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Amendamentul 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor 
instalațiilor care vor fi incluse în sistemul 
comunitar doar începând cu 2013 nu 
depășește în 2013 nivelul total verificat al 
emisiilor provenite de la aceste instalații 
în perioada 2005-2007. În fiecare an 
următor, cantitatea totală a cotelor 
alocate acestor instalații se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este clar dacă instalațiile la care se face trimitere se referă la fiecare instalație în parte 
sau la un anumit tip de grupuri de instalații. De asemenea, nu este clar ce factor de corecție 
ar trebui aplicat și în ce scop. În vederea combaterii eficiente a riscului relocării emisiilor de 
dioxid de carbon, volumul cotelor, astfel cum au fost calculate prin aplicarea pentru valorile 
de referință, trebuie alocat în întregime. Articolul 10a alineatele (1) și (7) stipulează acest 
lucru, drept pentru care alineatele (4) și (5) de la articolul 10a nu sunt esențiale.

Amendamentul 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 

(5) Cantitatea maximă de cote pentru 
emisiile directe utilizată ca bază pentru 
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care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

calcularea cotelor pentru emisiile directe 
ale instalațiilor care vor fi incluse în 
sistemul comunitar doar începând cu 2013 
nu depășește în 2013 media anuală a 
nivelului total verificat al emisiilor directe
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007.

Cotele pentru instalațiile din sectoarele 
sau subsectoarele în care se stabilește că 
există riscul de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ca urmare a efectului 
indirect al transferării costurilor 
dioxidului de carbon în prețurile energiei 
electrice, beneficiază, pe lângă alocațiile 
pentru emisii directe, și de alocații pentru 
emisii indirecte,  în conformitate cu 
alineatele (8) și (9) și articolul 10b.  
Pentru acele sectoare și subsectoare care 
nu fac obiectul dispozițiilor de la 
alineatele (8) și (9) și de la articolul 10b 
cota totală destinată acestor instalații se 
ajustează în fiecare an ulterior cu factorul 
linear menționat la articolul 9. 
Cantitatea maximă de cote alocată pentru 
transferul costurilor dioxidului de carbon 
în prețurile energiei electrice pentru 
sectoarele expuse riscului de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon care 
beneficiază de alocări pentru emisiile 
indirecte, în conformitate cu alineatele (8) 
și (9) și articolul 10b, se bazează pe 
consumul anual mediu verificat de 
energie electrică al instalațiilor în cauză 
în perioada 2005 – 2007.    

Or. en

Justificare

The cap on allowances for direct emissions should not form a cap for measures to protect 
sectors or sub-sectors that are exposed to carbon leakage due to the indirect effect of CO2 
pass-through into electricity prices.  The reduction factor referred to in the paragraph should 
only be applied to the sectors not identified as having a risk of carbon leakage. A defined 
system is required to set benchmarks to provide free allocation for the pass through costs of 
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CO2 in the electricity used in the energy intensive industries that are at serious risk of carbon 
leakage.

Amendamentul 474
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

(5) Fără a aduce atingere dispozițiilor de 
la alineatul (8), cantitatea maximă de cote 
utilizată ca bază pentru calcularea cotelor 
instalațiilor care vor fi incluse în sistemul 
comunitar doar începând cu 2013 nu 
depășește în 2013 nivelul total verificat al 
emisiilor provenite de la aceste instalații în 
perioada 2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 10a alineatul (8).

Amendamentul 475
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 

(5) Fără a aduce atingere dispozițiilor de 
la alineatul (8), cantitatea maximă de cote 
utilizată ca bază pentru calcularea cotelor 
instalațiilor care vor fi incluse în sistemul 
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2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

comunitar doar începând cu 2013 nu 
depășește în 2013 nivelul total verificat al 
emisiilor provenite de la aceste instalații în 
perioada 2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

Or. en

Justificare

Riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon apare atunci când producătorii din statele 
membre și cei din afara acestora nu se supun acelorași constrângeri privind dioxidul de 
carbon. În lipsa unui acord internațional adecvat, industriilor mari consumatoare de energie 
care sunt expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ar trebui să li se aloce 
cantitatea necesară de cote gratuite pentru a preveni orice transfer de emisii către țările care 
nu impun constrângeri privind emisiile comparabile pentru producția locală.

Amendamentul 476
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

(5) Cantitatea totală de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 este egală, în 2013, 
cu nivelul total mediu verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

Or. en

Justificare

Comisia propune un sistem ascendent pentru calcularea numărului de cote gratuite alocate 
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pentru fiecare instalație: stabilirea unor valori de referință, analizarea modului în care 
acestea se verifică în raport cu instalațiile și reajustarea acestora în cazul în care depășesc 
plafonul general. Pentru a accelera procesul și pentru a oferi o mai mare predictabilitate 
pentru fiecare sector, este de preferat un sistem de la vârf la bază. Comisia ar trebui mai întâi 
să împartă plafonul general între sectoare în temeiul emisiilor verificate și apoi să 
stabilească valori de referință pentru fiecare sector pentru a stabili câte cote sunt necesare 
pentru fiecare instalație dintr-un sector. 

Amendamentul 477
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. 

Or. pl

Justificare

Pentru economiile bazate pe folosirea combustibililor fosili, dispozițiile introduse, în special 
absența alocării gratuite a cotelor pentru producătorii de electricitate și reducerea liniară a 
numărului de cote, vor avea drept rezultat o creștere rapidă a prețurilor la energia electrică 
și o creștere substanțială a costurilor pentru economie în total, ceea ce, la rândul său, va 
însemna costuri mai mari pentru cetățeni.
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Amendamentul 478
Antonio De Blasio

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații începând 
din 2010. În fiecare an următor, cantitatea 
totală a cotelor alocate acestor instalații se 
ajustează cu factorul linear menționat la 
articolul 9.

Or. hu

Amendamentul 479
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în 2008 sau 
nivelul mediu al emisiilor provenite de la 
instalațiile respective în perioada 2008-
2010. În fiecare an următor, cantitatea 
totală a cotelor alocate acestor instalații se 
ajustează cu factorul linear menționat la 
articolul 9.
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Or. en

Justificare

În multe cazuri, nu există un istoric al datelor referitoare la emisii disponibil din 2005 – 2007 
și nicio obligație de stocare a acestor date pentru toate instalațiile incluse în sistemul 
comunitar din 2013. Statele membre vor putea furniza datele verificate începând cu 2008.

Amendamentul 480
Konrad Szymański

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în 2008 sau 
nivelul mediu al emisiilor provenite de la 
instalațiile respective în perioada 2008-
2010. În fiecare an următor, cantitatea 
totală a cotelor alocate acestor instalații se 
ajustează cu factorul linear menționat la 
articolul 9.

Or. en

Justificare

În multe cazuri, nu există un istoric al datelor referitoare la emisii disponibil din 2005 – 2007 
și nicio obligație de stocare a acestor date pentru toate instalațiile incluse în sistemul 
comunitar din 2013. Statele membre vor putea furniza datele verificate începând cu 2008.
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Amendamentul 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9.

(5) Cantitatea maximă de cote utilizată ca 
bază pentru calcularea cotelor instalațiilor 
care vor fi incluse în sistemul comunitar 
doar începând cu 2013 nu depășește în 
2013 nivelul total verificat al emisiilor 
provenite de la aceste instalații în perioada 
2005-2007. În fiecare an următor, 
cantitatea totală a cotelor alocate acestor 
instalații se ajustează cu factorul linear 
menționat la articolul 9 pentru a respecta 
cantitățile stabilite în conformitate cu 
alineatele (1) - (3) și fără a modifica 
cantitatea totală de cote în conformitate 
cu articolul 9.

Or. en

Justificare

Pentru a justifica resursele cheltuite cu crearea de valori de referință și având în vedere 
caracterul ambițios al acestora, este necesar ca alocarea să se realizeze în conformitate cu 
volumele cotelor, astfel cum sunt calculate prin aplicarea valorilor de referință respective. 
Cantitățile în exces din plafoanele de sector, astfel cum sunt indicate în aceste alineate, 
trebuie atinse din volume pentru licitații, iar surplusurile trebuie transferate către volumul de 
licitație. În primul caz, reducerea cotelor pentru licitație se realizează prin scăderea cererii, 
fiind astfel de așteptat ca prețurile pentru cote să nu crească. Clarificare privind realizarea 
pragului ETS.

Amendamentul 482
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În funcție de normele de alocare cu 
titlu gratuit prevăzute la prezentul articol, 
cantitatea totală a alocărilor identificate 
la alineatele (4) – (5) se repartizează între 
diversele sectoare pe baza cotelor acestora 
din volumul verificat al emisiilor din 
perioada 2005-2007.  Fiecare instalație 
dintr-un sector poate primi o cotă din 
cantitatea alocabilă sectorului respectiv în 
conformitate cu măsurile adoptate în 
temeiul alineatului (1).

