăzute de 
acordurile internaționale („reportarea” 
CER și ERU) nu poate avea loc înainte de 
2015, și numai în cazul în care statele 
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permită reportarea acelor CER și ERU în 
contextul unor drepturi limitate de 
reportare, această siguranță ar trebui oferită 
prin a solicita statelor membre să permită 
operatorilor să comercializeze respectivele 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate înainte de 2012 pentru cote 
valabile începând din 2013. Cu toate 
acestea, întrucât statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să accepte CER și 
ERU pe care nu sunt sigure că le vor putea 
folosi în vederea îndeplinirii 
angajamentelor lor internaționale, este 
necesar ca această cerință să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeași 
siguranță și în ceea ce privește CER 
provenite din proiecte care au fost 
desfășurate înainte de 2013 pentru reduceri 
de emisii începând din 2013.

membre aleg să permită reportarea acelor 
CER și ERU în contextul unor drepturi 
limitate de reportare, această siguranță ar 
trebui oferită prin a solicita statelor 
membre să permită operatorilor să 
comercializeze respectivele CER și ERU 
aferente unor reduceri de emisii realizate 
înainte de 2012 pentru cote valabile 
începând din 2013. Cu toate acestea, 
întrucât statele membre nu ar trebui să fie 
obligate să accepte CER și ERU pe care nu 
sunt sigure că le vor putea folosi în vederea 
îndeplinirii angajamentelor lor 
internaționale, este necesar ca această 
cerință să nu se mai aplice după 31 
decembrie 2014. Operatorii ar trebui să 
beneficieze de aceeași siguranță și în ceea 
ce privește CER provenite din proiecte care 
au fost desfășurate înainte de 2013 pentru 
reduceri de emisii începând din 2013.

Or. en

Justificare

Pentru a crea o flexibilitate optimă, statele membre ar trebui să își recunoască reciproc 
tipurile de proiecte care sunt deja recunoscute în unul dintre celelalte state membre.

Amendamentul 194
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebuie să beneficieze de o 
anumită siguranță privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii și unitățile de reducere a emisiilor 
provenite din tipuri de proiecte acceptate 
de toate statele membre în sistemul 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
atingerea nivelului autorizat pentru 

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebui să beneficieze de o 
anumită siguranță privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii și unitățile de reducere a emisiilor 
provenite din tipuri de proiecte acceptate 
de toate statele membre din sistemul 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 5 
% din emisiile lor din anul respectiv. 
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perioada 2008-2012. Întrucât preluarea de 
către statele membre a CER și ERU 
deținute de operatori între perioadele de 
angajament prevăzute de acordurile 
internaționale („reportarea” CER și ERU) 
nu poate avea loc înainte de 2015, și numai 
în cazul în care statele membre aleg să 
permită reportarea acelor CER și ERU în 
contextul unor drepturi limitate de 
reportare, această siguranță ar trebui oferită 
prin a solicita statelor membre să permită 
operatorilor să comercializeze respectivele 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate înainte de 2012 pentru cote 
valabile începând din 2013. Cu toate 
acestea, întrucât statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să accepte CER și 
ERU pe care nu sunt sigure că le vor putea 
folosi în vederea îndeplinirii 
angajamentelor lor internaționale, este 
necesar ca această cerință să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeași 
siguranță și în ceea ce privește CER 
provenite din proiecte care au fost 
desfășurate înainte de 2013 pentru reduceri 
de emisii începând din 2013.

Întrucât preluarea de către statele membre 
a CER și ERU deținute de operatori între 
perioadele de angajament prevăzute de 
acordurile internaționale („reportarea” 
CER și ERU) nu poate avea loc înainte de 
2015, și numai în cazul în care statele
membre aleg să permită reportarea acelor 
CER și ERU în contextul unor drepturi 
limitate de reportare, această siguranță ar 
trebui oferită prin a solicita statelor 
membre să permită operatorilor să 
comercializeze respectivele CER și ERU 
aferente unor reduceri de emisii realizate 
înainte de 2012 pentru cote valabile 
începând din 2013. Cu toate acestea, 
întrucât statele membre nu ar trebui să fie 
obligate să accepte CER și ERU pe care nu 
sunt sigure că le vor putea folosi în vederea 
îndeplinirii angajamentelor lor 
internaționale, este necesar ca această 
cerință să nu se mai aplice după 31 
decembrie 2014. Operatorii ar trebui să 
beneficieze de aceeași siguranță și în ceea 
ce privește CER provenite din proiecte care 
au fost desfășurate înainte de 2013 pentru 
reduceri de emisii începând din 2013.

Or. en

Justificare

Restricționarea certificatelor JI/CDM la volumele permise în cadrul celei de-a doua perioade 
de comercializare nu este în conformitatea cu încercarea de armonizare, deoarece în cadrul 
celei de-a doua perioadă de comercializare diversele state membre au permis procentaje 
diferite. Păstrarea acestor procentaje după cea de-a doua perioadă de comercializare va 
determina continuarea tratamentului inegal al operatorilor. De aceea, este recomandat un 
plafon global care înlătură tratamentul inegal și, în același timp, nu se repercutează asupra 
drepturilor acordate, pentru a evita acționarea în justiție din partea operatorilor 
dezavantajați.
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Amendamentul 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebuie să beneficieze de o 
anumită siguranță privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii și unitățile de reducere a 
emisiilor provenite din tipuri de proiecte 
acceptate de toate statele membre în
sistemul comunitar în perioada 2008-2012, 
până la atingerea nivelului autorizat pentru 
perioada 2008-2012. Întrucât preluarea de 
către statele membre a CER și ERU 
deținute de operatori între perioadele de 
angajament prevăzute de acordurile 
internaționale („reportarea” CER și ERU) 
nu poate avea loc înainte de 2015, și numai 
în cazul în care statele membre aleg să 
permită reportarea acelor CER și ERU în 
contextul unor drepturi limitate de 
reportare, această siguranță ar trebui oferită 
prin a solicita statelor membre să permită 
operatorilor să comercializeze respectivele 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate înainte de 2012 pentru cote 
valabile începând din 2013. Cu toate 
acestea, întrucât statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să accepte CER și
ERU pe care nu sunt sigure că le vor putea 
folosi în vederea îndeplinirii 
angajamentelor lor internaționale, este 
necesar ca această cerință să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeași 
siguranță și în ceea ce privește CER 
provenite din proiecte care au fost 
desfășurate înainte de 2013 pentru reduceri 
de emisii începând din 2013.

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebuie să beneficieze de o 
anumită siguranță privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii provenite din tipuri de proiecte de 
tipul „Gold Standard” și acceptate de toate 
statele membre din sistemul comunitar în 
perioada 2008-2012, până la atingerea a 
50% din nivelul autorizat pentru perioada 
2008-2012. Întrucât preluarea de către 
statele membre a CER deținute de 
operatori între perioadele de angajament 
prevăzute de acordurile internaționale 
(„reportarea” CER ) nu poate avea loc 
înainte de 2015, și numai în cazul în care 
statele membre aleg să permită reportarea 
acelor CER în contextul unor drepturi 
limitate de reportare, această siguranță ar 
trebui oferită prin a solicita statelor 
membre să permită operatorilor să 
comercializeze respectivele CER aferente 
unor reduceri de emisii realizate înainte de 
2012 pentru cote valabile începând din 
2013. Cu toate acestea, întrucât statele 
membre nu ar trebui să fie obligate să 
accepte CER pe care nu sunt sigure că le 
vor putea folosi în vederea îndeplinirii 
angajamentelor lor internaționale, este 
necesar ca această cerință să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeași 
siguranță și în ceea ce privește CER 
provenite din proiecte care au fost 
desfășurate înainte de 2013 pentru reduceri 
de emisii începând din 2013.

Or. en
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Justificare

În cel mai bun caz, proiectele CDM sunt un joc 0 la 0 pentru climă – permițând țărilor din 
Anexa I să primească CER-uri prin investirea în proiecte de reducere a emisiilor în țări în 
curs de dezvoltare și ajutând, în același timp, țările gazdă ale acestor proiecte să obțină o 
dezvoltare durabilă. Cu toate acestea, experiența dobândită în perioada anterioară arată că 
au fost certificate așa-numite proiecte „nesuplimentare”, care s-ar fi derulat oricum. Aceasta 
duce la o creștere a emisiilor la nivel global. Pentru a evita abuzurile, este nevoie de valori 
de referință care să stabilească criterii clare de mediu, sociale și de complementaritate. 