Or. en

Justificare

Comisia propune un sistem ascendent pentru calcularea numărului de cote gratuite alocate 
pentru fiecare instalație: stabilirea unor valori de referință, analizarea modului în care 
acestea se verifică în raport cu instalațiile și reajustarea acestora în cazul în care depășesc 
plafonul general. Pentru a accelera procesul și pentru a oferi o mai mare predictabilitate 
pentru fiecare sector, este de preferat un sistem de la vârf la bază. Comisia ar trebui mai întâi 
să împartă plafonul general între sectoare pe baza emisiilor verificate și apoi să fixeze valori 
de referință pentru fiecare sector pentru a stabili câte cote sunt necesare pentru fiecare 
instalație dintr-un sector.

Amendamentul 483
Linda McAvan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5% din cantitatea de cote la nivel 
comunitar, stabilită în conformitate cu 
articolele 9 și 9a pentru perioada 2013-
2020, constituie o rezervă pentru 
instalațiile nou intrate, acesta fiind 
procentul maxim care poate fi alocat 
instalațiilor nou intrate în conformitate cu 

Două procente din cantitatea de cote la 
nivel comunitar, stabilită în conformitate 
cu articolele 9 și 9a pentru perioada 2013-
2020, constituie o rezervă pentru 
instalațiile nou intrate, acesta fiind 
procentul maxim care poate fi alocat 
instalațiilor nou intrate în conformitate cu 
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normele adoptate în temeiul alineatului (1) 
al prezentului articol.

normele adoptate în temeiul alineatului (1) 
al prezentului articol.

Or. en

Justificare

Proporția de cote de 5% este foarte mare pentru rezerva instalațiilor nou intrate și va reduce 
cantitatea de cote gratuite disponibile.

Amendamentul 484
Chris Davies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate investițiile care sunt finanțate de la 
această rezervă trebuie însoțite de o 
evaluare tehnologică și financiară 
independentă a propunerii, care să 
demonstreze în mod clar că producția 
obținută la noua instalație emite cu 70% 
mai puțin CO2  decât mjloacele similare 
de obținere a aceleiași producții.  De 
asemenea, este necesară o evaluare 
tehnologică independentă efectuată după 
intrarea în funcțiune a noii instalații 
pentru a verifica dacă volumul emisiilor 
de CO2 generate de noua instalație este 
inferior cu cel puțin 50% pe unitate de 
producție celui generat de orice altă 
instalație din UE. În cazul în care 
evaluarea independentă efectuată după 
intrarea în funcțiune ajunge la o 
concluzie diferită, se consideră că 
instalația este necorespunzătoare și va 
face obiectul dispozițiilor articolului 16 
alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Alocarea gratuită pentru noii membri trebuie direcționată către cea mai mică producție de 
dioxid de carbon per unitate de producție. Măsurarea intensității dioxidului de carbon per 
unitate de producție conduce la noi investiții în metodele de producție cele mai eficiente și 
mai puțin producătoare de dioxid de carbon. Toate instalațiile noi vor trebui să demonstreze 
înainte și după dacă îndeplinesc această condiție.

Amendamentul 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cantitățile de cote alocate se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

eliminat

Or. pl

Justificare

Gazele reziduale obținute din procesul de producție trebuie folosite imediat după producerea 
acestora. Utilizarea acestor gaze contribuie la conservarea resurselor și reducerea emisiilor 
de dioxid de carbon. Electricitatea produsă astfel nu ar trebui să fie supusă licitațiilor.

Amendamentul 486
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cantitățile de cote alocate se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

eliminat

Or. pl
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Justificare

Pentru economiile bazate pe folosirea combustibililor fosili, dispozițiile introduse, în special 
absența alocării gratuite a cotelor pentru producătorii de electricitate și reducerea liniară a 
numărului de cote, vor avea drept rezultat o creștere rapidă a prețurilor la electricitate și o 
creștere substanțială a costurilor pentru economie în total, ceea ce la rândul său va însemna 
costuri mai mari pentru cetățeni.

Amendamentul 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cantitățile de cote alocate se ajustează cu 
factorul linear menționat la articolul 9.

Comisia publică până la 30 iunie 2010 
norme pe deplin armonizate și aplicabile 
la nivel comunitar pentru alocarea 
rezervei instalațiilor nou intrate, stabilite 
și adoptate în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].
Pentru acele sectoare și subsectoare care 
nu fac obiectul dispozițiilor de la 
alineatele (8) și (9) ale prezentului articol 
și de la articolul 10b, cota totală destinată 
acestor instalații se ajustează în fiecare an 
ulterior cu factorul linear menționat la 
articolul 9. 

Or. en

Justificare

Clearly defined community wide regulation for the allocation of the new entrant reserve needs 
to be established with any rules covering free allocation applied consistently with those for 
existing installations.
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Amendamentul 488
Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Amendamentul 489
Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

The introduction of the gradual enforcement of the auctioning system in the energy sector as
proposed for other sectors is necessary, starting from 80% free allocation in 2013 to 
achieving full auctioning just in 2020. The main reason for this is not fully merged energy 
market of EU. Existing isolated markets will prevent transmission of capacity necessary to 
neutralise results caused by introduction of 100% auctioning in the energy generation sector. 
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The gradual auctioning will allow improving the energy efficiency and adapt electricity 
production to higher demands driven by new IPPC directive.

Amendamentul 490
Konrad Szymański

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 491
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Se alocă cu titlu gratuit 25% din cotele de
emisie pentru producerea de energie 
electrică de către instalațiile nou intrate. 
Alocarea se bazează pe valorile de 
referință specifice combustibililor și pe 
cele mai bune tehnologii existente.

Or. en

Justificare

Nicio alocare gratuită nu ar putea să creeze o barieră masivă pentru investiții și să sacrifice 
potențial valoros pentru reducerea dioxidului de carbon în legătură cu creșterea eficienței 
energiei prin intermediul noilor instalații de producere a energiei. Amendamentul ar conduce 
la reducerea cheltuielilor operatorilor și reține stimulentele pentru eliminarea instalațiilor 
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vechi.

Amendamentul 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producția de energie electrică de 
către instalațiile nou intrate, cu excepția 
energiei electrice produse în legătură cu 
consumul industrial de energie termică 
sau din reziduurile generate de un proces
industrial, cu condiția ca aceasta să fie 
utilizată de operatorul instalației pentru 
consumul propriu; aceste cote se alocă 
potrivit acelorași principii de alocare care 
se aplică în cazul activității industriale 
respective, așa cum se menționează în 
anexa I.
Totuși, atunci când gazul rezidual rezultat 
în urma unui proces de producție este 
folosit drept combustibil, toate cotele i se 
alocă cu titlu gratuit operatorului 
instalației care produce gazul rezidual, în 
conformitate cu aceleași principii de 
alocare care se aplică pentru instalația 
respectivă.

Or. en

Justificare

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. Dioxidul de carbon provenit din utilizarea gazelor reziduale este legat 
inseparabil de instalațiile care produc aceste gaze și, ca atare, trebuie alocat acestora. Acest 
lucru corespunde conținutului punctului 92 din Comunicarea COM(2003)830 a Comisiei.
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Facilitează, de asemenea, stabilirea valorilor de referință, a căror aplicare reduce bilanțul de 
carbon și, prin urmare, producerea de gaze reziduale. Contrary to this, auctioning would 
unduly burden these installations and discourage efficient waste gas use.

Amendamentul 493
Silvia-Adriana Țicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoș Florin David

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalațiile nou intrate, cu excepția 
energiei electrice produse din gaze 
reziduale provenite din procesele de 
producție.
Atunci când gazul rezidual rezultat în 
urma unui proces de producție este folosit 
drept combustibil, cotele aferente se alocă 
operatorului instalației care produce 
gazul rezidual, pe baza acelorași principii 
de alocare care se aplică pentru instalația 
respectivă.

Or. en

Justificare

Gazele reziduale rezultate din procesele de producție trebuie să fie utilizate imediat după 
producerea lor. Pentru a se asigura recuperarea lor eficientă, trebuie să se admită o 
flexibilitate maximă de folosire. Utilizarea pentru producerea de electricitate a gazelor 
reziduale provenite din procesele de producție contribuie la conservarea resurselor și la 
reducerea emisiilor de CO2. Electricitatea produsă în aceste condiții speciale ar trebui să fie 
exclusă de la licitare.
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Amendamentul 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalațiile nou intrate, cu excepția 
energiei electrice produse din gaze 
reziduale provenite din procesele de 
producție. 
Atunci când gazul rezidual obținut în 
urma unui proces de producție este folosit 
drept combustibil, cotele aferente se alocă 
operatorului instalației care produce 
gazul rezidual, în conformitate cu aceleași 
norme aplicabile instalației în cauză. 

Or. pl

Justificare

Gazele reziduale obținute din procesul de producție trebuie folosite imediat după producerea 
acestora. Utilizarea acestor gaze contribuie la conservarea resurselor și reducerea emisiilor 
de dioxid de carbon. Electricitatea produsă astfel nu ar trebui să fie supusă licitațiilor.

Amendamentul 495
Pilar Ayuso

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producerea de energie electrică de 
către instalațiile nou intrate, cu excepția 
energiei electrice produse în legătură cu 
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consumul industrial de energie termică 
sau din reziduurile generate de un proces 
industrial; aceste cote se alocă potrivit 
acelorași principii de alocare care se 
aplică în cazul activității industriale 
respective, așa cum se menționează în 
anexa I.

Or. en

Justificare

Din motive atât de mediu, cât și economice, industria a investit în cogenerare și furnizarea de 
energie provenind din reziduurile industriale. Această activitate a fost stimulată în 
continuare, ca soluție cu privire la piețele de energie neliberalizate și este promovată prin 
Directiva privind cogenerarea. Propunerea presupune ca întreaga energie electrică să fie 
tratată conform acelorași principii de alocare. Cogenerarea pentru procesele industriale 
servește pentru acoperirea cererii acelor procese industriale sau pentru găsirea unor soluții 
ecologice. Prin urmare, aceasta ar trebui să fie tratată diferit față de generarea obișnuită de 
energie electrică și termică.

Amendamentul 496
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producția de energie electrică de 
către instalațiile nou intrate, cu excepția 
energiei electrice produse pentru 
consumul propriu prin cogenerare cu 
randament ridicat, astfel cum este definită 
în Directiva 2004/8/CE sau a energiei 
electrice produse din gaze reziduale 
rezultate în urma proceselor industriale 
de producție; cotele sunt alocate în 
conformitate cu aceleași măsuri de 
punere în aplicare, menționate la 
alineatele (7)și (8) ale prezentului articol, 
care se aplică principalelor procese 
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industriale.

Or. en

Justificare

În ultimii ani, industria a investit în cogenerarea de energie electrică și termică cu randament 
ridicat (CHP) și din reziduurile industriale disponibile. Această propunere presupune ca 
toate tipurile de electricitate să fie tratate în funcție de aceleași principii de alocare, deoarece 
se presupune că există o singură piață a energiei electrice. Aceasta este o idee greșită. 
Energia și căldura produse în legătură cu procesele industriale sunt create pentru a răspunde 
cererii acestor procese. Producerea energiei industriale ar trebui să fie alocată conform 
regulilor aplicabile sectorului în cauză, deoarece acestea constituie o parte esențială din 
sectorul respectiv.

Amendamentul 497
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producția de energie electrică de 
către instalațiile nou intrate, cu excepția 
cazului în care aceasta se obține prin 
cogenerarea energiei termice și electrice 
și este destinată acoperirii nevoilor 
interne ale țării.

Or. de

Amendamentul 498
Anja Weisgerber

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

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

Sunt interzise alocările cu titlu gratuit 
pentru producția de energie electrică de 
către instalațiile nou intrate, cu excepția 
cazului în care aceasta se obține prin 
cogenerarea energiei termice și electrice 
și este destinată acoperirii nevoilor 
interne ale țării.

Or. de

Justificare

Producerea combinată a căldurii și electricității (CHP) este cea mai economică metodă 
pentru producerea în același timp a electricității și a căldurii din surse de energie primară. 
Această metodă este promovată cu precădere de numeroase dintre statele membre. Pentru 
evitarea cheltuielilor suplimentare pentru stațiile CHP și pentru furnizarea stimulentelor 
pentru noile stații, licitarea totală ar trebui să fie în continuare restricționată doar la stațiile 
care produc numai electricitate din sectorul de energie.

Amendamentul 499
Anne Laperrouze

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 iunie 2010, cel târziu, Comisia 
publică normele armonizate care 
reglementează alocarea cotelor  
instalațiilor nou intrate, precum și cele 
aferente optimizării instalațiilor 
industriale - „pooling” (asocierea), 
închiderea, transferul în interiorul UE -
elaborate și adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 23 alineatul (3).

Or. fr
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Justificare

Regulile care guvernează alocarea cotelor pentru noii intrați, regulile care guvernează 
închiderile și transferul cotelor din locurile care au fost închise către noile situri din Uniunea 
Europeană și dispozițiile care guvernează acumularea rezervelor trebuie să fie publicate la 
nivel comunitar în același timp cu regulile care guvernează alocarea cotelor gratuite pentru 
instalațiile existente.

Amendamentul 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Maximum 500 de milioane de cote 
din rezerva instalațiilor nou intrate se 
atribuie proiectelor demonstrative 
comerciale de amploare care realizează 
captarea și stocarea geologică a 
dioxidului de carbon pe teritoriul UE sau 
în țările în curs de dezvoltare și în țările 
cu economii în tranziție care sunt situate 
în afara UE și ratifică viitorul acord 
internațional. 
Cotele se acordă proiectelor care prevăd 
dezvoltarea, în condiții de maximă 
rentabilitate și  amplasate echilibrat din 
punct de vedere geografic pe întreg 
teritoriul UE, a unei game ample de 
tehnologii CCS care utilizează diverse 
situri de stocare geologică. Atribuirea 
cotelor depinde de evitarea verificată a 
emisiilor de CO2  prin utilizarea stocării 
geologice.
Comisia propune structuri și proceduri 
pentru identificarea proiectelor și 
atribuirea cotelor. La nivelul Comisiei  se 
depun eforturi pentru a se garanta 
realizarea unor progrese concludente în 
procesul de atribuire a contractelor 
pentru construirea unui număr de 12 
proiecte demonstrative comerciale de 
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amploare, progrese care să poată fi 
prezentate înaintea reuniunii Conferinței 
părților la UNFCCC (Convenția-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice), care urmează să 
fie organizată la Copenhaga, în noiembrie 
2009.  

Or. en

(Trimitere la AM 22 din PR/727283)

Justificare

Uniunea Europeană trebuie să urmeze o direcție în dezvoltarea tehnologiei de captare și 
stocare a carbonului dacă dorește să convingă China și alte țări care folosesc intensive 
cărbunele să ratifice un acord internațional pentru reducerea considerabilă a emisiilor de 
dioxid de carbon.  Prezentul amendament funcționează în cadrul plafonului UE de emisii 
pentru a furniza un mecanism financiar imediat, sigur și european care să permită primilor 
promotori ai proiectelor CCS să atingă costurile de dezvoltare care inițial fac ca tehnologia 
să fie neviabilă din punct de vedere comercial.  Acesta va furniza baza pentru negocierile 
ulterioare cu Consiliul cu privire la alte detalii.

Amendamentul 501
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) 60 de milioane de cote anual și, în 
total, maximum 600 de milioane de cote 
din rezerva instalațiilor nou intrate  se 
atribuie instalațiilor demonstrative 
comerciale de amploare care realizează 
captarea și stocarea geologică a 
dioxidului de carbon pe teritoriul UE sau 
în țările în curs de dezvoltare și în țările 
cu economii în tranziție care sunt situate 
în afara UE și ratifică viitorul acord 
internațional. 
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Cotele se atribuie proiectelor desfășurate 
pe baza mecanismelor care urmează să fie 
propuse de Comisie și garantează 
dezvoltarea unei game ample de 
tehnologii în condiții de maximă 
rentabilitate. Atribuirea depinde de 
stocarea geologică efectivă a dioxidului de 
carbon.  Cotele care nu fac obiectul  
obligației de a respecta condițiile de 
atribuire rămân disponibile în cadrul 
rezervei pentru instalațiile nou intrate.
Comisia depune eforturi pentru a se 
asigura că, înainte de deschiderea, în 
noiembrie 2009, a  reuniunii de la 
Copenhaga a UNFCCC,  contractele 
pentru construirea unui număr de 12 
instalații demonstrative de amploare vor fi 
atribuite. 

Or. en

(Trimitere la AM 22 din PR/727283)

Amendamentul 502
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) 60 de milioane de cote se alocă anual 
din rezerva comunitară – care conține  
maximum 600 de milioane de cote  - unui 
număr minim de 12 instalații 
demonstrative care desfășoară activități 
de captare și stocare subterană a 
dioxidului de carbon.  Cotele vor fi 
acordate proiectelor realizate pe baza 
acordurilor care urmează să fie propuse 
de Comisie și care contribuie la 
dezvoltarea unei game ample de 
tehnologii și metode  de stocare, urmărind 
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totodată un raport calitate-preț optim. 
Alocarea acestora depinde de cantitatea 
reală de dioxid de carbon depozitată 
geologic. 