Amendamentul 196
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebuie să beneficieze de o 
anumită siguranță privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii și unitățile de reducere a emisiilor 
provenite din tipuri de proiecte acceptate 
de toate statele membre în sistemul 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
atingerea nivelului autorizat pentru 
perioada 2008-2012. Întrucât preluarea de 
către statele membre a CER și ERU 
deținute de operatori între perioadele de 
angajament prevăzute de acordurile 
internaționale („reportarea” CER și ERU) 
nu poate avea loc înainte de 2015, și numai 
în cazul în care statele membre aleg să 
permită reportarea acelor CER și ERU în 
contextul unor drepturi limitate de 
reportare, această siguranță ar trebui oferită 
prin a solicita statelor membre să permită 
operatorilor să comercializeze respectivele 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate înainte de 2012 pentru cote 
valabile începând din 2013. Cu toate 
acestea, întrucât statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să accepte CER și 
ERU pe care nu sunt sigure că le vor putea 
folosi în vederea îndeplinirii 

(22) Din motive de previzibilitate, 
operatorii ar trebuie să beneficieze de o 
anumită siguranță privind capacitatea lor 
de a utiliza după 2012 reducerile certificate 
de emisii și unitățile de reducere a emisiilor 
provenite din tipuri de proiecte acceptate 
de toate statele membre din sistemul 
comunitar în perioada 2008-2012, până la 
atingerea nivelului autorizat pentru 
perioada 2008-2012. Întrucât preluarea de 
către statele membre a CER și ERU 
deținute de operatori între perioadele de 
angajament prevăzute de acordurile 
internaționale („reportarea” CER și ERU) 
nu poate avea loc înainte de 2015, și numai 
în cazul în care statele membre aleg să 
permită reportarea acelor CER și ERU în 
contextul unor drepturi limitate de 
reportare, această siguranță ar trebui oferită 
prin a solicita statelor membre să permită 
operatorilor să comercializeze respectivele 
CER și ERU aferente unor reduceri de 
emisii realizate înainte de 2012 pentru cote 
valabile începând din 2013. Cu toate 
acestea, întrucât statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să accepte CER și 
ERU pe care nu sunt sigure că le vor putea 
folosi în vederea îndeplinirii 
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angajamentelor lor internaționale, este 
necesar ca această cerință să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeași 
siguranță și în ceea ce privește CER 
provenite din proiecte care au fost 
desfășurate înainte de 2013 pentru reduceri 
de emisii începând din 2013.

angajamentelor lor internaționale, este 
necesar ca această cerință să nu se mai 
aplice după 31 decembrie 2014. Operatorii 
ar trebui să beneficieze de aceeași 
siguranță și în ceea ce privește CER 
provenite din folosirea de surse 
regenerabile de energie și din proiecte
legate de îmbunătățirea eficienței în ceea 
ce privește cererea care au fost desfășurate 
înainte de 2013 pentru reduceri de emisii 
începând din 2013, cu excepția CER 
provenite din proiecte mari de energie 
hidroelectrică.

Or. en

Justificare

Nu ar fi consecventă autorizarea compensărilor în sectoarele industriale predispuse la 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon. Recunoașterea creditelor provenite din investiții 
realizate în cadrul CDM în aceste sectoare ar putea reprezenta, de facto, stimulente 
financiare care promovează relocarea emisiilor de carbon.

Amendamentul 197
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În cazul în care încheierea unui 
acord internațional este întârziată, ar 
trebui prevăzută posibilitatea de a utiliza 
credite provenind din proiecte de bună 
calitate în sistemul comunitar de 
comercializare a cotelor, prin intermediul 
unor acorduri încheiate cu țări terțe. 
Aceste acorduri, care pot fi bilaterale sau 
multilaterale, ar putea permite 
recunoașterea în continuare în cadrul 
sistemului comunitar a proiectelor care 
au generat ERU până în 2012, dar nu mai 
pot face acest lucru în temeiul 
protocolului de la Kyoto.

eliminat
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Or. en

Justificare

Utilizarea de compensații JI ar trebui să fie condiționată de un acord internațional 
satisfăcător post-2012. Pentru a semnala dorința de a încheia acorduri bilaterale care să 
implice finanțarea de proiecte, chiar dacă procesul din cadrul UNFCCC este întârziat, ar 
putea împiedica atingerea obiectivului de a încheia acordul.