Or. de

(Trimitere la AM 22 din PR/727283)

Justificare

Amendamentul propus trebuie să încurajeze decizia privind înființarea instalațiilor de probă 
într-un timp cât mai scurt.

Amendamentul 503
Kathy Sinnott

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) 60 de milioane de cote din rezerva 
instalațiilor nou intrate se rezervă până la 
data de 31 decembrie 2015  pentru a fi 
alocate primelor 12 instalații care au 
demarat captarea comercială și stocarea 
geologică, într-o formă durabilă, a 
emisiilor de dioxid de carbon înainte de 
această dată, cu o rată de o cotă pentru 
fiecare tonă stocată permanent până în 
2016. Aceste 12 instalații urmează să fie 
desemnate de Comisie înainte de 1 
ianuarie 2013. De această oportunitate
pot beneficia instalațiile de pe întreg 
teritoriul UE sau din țările terțe care au 
ratificat viitorul acord internațional.

Or. en

(Trimitere la AM 22 din PR/727283)
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Justificare

Captarea carbonului trebuie dezvoltată într-un mod durabil, iar Parlamentul European ar 
trebui să promoveze durabilitatea acolo unde este posibil.

Amendamentul 504
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) 60 de milioane de cote din rezerva 
instalațiilor nou intrate se rezervă până la 
data de 31 decembrie 2015 pentru a fi 
alocate primelor 12 instalații care au 
demarat captarea comercială și stocarea 
geologică a emisiilor de dioxid de carbon 
înainte de această dată, cu o rată de o 
cotă pentru fiecare tonă de CO2  stocată 
permanent până în 2016. Aceste 12 
instalații urmează să fie desemnate de 
Comisie înainte de 1 ianuarie 2013.

Or. en

(Trimitere la AM 22 din PR/727283)

Justificare

În vederea clarificării.

Amendamentul 505
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Licitarea în cadrul ETS înseamnă cost maxim pentru toți consumatorii, fără avantaje 
suplimentare în ceea ce privește reducerea CO2. Acest lucru înseamnă nici mai mult nici mai 
puțin decât plata unei noi taxe pentru CO2 de către consumatori. Pentru a economisi până la 
55 miliarde EUR pe an pentru consumatorii din UE și pentru a menține costurile la energie 
cu 20 – 30 EUR/MWh mai mici fără a se pune problema eficienței ETS, acest lucru nu ar 
trebui să se bazeze pe licitare. O cotă de alocare gratuită bazată pe valori de referință și pe 
producția reală pot asigura un cost eficient și un instrument ecologic eficace.

Amendamentul 506
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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eliminarea totală a alocării gratuite în 
2020.

Or. en

Justificare

Capitolul referitor la alocarea cotelor în temeiul metodelor fondate pe valorile de referință 
conține o astfel de soluție.

Amendamentul 507
Johannes Blokland

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Alocarea gratuită tranzițională este permisă doar în cazul în care nu se aduce atingere 
niciunui acord internațional. Alocarea ar trebui de asemenea să fie fondată pe valori de 
referință pentru a garanta un mediu echitabil, preferabil în termeni de emisie de dioxid de 
carbon per unitate de producție. Acestea încorporează consumul de combustibili, tipul de 
combustibil și eficiența proceselor în tehnologiile eficiente din punct de vedere al dioxidului 
de carbon. Proiectarea exactă și procedura de actualizare a valorilor de referință este, cu 
toate acestea, relevantă numai într-un stadiu ulterior, odată ce acordurile internaționale au 
fost încheiate.
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Amendamentul 508
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Pentru instalațiile enumerate în anexa 
I, se stabilesc valori de referință uniforme 
la nivel comunitar, acestea fiind adoptate 
și monitorizate în conformitate cu o 
procedură armonizată. Pe baza acestor 
valori de referință, instalațiile primesc un 
procent de 100% de cote gratuite. 
Instalațiile care nu generează energie 
electrică prin cogenerarea de energie 
termică și electrică sunt excluse de la 
alocarea cu titlu gratuit. 

Or. de

Justificare

Instalațiile de producție industrială sunt permanent obligate să-și optimizeze eficiența 
energetică, pentru a putea face față concurenței internaționale. Presiunea concurenței 
internaționale înseamnă că greutățile financiare care rezultă din sistemul de comercializare a 
emisiilor impus Europei nu pot fi depășite cu ajutorul produselor. Acest lucru ar pune în 
pericol competitivitatea și ar avea drept rezultat relocarea producției în țările în care nu este 
în vigoare legislația privind schimbările climatice.

Amendamentul 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Până la intrarea în vigoare a unui 
acord internațional și sub rezerva 
dispozițiilor articolelor 10b și 28, 
cantitatea de cote alocate cu titlu gratuit 
instalațiilor care nu sunt menționate la 
alineatul (2 ) în 2013 și în fiecare an 
ulterior este de 100% din cantitatea 
stabilită în conformitate cu măsurile 
menționate la alineatul (1) și fără 
modificarea cantității totale de cote în 
conformitate cu articolul 9.

Or. en

Justificare

În general, industria producătoare este expusă unei competiții internaționale aprige. 
Licitarea impune riscuri incalculabile pentru aceste industrii și pentru întreaga economie 
UE, necontribuind în acest timp la atingerea obiectivelor ecologice ale directivei. Plafonul 
este fixat la 21% și va fi atins cu sau fără licitare prin reducerea substanțială a cotelor 
disponibile. De aceea, industria de producție ar trebui să primească cote de alocare gratuite 
bazate pe valori de referință până când intră în vigoare un acord internațional care să 
prevadă un teren de joc egal pentru toți competitorii la scară globală.

Amendamentul 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Până la intrarea în vigoarea a  unui 
acord internațional, cantitatea de cote 
alocate cu titlu gratuit instalațiilor care nu 
sunt menționate la alineatul (2 ) în 2013 și 
în fiecare an ulterior este de 100% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menționate la alineatul (1) și fără 
modificarea cantității totale de cote în 
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eliminarea totală a alocării gratuite în 
2020.

conformitate cu articolul 9.

Or. en

Justificare

Industria producătoare va primi alocare gratuită 100% din creditele de emisie, în temeiul 
metodologiei de stabilire a valorilor de referință, pentru a evita expunerea la un dezavantaj 
competitiv față de industriile din afara Uniunii Europene, care nu sunt supuse unor măsuri 
echivalente de reducere a emisiilor. Alocarea gratuită nu afectează în niciun fel sau nu 
diminuează obiectivul de reducere a emisiilor – 21% atribuit sectorului ETS, deoarece 
numărul drepturilor de emisii este același ca și în cazul unei alocări pe bază de licitare.

Amendamentul 511
Peter Liese

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Sub rezerva dispozițiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în 2013 este de 100 % din cantitatea 
stabilită în conformitate cu alineatele (1) –
(3).

Comisia revizuiește acest procentaj în 
2020 și, ulterior, o dată la 4 ani. 
Revizuirea ia în considerare efectele 
constatate la nivelul  mediului și al  
economiei. Se consultă toți partenerii 
sociali adecvați. Eventualele  măsuri 
adoptate de Comisie în urma revizuirii 
respective, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
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conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].

Or. en

Justificare

Licitarea este aplicată în temeiul prezumției privind capacitatea de depășire a prețurilor.
Efectele acestora asupra instalațiilor supuse riscului relocării emisiilor de dioxid de carbon 
ar putea fi substanțiale. Acest efect este accentuat de capacitatea diferită de depășire a 
costurilor dintre generatorii de electricitate și industria producătoare.  Prin urmare, licitarea 
pentru industria producătoare nu ar trebui să fie introdusă. Clarificare privind necesitatea 
alocării conform volumelor cotelor astfel cum au fost calculate prin aplicarea valorilor de 
referință.

Amendamentul 512
Urszula Krupa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Sub rezerva dispozițiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [și al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 80% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menționate la alineatul (1).

Or. pl

Justificare

Pentru economiile bazate pe folosirea combustibililor fosili, dispozițiile introduse, în special 
absența alocării gratuite a cotelor pentru producătorii de electricitate și reducerea liniară a 
numărului de cote, vor avea drept rezultat o creștere rapidă a prețurilor la electricitate și o 
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creștere substanțială a costurilor pentru economie în total, ceea ce la rândul său va însemna 
costuri mai mari pentru cetățeni.