Amendamentul 198
John Bowis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În cazul în care încheierea unui acord 
internațional este întârziată, ar trebui 
prevăzută posibilitatea de a utiliza credite 
provenind din proiecte de bună calitate în 
sistemul comunitar de comercializare a 
cotelor, prin intermediul unor acorduri 
încheiate cu țări terțe. Aceste acorduri, care 
pot fi bilaterale sau multilaterale, ar putea 
permite recunoașterea în continuare în 
cadrul sistemului comunitar a proiectelor 
care au generat ERU până în 2012, dar nu 
mai pot face acest lucru în temeiul 
protocolului de la Kyoto.

(23) În cazul în care încheierea unui acord 
internațional este întârziată, ar trebui 
prevăzută posibilitatea de a utiliza credite 
provenind din proiecte de bună calitate în 
sistemul comunitar de comercializare a 
cotelor, prin intermediul unor acorduri 
încheiate cu țări terțe. Aceste acorduri, care 
pot fi bilaterale sau multilaterale, ar putea 
permite recunoașterea în continuare în 
cadrul sistemului comunitar a proiectelor 
care au generat ERU până în 2012, dar nu 
mai pot face acest lucru în temeiul 
protocolului de la Kyoto. Aceste proiecte 
ar trebui să sprijine durabilitatea socială 
și de mediu, să demonstreze că aduc un 
beneficiu ecologic, să evite relocarea 
emisiilor de CO2 și să includă un 
mecanism transparent de validare și de 
verificare.

Or. en

Justificare

Proiectele stabilite de comun acord cu țări terțe, în lipsa unui viitor acord internațional 
privind schimbările climatice, ar trebui să fie de înaltă calitate și în măsură să demonstreze 
că aduc un beneficiu în domeniul mediului și în cel social.
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Amendamentul 199
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Țările cel mai puțin dezvoltate sunt 
deosebit de vulnerabile la efectele 
schimbărilor climatice și nu sunt 
responsabile decât pentru o parte foarte 
mică din emisiile de gaze cu efect de seră. 
Prin urmare, utilizarea veniturilor provenite 
din licitații pentru facilitarea adaptării 
țărilor în curs de dezvoltare la efectele 
schimbărilor climatice ar trebui să includă 
o prioritate specială acordată nevoilor 
țărilor cel mai puțin dezvoltate. Dat fiind 
că foarte puține proiecte CDM au fost puse 
în practică în aceste țări, este necesar să se 
ofere o anumită certitudine privind 
acceptarea creditelor provenind din 
proiecte demarate după 2012 în aceste țări, 
chiar și în absența unui acord internațional. 
Ar trebui ca țările cel mai puțin dezvoltate 
să beneficieze de acest drept până în 2020, 
cu condiția să fi ratificat până la acel 
moment fie un acord global privind 
schimbările climatice, fie un acord bilateral 
sau multilateral cu Comunitatea.

(24) Țările cel mai puțin dezvoltate sunt 
deosebit de vulnerabile la efectele 
schimbărilor climatice și nu sunt 
responsabile decât pentru o parte foarte 
mică din emisiile de gaze cu efect de seră. 
Prin urmare, utilizarea veniturilor provenite 
din licitații pentru facilitarea adaptării 
țărilor în curs de dezvoltare la efectele 
schimbărilor climatice ar trebui să includă 
o prioritate specială acordată nevoilor 
țărilor cel mai puțin dezvoltate. Dat fiind 
că foarte puține proiecte CDM au fost puse 
în practică în aceste țări, este necesar să se 
ofere o anumită certitudine privind 
acceptarea creditelor provenind din 
proiecte demarate după 2012 în aceste țări, 
chiar și în absența unui acord internațional, 
în cazul în care aceste proiecte sunt în 
mod clar suplimentare și contribuie la 
dezvoltarea durabilă. Ar trebui ca țările cel 
mai puțin dezvoltate să beneficieze de 
acest drept până în 2020, cu condiția să fi 
ratificat până la acel moment fie un acord 
global privind schimbările climatice, fie un 
acord bilateral sau multilateral cu 
Comunitatea.

Or. en



PE409.584v01-00 90/100 AM\733252RO.doc

RO

Amendamentul 200
Avril Doyle

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În eventualitatea încheierii unui acord 
internațional privind schimbările climatice,
creditele CDM din țări terțe ar trebui 
acceptate în sistemul comunitar numai 
după ce țările respective ratifică acordul 
internațional respectiv.

(25) În eventualitatea ratificării de către 
Comunitate a unui acord internațional 
privind schimbările climatice și a 
posibilității de a utiliza credite 
suplimentare până la limita reprezentată 
de jumătate din reducerea suplimentară 
care are loc în sistemul comunitar, 
procentul de CER  de tip „Gold Standard” 
și ERU de tip „Gold Standard” pe care 
operatorii sunt autorizați să îl utilizeze ar 
trebui majorat peste nivelul de 5%. 

Or. en

Amendamentul 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În eventualitatea încheierii unui acord 
internațional privind schimbările climatice, 
creditele CDM din țări terțe ar trebui 
acceptate în sistemul comunitar numai 
după ce țările respective ratifică acordul 
internațional respectiv.

(25) În eventualitatea încheierii unui acord 
internațional privind schimbările climatice, 
CER provenite din proiecte începute după 
încheierea acordului ar trebui acceptate în 
sistemul comunitar numai după ce țările 
respective ratifică acordul internațional 
respectiv.

Or. en

Justificare

Pentru a oferi o siguranță juridică, ar trebui clarificat faptul că utilizarea de credite din 
proiecte care au început înainte de încheierea unui acord internațional nu este revocată după 
încheierea unui astfel de acord internațional.
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Amendamentul 202
Péter Olajos

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În eventualitatea încheierii unui acord 
internațional privind schimbările climatice, 
creditele CDM din țări terțe ar trebui 
acceptate în sistemul comunitar numai 
după ce țările respective ratifică acordul 
internațional respectiv.

(25) În eventualitatea încheierii unui acord 
internațional privind schimbările climatice, 
creditele CDM și JI din țări terțe ar trebui 
acceptate în sistemul comunitar numai 
după ce țările respective ratifică acordul 
internațional respectiv.

Or. en

Justificare

Implementarea în comun (JI) constituie o parte importantă a flexibilității integrate în sistemul 
de conformitate al Protocolului de la Kyoto.

Amendamentul 203
Antonio De Blasio

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a clarifica faptul că domeniul 
de acoperire al prezentei directive include 
toate tipurile de cazane, arzătoare, turbine, 
încălzitoare, furnale, incineratoare, 
cuptoare, uscătoare, motoare, torțe și 
unități de post-combustie termică sau 
catalitică, ar trebui adăugată o definiție a 
instalațiilor de ardere.

(28) Pentru a clarifica faptul că domeniul 
de acoperire al prezentei directive include 
toate tipurile de cazane, arzătoare, turbine, 
încălzitoare, furnale, incineratoare, 
cuptoare, uscătoare, motoare și torțe, ar 
trebui adăugată o definiție a instalațiilor de 
ardere.

Or. hu
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Amendamentul 204
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a clarifica faptul că domeniul 
de acoperire al prezentei directive include 
toate tipurile de cazane, arzătoare, turbine, 
încălzitoare, furnale, incineratoare, 
cuptoare, uscătoare, motoare, torțe și 
unități de post-combustie termică sau 
catalitică, ar trebui adăugată o definiție a 
instalațiilor de ardere.

(28) Pentru a clarifica faptul că domeniul 
de acoperire al prezentei directive include 
toate tipurile de cazane, arzătoare, turbine, 
încălzitoare, furnale, incineratoare, 
cuptoare, uscătoare, motoare, torțe și 
unități de post-combustie termică sau 
catalitică, care sunt esențiale din punct de 
vedere al cantității de emisii, ar trebui 
adăugată o definiție a instalațiilor de 
ardere.