Amendamentul 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Sub rezerva dispozițiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit este, în 2013, de 100% din 
cantitatea stabilită în temeiul alineatelor 
(1) – (3) ale prezentului articol;  alocarea 
cu titlu gratuit scade apoi în fiecare an cu 
aceeași cantitate, până la un nivel al
alocării gratuite de 80% în 2020.

În 2020, Comisia va supune această cifră 
unei noi analize;  ulterior, se vor realiza 
analize la fiecare patru ani. Acestea  iau 
în considerare influența asupra mediului 
natural și efectele economice. Se vor 
purta consultări cu toți partenerii sociali 
adecvați. Această măsură, destinată să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul [23 alineatul (3)].

Or. pl

Justificare

Comercializarea este fondată pe prezumția că aceste costuri pot fi compensate. Consecințele 
acestor prevederi pentru instalațiile amenințate de riscul „relocării emisiilor de carbon” pot 
fi grave, nu în ultimul rând din cauza capacităților diferite ale producătorilor de energie și 
ale sectorului de producție de a compensa costurile. În această privință, comercializarea din 
sectorul de producție ar trebui să fie urmărită cu mare atenție și în baza analizei economice. 
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Explicația este faptul că se cere o diviziune în temeiul cotelor de emisie determinate în 
conformitate cu valorile de referință folosite.

Amendamentul 514
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Sub rezerva dispozițiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit este, în 2013, de 100% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu
alineatele (1) – (3) ale prezentului articol;  
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeași cantitate, până la un 
nivel al alocării gratuite de 80% în 2020.

Comisia revizuiește acest procentaj în 2020 
și, ulterior, o dată la 4 ani. Revizuirea ia în 
considerare efectele constatate la nivelul  
mediului și al  economiei. Se consultă toți 
partenerii sociali adecvați. Eventualele  
măsuri adoptate de Comisie în urma 
revizuirii respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)].

Or. en

Justificare

Licitarea este aplicată în temeiul prezumției privind capacitatea de depășire a prețurilor.
Efectele acestora asupra instalațiilor supuse riscului relocării emisiilor de dioxid de carbon 
ar putea fi substanțiale. Acest efect este accentuat de capacitatea diferită de depășire a 
costurilor dintre generatorii de electricitate și industria producătoare.  Prin urmare, licitarea 
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pentru industria producătoare nu ar trebui să fie introdusă. Clarificare privind necesitatea 
alocării conform volumelor cotelor astfel cum au fost calculate prin aplicarea valorilor de 
referință.

Amendamentul 515
Irena Belohorská

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Sub rezerva dispozițiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit este, în 2013, de 100% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu
alineatele (1) – (3) ale prezentului articol;  
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeași cantitate, până la un 
nivel al alocării gratuite de 80% în 2020.

Comisia revizuiește acest procentaj în 2020 
și, ulterior, o dată la 4 ani. Revizuirea ia în 
considerare efectele constatate la nivelul  
mediului și al  economiei. Se consultă toți 
partenerii sociali adecvați. Eventualele  
măsuri adoptate de Comisie în urma 
revizuirii respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)].

Or. en

Justificare

Licitarea este aplicată în temeiul prezumției privind capacitatea de depășire a prețurilor. 
Efectele acestora asupra instalațiilor supuse riscului relocării emisiilor de dioxid de carbon 
ar putea fi substanțiale. Acest efect este accentuat de capacitatea diferită de depășire a 
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costurilor dintre generatorii de electricitate și industria producătoare.  Prin urmare, licitarea 
pentru industria producătoare nu ar trebui să fie introdusă. Clarificare privind necesitatea 
alocării conform volumelor cotelor astfel cum au fost calculate prin aplicarea valorilor de 
referință.

Amendamentul 516
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Sub rezerva dispozițiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [și al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 100 % din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menționate la alineatul (1); 
alocarea de cote cu titlu gratuit se 
ajustează utilzându-se coeficientul linear 
menționat la articolul 9.

Or. de

Justificare

Instalațiile de producție încearcă în permanență să își îmbunătățească eficiența deoarece 
presiunea concurenței la nivel internațional este în creștere. S-au făcut unele progrese în 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a măsurilor de autoreglementare. Pentru 
a nu pune în pericol poziția Europei ca locație pentru industrie, trebuie să se opteze pentru o 
reducere justificabilă a alocării gratuite. Având în vedere că factorul liniar la care face 
referire articolul 9 este deja un obiectiv ambițios de reducere, stimulentele pentru reducerea 
ulterioară a emisiilor și oportunitățile pentru noile investiții încă există.
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Amendamentul 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Sub rezerva dispozițiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (4) - (6) ale 
prezentului articol [și al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 80% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menționate la alineatul (1); 
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeași cantitate, până la 
eliminarea totală a alocării gratuite în 2020.

Or. en

Justificare

Alocarea gratuită pentru cogenerare trebuie să fie susținută pentru a sprijini competitivitatea 
încălzirii districtuale.

Amendamentul 518
Françoise Grossetête

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

fiecare an cu 5%.

Or. fr

Justificare

O abordare mai gradată este necesară în ceea ce privește rata alocărilor care urmează să fie 
licitate, deoarece ritmul actual al procesului poate submina întreprinderile în cauză.
Scăderea de 5% pe an va permite întreprinderilor să își planifice mai eficient investițiile în 
măsuri concepute pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră.

Amendamentul 519
Peter Liese, Matthias Groote

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Sub rezerva dispozițiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatelor (3)-(6) ale 
prezentului articol [și al articolului 3c 
alineatul (2)] în 2013 este de 80% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menționate la alineatul (1); 
alocarea cu titlu gratuit scade apoi în 
fiecare an cu aceeași cantitate, până la 
eliminarea totală a alocării gratuite în 2020.
Începând din 2014, alocarea cu titlu 
gratuit operatorilor din domeniul aviației 
în temeiul articolului 3d alineatul (2) 
scade cu cantități egale, dispărând 
complet în 2020.

Or. en

Justificare

Corespunde acordului Consiliului și al Parlamentului privind includerea aviației în sistemul 
de comercializare a cotelor de emisie. Acordul prevede că nivelul de licitare poate fi crescut 



PE409.657v01-00 40/89 AM\734873RO.doc

RO

ca parte a revizuirii generale. Autorii amendamentului au făcut trimitere la această 
posibilitate și sprijină ideea sugerată de Comisia Europeană cu ocazia revizuirii generale.

Amendamentul 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a). Sub rezerva dispozițiilor articolului 
10b, cantitatea de cote alocate cu titlu 
gratuit în temeiul alineatului (3) al 
prezentului articol este, în 2013,  de 100% 
din cantitatea stabilită în conformitate cu 
măsurile menționate la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Alocarea gratuită pentru cogenerare trebuie să fie susținută pentru a sprijini competitivitatea 
încălzirii districtuale.

Amendamentul 521
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. de

Justificare

Ca o consecință logică a modalităților de alocare menționate la alineatul (7), aceste 
dispoziții nu mai sunt necesare.

Amendamentul 522
Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Licitarea în cadrul ETS înseamnă cost maxim pentru toți consumatorii, fără avantaje 
suplimentare în ceea ce privește reducerea CO2. Acest lucru înseamnă nici mai mult nici mai 
puțin decât plata unei noi taxe pentru CO2 de către consumatori. Pentru a economisi până la 
55 miliarde EUR pe an pentru consumatorii din UE și pentru a menține costurile la energie 
cu 20 – 30 EUR/MWh mai mici fără a se pune problema eficienței ETS, acest lucru nu ar 
trebui să se bazeze pe licitare. O cotă de alocare gratuită bazată pe valori de referință și pe 
producția reală pot asigura un cost eficient și un instrument ecologic eficace.

Amendamentul 523
Anne Laperrouze

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

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Amendament de coordonare.

Amendamentul 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

În general, industria producătoare este expusă unei competiții internaționale aprige.
Licitarea impune riscuri incalculabile acestor industrii și întregii economii a UE, în timp ce 
nu contribuie la obiectivele de mediu ale directivei. Plafonul este fixat la 21% și va fi atins cu 
sau fără licitare prin reducerea substanțială a cotelor disponibile. De aceea, industria de 
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producție ar trebui să primească cote de alocare gratuite bazate pe valori de referință până 
când intră în vigoare un acord internațional care să prevadă un teren de joc egal pentru toți 
competitorii la scară globală.

Amendamentul 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Industria producătoare va primi alocare gratuită 100% din creditele de emisie, în temeiul 
metodologiei de stabilire a valorilor de referință, pentru a evita expunerea la un dezavantaj 
competitiv față de industriile din afara Uniunii Europene, care nu sunt supuse unor măsuri 
echivalente de reducere a emisiilor. Alocarea gratuită nu afectează în niciun fel sau nu 
diminuează obiectivul de reducere a emisiilor – 21% atribuit sectorului ETS, deoarece 
numărul drepturilor de emisii este același ca și în cazul unei alocări pe bază de licitare.