Or. pl

Justificare

Costurile administrative pentru aplicarea definiției introduse la punctul 28 pot părea 
disproporționate în raport cu câștigul real în ceea ce privește scăderea efectivă a emisiilor. În 
situația în care chiar un număr mare de surse mici de emisii are un impact limitat asupra 
cantității totale, este inutilă includerea într-o definiție a „instalațiilor de ardere” a tuturor 
surselor de emisii, indiferent de contribuția lor la cantitatea totală de emisii.

Amendamentul 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Comisia și statele membre ar trebui 
să continue să exercite presiuni asupra 
Organizației Maritime Internaționale 
pentru a stabili un sistem global de tip 
„limitare și comercializare” pentru 
sectorul transportului maritim. În cazul în 
care nu se instituie un asemenea sistem 
până la sfârșitul anului 2009, Comisia ar 
trebui să prezinte o propunere legislativă 



AM\733252RO.doc 93/100 PE409.584v01-00

RO

care să includă sectorul transportului 
maritim în sistemul comunitar până în 
2013.

Or. en

Justificare

Rapoartele științifice recente indică faptul că sectorul global al transporturilor maritime este 
responsabil pentru 4,5% din emisiile de CO2 la nivel mondial; cu toate acestea sectorul 
transportului maritim este unul dintre puținele sectoare care sunt  încă incluse în măsurile 
UE privind schimbările climatice.  O soluție internațională pentru abordarea acestor emisii, 
de preferință un sistem global de limitare și comercializare administrat de OMI, este cea mai 
bună opțiune. Cu toate acestea, UE ar trebui să fie pregătită să includă sectorul transportului 
maritim în EU ETS până în 2013, în cazul în care OMI nu a implementat un astfel de sistem 
până la sfârșitul anului 2009.

Amendamentul 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 30b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30b) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
ar trebui să publice o revizuire privind 
viabilitatea includerii în sistemul 
comunitar a sectorului transportului 
rutier, în special a sectorului 
transportului de marfă. 

Or. en

Justificare

Transportul rutier este responsabil pentru peste 20% din emisiile totale de CO2. Parlamentul 
European ia în considerare, în prezent, o propunere de stabilire a unor norme pentru 
autoturismele noi în cadrul pachetului de măsuri comunitare pentru reducerea emisiilor 
cauzate de sectorul transportului rutier. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să evalueze mai 
detaliat dacă includerea transportului rutier în EU ETS ar putea contribui la eforturile 
inițiate deja pentru reducerea acestor emisii.
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Amendamentul 207
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Ținând seama de experiența 
acumulată în aplicarea sistemului 
comunitar, ar trebui să se prevadă 
posibilitatea de a emite cote pentru 
proiecte vizând reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră, cu condiția ca aceste 
proiecte să se desfășoare în conformitate 
cu norme armonizate adoptate la nivel 
comunitar, să nu conducă la dubla 
contabilizare a reducerilor de emisii și să 
nu afecteze domeniul de aplicare al 
sistemului comunitar sau adoptarea altor 
măsuri de politică vizând reducerea 
emisiilor, care nu sunt incluse în sistemul 
comunitar.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este clar de ce este necesar să se introducă un mecanism compensatoriu național 
suplimentar. Faptul de a putea alege participarea la anumite activități și la proiecte JI 
furnizează statelor membre o flexibilitate suficientă. Există riscul contabilizării duble a 
reducerilor de emisii în sectorul comercial și cel necomercial.

Amendamentul 208
Caroline Lucas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

+ (32a) Studiul de impact al Comisiei a 
concluzionat că este de așteptat ca 
operatorii de transport aerian să transfere 
în aval costurile legate de respectarea 
sistemului comunitar care le incumbă. 
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Deoarece toți transportorii, indiferent de 
naționalitate, sunt obligați să respecte 
dispozițiile prezentei directive, impactul 
asupra competitivității liniilor aeriene și a 
aeroporturilor din UE este minim și nu 
există riscul de relocare a emisiilor de 
CO2 în sectorul aviatic.

Or. en

Amendamentul 209
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Aviația intră în categoria tuturor celorlalte sectoare, pentru care expunerea la riscul 
relocării emisiilor de dioxid de carbon trebuie determinată, în cazul în care nu se încheie un 
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acord internațional.

Amendamentul 210
Anders Wijkman

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(33) [În ceea ce privește strategia de 
alocare, industria aviatică și rafinăriile de 
petrol ar trebui să facă obiectul unui regim 
de licitare integrală a cotelor.
Comunitatea și statele membre ar trebui să 
depună în continuare eforturi în vederea 
ajungerii la un acord privind măsurile 
globale de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de industria
aviatică.]

Or. en

Amendamentul 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) [În ceea ce privește strategia de 
alocare, industria aviatică ar trebui să 
beneficieze de același tratament ca și
celelalte industrii care beneficiază de 
alocări tranzitorii cu titlu gratuit și nu ca

(33) [În ceea ce privește strategia de 
alocare, industria aviatică ar trebui să 
beneficieze de același tratament ca 
producătorii de energie electrică. 
Comunitatea și statele membre ar trebui să 



AM\733252RO.doc 97/100 PE409.584v01-00

RO

producătorii de energie electrică. Aceasta 
înseamnă că 80% din cote ar trebui 
alocate gratuit în 2013, urmând ca 
alocarea gratuită să scadă anual cu 
aceeași cantitate, până la eliminarea 
totală a alocării gratuite în 2020.
Comunitatea și statele membre ar trebui să 
depună în continuare eforturi în vederea 
ajungerii la un acord privind măsurile 
globale de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de industria aviatică 
și să reexamineze situația acestui sector în 
cadrul următoarei revizuiri a sistemului 
comunitar.]

depună în continuare eforturi în vederea 
ajungerii la un acord privind măsurile 
globale de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de industria aviatică 
și să reexamineze situația acestui sector în 
cadrul următoarei revizuiri a sistemului 
comunitar.]

Or. en

Justificare

Sectorul aviatic va putea să transmită consumatorului majoritatea costurilor cotelor de 
emisie. Pentru a evita profiturile excepționale și pentru a respecta poziția în primă lectură a 
Parlamentului European cu privire la includerea sectorului aviației în ETS, se propune ca 
aviația să fie tratată ca și producătorii de energie electrică în ceea ce privește alocarea prin 
licitație a cotelor începând cu 2013. 

Amendamentul 212
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) [În ceea ce privește strategia de 
alocare, industria aviatică ar trebui să 
beneficieze de același tratament ca și 
celelalte industrii care beneficiază de 
alocări tranzitorii cu titlu gratuit și nu ca 
producătorii de energie electrică. Aceasta 
înseamnă că 80% din cote ar trebui 
alocate gratuit în 2013, urmând ca 
alocarea gratuită să scadă anual cu 
aceeași cantitate, până la eliminarea 
totală a alocării gratuite în 2020. 
Comunitatea și statele membre ar trebui să 

(33) [În ceea ce privește strategia de 
alocare, industria aviatică ar trebui să 
beneficieze de același tratament ca și 
producătorii de energie electrică.
Comunitatea și statele membre ar trebui să 
depună în continuare eforturi în vederea 
ajungerii la un acord privind măsurile 
globale de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de industria aviatică 
și să reexamineze situația acestui sector în 
cadrul următoarei revizuiri a sistemului 
comunitar.]
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depună în continuare eforturi în vederea 
ajungerii la un acord privind măsurile 
globale de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de industria aviatică
și să reexamineze situația acestui sector în 
cadrul următoarei revizuiri a sistemului 
comunitar.]

Or. pl

Justificare

Introducerea de limitări drastice ale emisiilor în sectorul aviatic și tratarea egală cu alte 
sectoare constituie un obstacol în calea dezvoltării sale. Având în vedere creșterea constantă 
a prețurilor combustibililor, posibilitatea de a transfera către clienți costurile suplimentare 
legate de reducerea emisiilor este limitată. Această problemă este deosebit de importantă 
pentru noile state membre unde sectorul aviatic trebuie să recupereze un retard în dezvoltare 
de mulți ani .