Amendamentul 526
Johannes Blokland

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2020, instalațiilor din sectoarele expuse la 
un risc semnificativ de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon li se atribuie cote 
gratuite până la 80% din cantitatea stabilită 
în conformitate cu alineatele (2)-(6). 
Alocarea cu titlu gratuit la nivel de 
instalație trebuie să se bazeze pe o valoare 
de referință exprimată în CO2-eq pe 
unitatea de producție.   Alte caracteristici 
de concepție ale valorii de referință fac 
obiectul alineatului (1).
Sectoarele și subsectoarele specifice în 
cazul cărora se poate fundamenta 
corespunzător că există un risc de
relocare a emisiilor de dioxid de carbon, 
iar energia electrică deține o pondere 
ridicată din costurile de producție și este 
produsă eficient pot primi cote gratuite 
până la 80%, pentru a lua în considerare 
consumul de energie electrică din cadrul 
procesului de producție, fără a modifica 
cantitatea totală de cote.

Or. en

Justificare

Alocarea gratuită tranzițională este permisă doar în cazul în care nu se aduce atingere 
niciunui acord internațional. Alocarea ar trebui de asemenea să fie fondată pe valori de 
referință pentru a garanta un mediu echitabil, preferabil în termeni de emisie de dioxid de 
carbon per unitate de producție. Acestea încorporează consumul de combustibili, tipul de 
combustibil și eficiența proceselor în tehnologiile eficiente din punct de vedere al dioxidului 
de carbon. Proiectarea exactă și procedura de actualizare a valorilor de referință este, cu 
toate acestea, relevantă numai într-un stadiu ulterior, odată ce acordurile internaționale au 
fost încheiate.

Amendamentul 527
Françoise Grossetête

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

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

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior până în 
2020, instalațiilor din sectoarele expuse la 
un risc semnificativ de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon li se atribuie cote 
gratuite echivalente cu 100% din cantitatea 
stabilită în conformitate cu alineatele (2) 
(6), până în momentul încheierii unui 
acord internațional considerat 
satisfăcător pe baza criteriilor menționate 
la articolul 28 alineatul (1) din prezenta 
directivă.

Or. fr

Justificare

Trebuie specificat clar în corpusul directivei că sectoarelor și industriilor expuse riscului 
relocării emisiilor de carbon trebuie să li se atribuie cote gratuite până la încheierea unui 
acord internațional satisfăcător. Această prevedere este vitală pentru securitatea de 
planificare a investițiilor în Uniunea Europeană.

Amendamentul 528
Antonio De Blasio

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior până în 
2020, instalațiilor care sunt emitenți 
direcți sau indirecți din sectoarele expuse 
la un risc semnificativ de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon li se atribuie 
cote gratuite până la un nivel de 
performanță bazat pe cea mai bună 
tehnică disponibilă (BAT).

Or. hu
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Amendamentul 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Sub rezerva articolului 10b, în 2013 și 
în fiecare an ulterior, instalațiilor din 
sectoarele expuse la un risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon li 
se atribuie totalitatea cotelor gratuite din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
alineatele (1)-(3),  fără modificarea 
cantității totale de cote stabilite la 
articolul 9.

Or. pl

Justificare

Dreptul la cote de emisie gratuite nu va depinde de un anumit an, ci de riscul relocării 
emisiilor de carbon. Dacă acest risc este stabilit, toate cotele determinate în temeiul valorilor 
de referință vor fi gratuite. Acest lucru se datorează faptului că, în conformitate cu valorile de 
referință, cotele trebuie să respecte limitele sectoriale în cadrul sistemului de comercializare 
a emisiunilor.

Amendamentul 530
Peter Liese

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior până în 
2020, instalațiilor din sectoarele expuse la 
un risc semnificativ de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon li se atribuie cote

(8) Sub rezerva articolului 10b, în 2013 și 
în fiecare an ulterior, instalațiilor din 
sectoarele expuse la un risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon li 
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gratuite până la 100% din cantitatea 
stabilită în conformitate cu alineatele (2)-
(6).

se atribuie totalitatea cotelor stabilite în 
conformitate cu alineatele (1)-(3), cu titlu 
gratuit și fără modificarea cantității totale 
de cote prevăzute în conformitate cu 
articolul 9.

Or. en

Justificare

Eligibilitatea pentru cotele gratuite nu trebuie să depindă de un anumit an, ci de riscul 
relocării emisiilor de carbon. Dacă se stabilește un risc de emisii de dioxid de carbon, toate 
cotele calculate conform valorilor de referință trebuie să fie gratuite. Clarificarea faptului că 
alocația confomă valorilor de referință trebuie să respecte plafonul sectorial ETS.

Amendamentul 531
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Sub rezerva articolului 10b, în 2013 și 
în fiecare an ulterior, instalațiilor din 
sectoarele expuse la un risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon li 
se atribuie totalitatea cotelor stabilite în 
conformitate cu alineatele (1)-(3), cu titlu 
gratuit și fără modificarea cantității totale 
de cote prevăzute în conformitate cu 
articolul 9.

Or. en

Justificare

Eligibilitatea pentru cotele gratuite nu trebuie să depindă de un anumit an, ci de riscul 
relocării emisiilor de carbon. Dacă se stabilește un risc de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon, toate cotele calculate conform valorilor de referință trebuie să fie gratuite.
Clarificarea faptului că alocația confomă valorilor de referință trebuie să respecte plafonul 
sectorial ETS.
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Amendamentul 532
Irena Belohorská

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Sub rezerva articolului 10b, în 2013 și 
în fiecare an ulterior, instalațiilor din 
sectoarele expuse la un risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon li 
se atribuie totalitatea cotelor stabilite în 
conformitate cu alineatele (1)-(3), cu titlu 
gratuit și fără modificarea cantității totale 
de cote prevăzute în conformitate cu 
articolul 9.

Or. en

Justificare

Eligibilitatea pentru cotele gratuite nu trebuie să depindă de un anumit an, ci de riscul 
relocării emisiilor de carbon. Dacă se stabilește un risc de emisii de dioxid de carbon, toate 
cotele calculate conform valorilor de referință trebuie să fie gratuite. Clarificarea faptului că 
alocația confomă valorilor de referință trebuie să respecte plafonul sectorial ETS.

Amendamentul 533
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior până în 
2020, instalațiilor din sectoarele expuse la 
un risc semnificativ de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon asociate cu transferul 
producției cu un nivel ridicat de emisii în 
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stabilită în conformitate cu alineatele (2)-
(6).

țări terțe sau alte zone din UE care nu 
sunt incluse în sistemul comunitar  li se 
atribuie cote gratuite până la 100% din 
cantitatea stabilită în conformitate cu 
alineatele (2)-(6).

Or. en

Justificare

Această modificare asigură tratamentul egal pentru sistemele de încălzire care trebuie să își 
limiteze abilitatea de a transfera costurile asociate cu participarea la sistemul ETS UE la 
utilizatori finali în condiții de plată, în timp ce majoritatea sectorului constituie facilități 
având o capacitate de mai puțin de 20MW și care nu participă la sistemul ETS. Această 
corectură pune accentul pe posibilitatea relocării emisiilor de dioxid de carbon din sistem, o 
problemă pe care CE ar trebui să o trateze cu deosebită atenție.

Amendamentul 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior până în 
2020, instalațiilor din sectoarele sau 
subsectoarele expuse la un risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon li se atribuie cote gratuite 
până la 100% din cantitatea stabilită în 
conformitate cu alineatele (2)-(6) și 
articolul 10b.

Or. en

Justificare

The significant risk of carbon leakage arises from both the impact of inclusion in the ETS for 
direct emissions and, in some cases, such as the production of primary aluminium, from the 
indirect effect of the pass-through of CO2 costs into electricity prices. For certain sectors the 
quantity of allowances issued to mitigate the risk of carbon leakage needs to cover both the 
direct and indirect impact.
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Amendamentul 535
Avril Doyle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 536
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior, 
instalațiilor din sectoarele expuse la un risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon li se atribuie cote gratuite
până la 100% din cantitatea stabilită în 
conformitate cu alineatul (1), în măsura în 
care acestea sunt necesare pentru a 
preveni o astfel de relocare.

Or. en

Justificare

Volumul de alocare gratuită ar trebui determinat doar de doi factori:
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(1) (1) referirea la normele armonizate ale Uniunii Europene, precum valorile de referință, 
astfel cum au fost menționate la alineatul (1),
(2)  volumul strict necesar pentru împiedicarea relocării producției sau a importului de 
bunuri din țările care nu impun taxe similare pentru emisii.