Amendamentul 213
Dorette Corbey

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Este important ca sistemul să fie 
extins pe viitor, astfel încât să cuprindă 
alți emițători importanți de gaze cu efect 
de seră, în special în sectorul 
transporturilor, cum ar fi operatorii în 
domeniul transportului maritim, și poate 
chiar și în sectorul minier și cel al 
deșeurilor. În acest scop, Comisia ar 
trebui să propună, în cel mai scurt timp 
posibil, modificări corespunzătoare, 
însoțite de o evaluare a impactului, pentru 
a include până în 2013 sectorul 
transportului maritim în sistemul 
comunitar și pentru a fixa o dată pentru 
includerea transportului rutier.

Or. nl
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Justificare

Transportul rutier și cel pe apă ar trebui incorporate în EU ETS, acest lucru fiind poate 
recomandabil și în cazul sectorului minier și al sectorului deșeurilor.

Amendamentul 214
Johannes Blokland

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Ar trebui adoptate măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a prezentei 
directive în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei. În special, trebuie să se 
acorde Comisiei competența de a adopta 
măsuri privind licitarea cotelor, alocarea 
cu caracter tranzitoriu a cotelor la nivel 
comunitar, monitorizarea, raportarea și 
verificarea emisiilor, acreditarea 
verificatorilor, precum și punerea în 
aplicare a normelor armonizate aplicabile 
proiectelor. Deoarece au un domeniu 
general de aplicare și sunt concepute 
pentru a modifica elemente neesențiale din 
prezenta directivă și pentru a completa 
prezenta directivă prin adăugarea sau 
modificarea unor elemente noi neesențiale, 
aceste măsuri trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

(34) Ar trebui adoptate măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a prezentei 
directive în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei. În special, ar trebui să 
se acorde Comisiei competența de a adopta 
măsuri privind licitarea cotelor, alocarea 
liberă a cotelor pentru sectoarele expuse 
în cazul în care nu se încheie nici un 
acord internațional, monitorizarea, 
raportarea și verificarea emisiilor, 
acreditarea verificatorilor, precum și 
punerea în aplicare a normelor armonizate 
aplicabile proiectelor. Deoarece au un 
domeniu general de aplicare și sunt 
concepute pentru a modifica elemente 
neesențiale din prezenta directivă și pentru 
a completa prezenta directivă prin 
adăugarea sau modificarea unor elemente 
noi neesențiale, aceste măsuri trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Or. en
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Amendamentul 216
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ar trebui adoptate măsurile necesare pentru 
punerea în aplicare a prezentei directive în 
conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
normelor privind exercitarea competențelor 
de executare conferite Comisiei. În special, 
trebuie să se acorde Comisiei competența 
de a adopta măsuri privind licitarea cotelor, 
alocarea cu caracter tranzitoriu a cotelor 
la nivel comunitar, monitorizarea, 
raportarea și verificarea emisiilor, 
acreditarea verificatorilor, precum și 
punerea în aplicare a normelor armonizate 
aplicabile proiectelor. Deoarece au un 
domeniu general de aplicare și sunt 
concepute pentru a modifica elemente 
neesențiale din prezenta directivă și pentru 
a completa prezenta directivă prin 
adăugarea sau modificarea unor elemente 
noi neesențiale, aceste măsuri trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Ar trebui adoptate măsurile necesare pentru 
punerea în aplicare a prezentei directive în 
conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
normelor privind exercitarea competențelor 
de executare conferite Comisiei. În special, 
ar trebui să se acorde Comisiei competența 
de a adopta măsuri privind licitarea cotelor, 
pe baza modelului bazat pe valori de 
referință, pentru monitorizarea, raportarea 
și verificarea emisiilor, acreditarea 
verificatorilor, precum și punerea în 
aplicare a normelor armonizate aplicabile 
proiectelor. Deoarece au un domeniu 
general de aplicare și sunt concepute 
pentru a modifica elemente neesențiale din 
prezenta directivă și pentru a completa 
prezenta directivă prin adăugarea sau 
modificarea unor elemente noi neesențiale, 
aceste măsuri trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

Or. de

Justificare

Nu va avea loc nicio alocare cu caracter tranzitoriu a cotelor la nivel comunitar, dat fiind că 
modelul bazat pe valori de referință se va aplica și industriilor mari consumatoare de 
energie. În plus, licitarea va avea loc doar în temeiul modelului bazat pe valori de referință, 
cu condiția ca emisiile produse de instalația respectivă să rămână sub valoarea de referință.
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