Amendamentul 537
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior până în 
2020, instalațiilor din sectoarele expuse la 
un risc semnificativ de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon li se atribuie cote 
gratuite până la 100% din cantitatea 
stabilită în conformitate cu alineatul (1), în 
măsura în care acestea sunt necesare 
pentru a preveni o astfel de relocare.

Or. en

Justificare

Riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon apare atunci când producătorii din statele 
membre și cei din afara acestora nu se supun acelorași constrângeri privind dioxidul de 
carbon. În lipsa unui acord internațional adecvat industriilor mari consumatoare de energie 
care sunt expuse riscului emisiilor de dioxid de carbon ar trebui să li se aloce cantitatea 
necesară de cote gratuite pentru a preveni orice transfer de emisii către țările care nu impun 
constrângeri de emisii comparabile pentru producția locală.

Amendamentul 538
Dorette Corbey

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

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

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior până în 
2020, instalațiilor din sectoarele expuse la 
un risc semnificativ de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon li se atribuie cote 
gratuite până la 100% din cantitatea 
stabilită în conformitate cu alineatele (2)-
(6). Procentajul  ia în considerare măsura 
în care fiecare instalație din sectorul vizat 
oferă posibilitatea de reducere a 
nivelurilor emisiei, prin aplicarea 
tehnicilor celor mai eficiente și ținând 
seama de consumul de energie electrică 
inerent procesului de producție.

Or. en

Justificare

Atunci când se decide procentul de alocare gratuită în sectoare, ar trebui să fie luată în 
considerare folosirea celor mai bune tehnici disponibile, precum și consumul inevitabil de 
electricitate.

Amendamentul 539
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În 2013 și în fiecare an ulterior până în 
2020, instalațiilor din sectoarele expuse la 
un risc semnificativ de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon li se atribuie cote 
gratuite până la 100% din cantitatea 
stabilită în conformitate cu alineatele (2)-
(6). Dispoziția se aplică, de asemenea, 
instalațiilor sau societăților similare care 
nu se încadrează în mod clar  în niciun 
sector anume.
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Or. de

Justificare

Sectoarele sunt în prezent definite în baza actanților majori din fiecare ramură a industriei.
Acest lucru neglijează un factor important. Există întreprinderi / conglomerate în UE care au 
un domeniu de producție mai complex și care nu pot fi clasificate în mod categoric într-un 
anumit sector. Acest lucru ar conduce la clasificarea acestora într-un sector cu coduri 
sectoriale care nu corespund caracteristicilor lor reale.

Amendamentul 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].
Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ține seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera 
costul cotelor solicitate în prețul 
produselor, fără a pierde o parte 
semnificativă a cotei de piață în favoarea 
instalațiilor mai puțin eficiente din punct 
de vedere al emisiilor de carbon, situate în 
afara Comunității, ținând seama de 
următorii factori:
(a) măsura în care licitațiile ar duce la o 
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creștere substanțială a costurilor de 
producție;
(b) măsura în care instalațiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici;
(c) structura de piață piața produselor și 
piața geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurența 
internațională;
(d) efectul schimbărilor climatice și al 
politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate.
Pentru a evalua posibilitatea de 
transferare a costurilor sporite generate 
de sistemul comunitar, se pot utiliza, inter 
alia, estimări ale pierderilor de vânzări 
determinate de prețul crescut al 
carbonului sau impactul asupra 
rentabilității instalațiilor.

Or. en

Justificare

Article 10a paragraph 9 is an essential part of measures against carbon leakage and should 
therefore be moved to Article 10b.

Amendamentul 541
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].
Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ține seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera 
costul cotelor solicitate în prețul 
produselor, fără a pierde o parte 
semnificativă a cotei de piață în favoarea 
instalațiilor mai puțin eficiente din punct 
de vedere al emisiilor de carbon, situate în 
afara Comunității, ținând seama de 
următorii factori:
(a) măsura în care licitațiile ar duce la o 
creștere substanțială a costurilor de 
producție;
(b) măsura în care instalațiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici;
(c) structura de piață piața produselor și 
piața geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurența 
internațională;
(  d) efectul schimbărilor climatice și al 
politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate.
Pentru a evalua posibilitatea de 
transferare a costurilor sporite generate 
de sistemul comunitar, se pot utiliza, inter 
alia, estimări ale pierderilor de vânzări 
determinate de prețul crescut al 
carbonului sau impactul asupra 
rentabilității instalațiilor.

Or. de
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Justificare

Ca o consecință logică a modalităților de alocare menționate la alineatul (7), aceste 
dispoziții nu mai sunt necesare.

Amendamentul 542
Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)].
Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ține seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera 
costul cotelor solicitate în prețul 
produselor, fără a pierde o parte 
semnificativă a cotei de piață în favoarea 
instalațiilor mai puțin eficiente din punct 
de vedere al emisiilor de carbon, situate în 
afara Comunității, ținând seama de 
următorii factori:
(a) măsura în care licitațiile ar duce la o 
creștere substanțială a costurilor de 
producție;
(b) măsura în care instalațiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici;
(c) structura de piață piața produselor și 
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piața geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurența 
internațională;
(d) efectul schimbărilor climatice și al 
politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate.
Pentru a evalua posibilitatea de 
transferare a costurilor sporite generate 
de sistemul comunitar, se pot utiliza, inter 
alia, estimări ale pierderilor de vânzări 
determinate de prețul crescut al 
carbonului sau impactul asupra 
rentabilității instalațiilor.

Or. en

Justificare

Licitarea în cadrul ETS înseamnă cost maxim pentru toți consumatorii, fără avantaje 
suplimentare în ceea ce privește reducerea CO2. Acest lucru înseamnă nici mai mult nici mai 
puțin decât plata unei noi taxe pentru CO2 de către consumatori. Pentru a economisi până la 
55 miliarde EUR pe an pentru consumatorii din UE și pentru a menține costurile la energie 
cu 20 – 30 EUR/MWh mai mici fără a se pune problema eficienței ETS, acest lucru nu ar 
trebui să se bazeze pe licitare. O cotă de alocare gratuită bazată pe valori de referință și pe 
producția reală pot asigura un cost eficient și un instrument ecologic eficace.

Amendamentul 543
Linda McAvan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Până cel târziu la 30 septembrie 2009
și, ulterior, la fiecare 3 ani, Comisia 
stabilește care sunt sectoarele vizate la 
alineatul (8).

Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 

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

conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul [23 
alineatul (3)].

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

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ține seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera, la 
nivel comunitar, costul cotelor solicitate în 
prețul produselor, bazat pe o gamă de 
prețuri plauzibile ale emisiilor de carbon, 
fără a pierde o parte semnificativă a cotei 
de piață în favoarea instalațiilor mai puțin 
eficiente din punct de vedere al emisiilor 
de carbon, situate în afara Comunității, 
ținând seama de următoarele criterii 
cantitative:

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

(a) măsura în care licitațiile ar duce la o 
creștere substanțială a costurilor de 
producție, calculată ca proporție din 
valoarea adăugată brută sau, în cazul în 
care aceste date nu sunt disponibile, ca 
proporție din costurile totale de producție; 
(b) nivelul cunoscut al importurilor și al 
exporturilor în sectorul sau subsectorul în 
cauză.
În urma acestei evaluări, în cazul 
sectoarelor care prezintă un risc potențial 
semnificativ, inclusiv sectoarele limită, se 
va impune examinarea consecințelor 
licitării asupra: 
(a) cotei de piață a sectoarelor sau 
subsectoarelor vizate;
(b) profitabilității, ca posibil indicator al 
investițiilor pe termen lung și/sau 
deciziilor de delocalizare.
Este indicat ca sectoarele sau 
subsectoarele care, în urma evaluării 
cantitative, prezintă un risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de carbon să fie 
supuse unei evaluări calitative pentru a se 
stabili dacă sectoarele sau subsectoarele 
respective sunt realmente expuse unui risc 
semnificativ și a oferi informații în 
vederea deciziilor care trebuie luate în 
temeiul articolului 10b. Trebuie incluse 
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următoarele aspecte:
(b) măsura în care instalațiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
baza celor mai eficiente tehnici;

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

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

(b) o evaluare a structurii de piață 
(actuale și preconizate), piețele produselor 
și geografice relevante, costurile de 
transport, expunerea sectoarelor vizate la 
concurența internațională, obstacolele pe 
termen lung și pe termen scurt din calea 
schimburilor comerciale și factorii care 
influențează deciziile privind amplasarea 
(inclusiv diferențierea în ceea ce privește 
calitatea produselor sau nivelul serviciilor 
oferite de producătorii din Comunitate,
standardele aplicabile produselor, 
importanța situării în proximitatea 
piețelor de produse și factori de producție, 
precum și riscurile de delocalizare);

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

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

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

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este acela de a stabili un proces clar și transparent pentru a 
evalua care dintre sectoare sunt amenințate de riscul relocării emisiilor de carbon. Acest 
lucru va oferi industriilor și părților interesate o mai mare siguranță cu privire la modul în 
care va fi realizată evaluarea. Criteriile stabilite le urmează pe cele din studiile academice 
majore care au fost realizate în vederea evaluării riscului relocării emisiilor de dioxid de 
carbon.
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Amendamentul 544
Avril Doyle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

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

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

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

(a) măsura în care licitațiile ar duce la o 
creștere substanțială a costurilor de 
producție, calculată ca proporție din 
valoarea adăugată brută sau, în cazul în 
care aceste date nu sunt disponibile, ca 
proporție din costurile totale de producție; 
(b) nivelul cunoscut al importurilor și al 
exporturilor în sectorul sau subsectorul în 
cauză;
(c) cota de piață a sectoarelor sau 
subsectoarelor vizate;
(d) profitabilitatea, ca posibil indicator al 
investițiilor pe termen lung și/sau 
deciziilor de delocalizare;
(e) efectul transferării costului CO2 în 
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prețul produsului din sectorul sau 
subsectorul în cauză.
Este indicat ca sectoarele sau 
subsectoarele care, în urma evaluării 
cantitative, prezintă un risc semnificativ 
de relocare a emisiilor de carbon să fie 
supuse unei evaluări calitative pentru a se 
stabili dacă sectoarele sau subsectoarele 
respective sunt realmente expuse unui risc 
semnificativ și a oferi informații în 
vederea deciziilor care trebuie luate în 
temeiul articolului 10b. Trebuie incluse 
următoarele aspecte:

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

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

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

(b) o evaluare a structurii de piață 
(actuale și preconizate), piețele produselor 
și geografice relevante, costurile de 
transport, expunerea sectoarelor vizate la 
concurența internațională, obstacolele pe 
termen lung și pe termen scurt din calea 
schimburilor comerciale și factorii care 
influențează deciziile privind amplasarea 
(inclusiv diferențierea în ceea ce privește 
calitatea produselor sau nivelul serviciilor 
oferite de producătorii din Comunitate, 
standardele aplicabile produselor, 
importanța situării în proximitatea 
piețelor de produse și factori de producție, 
precum și riscurile de delocalizare);

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

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

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

Or. en
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Justificare

Scopul acestor amendamente este acela de a stabili un proces clar și transparent pentru a 
evalua care dintre sectoare sunt amenințate de riscul relocării emisiilor de carbon. Acest 
lucru va oferi industriilor și părților interesate o mai mare siguranță cu privire la modul în 
care va fi realizată evaluarea. Criteriile stabilite le urmează pe cele din studiile academice 
majore care au fost realizate în vederea evaluării riscului relocării emisiilor de dioxid de 
carbon.

Amendamentul 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2009 și, 
ulterior, la fiecare 5 ani, Comisia stabilește 
care sunt sectoarele vizate la alineatul (8).

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

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

În fiecare an, pe baza noilor informații 
privind piața, orice sector neinclus în 
anexa I are posibilitatea de a solicita 
Comisiei reexaminarea situației pentru a 
stabili dacă sectorul trebuie considerat 
vulnerabil la relocarea de emisii de dioxid 
de carbon.

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

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu alineatul (8), Comisia ține 
seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
cotelor solicitate prin prețul produselor, 
fără a pierde nici din cota de piață, nici din 
rentabilitate sau oportunitățile de 
investiții în favoarea aceluiași sector sau 
subsector din țările din afara Uniunii 
Europene care nu impun restricții 
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comparabile cu privire la emisii. Criteriile 
relevante sunt, printre altele, 
următoarele:

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

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

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

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

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

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

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

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

(da) efectul transferării costului CO2 în 
prețul energiei electrice asupra sectorului 
sau subsectorului în cauză.

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a garanta siguranța juridică și economică, perioada ar trebui extinsă la 5 ani, iar 
data primei evaluări ar trebui să fie 30 iunie 2009. Dacă informațiile privind piața arată că 
relocările emisiilor de dioxid de carbon au loc în sectoare care nu sunt considerate ca fiind 
vulnerabile la relocarea emisiilor de dioxid de carbon, trebuie să fie disponibil un remediu 
fără a fi necesar să se aștepte următoarea revizuire peste 5 ani.

Riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon apare atunci când producătorii din statele 
membre și cei din afara acestora nu se supun acelorași constrângeri privind dioxidul de 
carbon. Acest amendament asigură ca structura viitoare a pieței și intensitatea și costurile de 
transport pentru carbonul dintr-un produs sunt luate în considerare.
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Amendamentul 546
Anne Laperrouze

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2009 și, 
ulterior, la fiecare 5 ani, Comisia stabilește 
care sunt sectoarele vizate la alineatul (8).

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

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

În fiecare an, pe baza noilor informații 
privind piața, orice sector neinclus în 
anexa I are posibilitatea de a solicita 
Comisiei de a lua în considerare 
clasificarea sa drept sector expus riscului 
de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon.

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

Pentru a stabili sectoarele menționate la
alineatul (8), Comisia ține seama de 
măsura în care sectorul sau subsectorul în 
cauză poate transfera costul cotelor 
solicitate în prețul produselor, fără a pierde 
o parte semnificativă din cota de piață, 
profitabilitate sau oportunitățile 
investiționale în favoarea aceluiași sector 
sau subsector stabilit în țări care nu fac 
parte din Uniunea Europeană și care nu 
impun restricții comparabile cu privire la 
emisii.
Criteriile pertinente includ:

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

(a) măsura în care licitațiile ar duce la o 
creștere substanțială a costurilor de 
producție în sectoarele industriale cu un 
nivel ridicat al emisiilor de CO2 pe 
unitatea de vânzare;
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(b) măsura în care instalațiile 
individuale din sectorul vizat au 
posibilitatea de a reduce nivelurile 
emisiilor, de exemplu pe baza celor mai 
eficiente tehnici;

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

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

(c) structura de piață actuală și cea 
preconizată, piața produselor și piața 
geografică relevante, expunerea sectoarelor 
vizate la concurența internațională, luând 
în calcul costurile emisiilor de CO2 și pe 
cele de transport;

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

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

(e) efectul transferării costului CO2 în 
prețul energiei electrice asupra sectorului 
sau subsectorului în cauză.

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

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

Or. fr

Justificare

Pentru a garanta siguranța juridică și economică, perioada de revizuire ar trebui să fie 
extinsă la cinci ani, iar data primei evaluări ar trebui să fie 30 iunie 2009. Cu toate acestea, 
posibilitatea de clasificare ca expus la riscul relocării emisiilor de carbon va fi deschisă în 
fiecare an celor din sectoarele afectate cu precădere de impactul ETS UE. Dacă informațiile 
privind piața arată că relocările emisiilor de dioxid de carbon au loc în sectoare care nu sunt 
considerate ca fiind vulnerabile la relocarea emisiilor de dioxid de carbon, trebuie să fie 
disponibil un remediu fără a fi necesar să se aștepte următoarea revizuire peste 5 ani.

Amendamentul 547
Françoise Grossetête

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2009 și, 
ulterior, la finalul fiecărei perioade de 
revizuire, Comisia stabilește care sunt 
sectoarele vizate la alineatul (8), în 
colaborare cu actorii vizați. 

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

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

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

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ține seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
cotelor solicitate în prețul produselor, fără 
a pierde o parte semnificativă din cota de 
piață sau profitabilitate în favoarea 
instalațiilor mai puțin eficiente din punctul
de vedere al emisiilor de carbon, situate în 
Comunitate și în afara acesteia și care nu 
iau măsuri comparabile pentru a-și 
reduce emisiile. În acest scop, Comisia 
ține seama de următorii factori:

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

(a) măsura în care licitațiile ar duce la 
o creștere substanțială a costurilor de 
producție, a costului intrinsec al 
produsului sau al materiilor prime 
utilizate;

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

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

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

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

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

(d) efectul schimbărilor climatice și al 
politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate.
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Pentru a evalua posibilitatea de transferare 
a costurilor sporite generate de sistemul 
comunitar, se pot utiliza, inter alia, estimări 
ale pierderilor de vânzări determinate de 
prețul crescut al carbonului sau impactul 
asupra rentabilității instalațiilor.

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

Or. fr

Justificare

Este vital ca sectoarele considerate ca fiind supuse riscului relocării emisiilor de dioxid de 
carbon în urma activităților întreprinse de către DG Enterprise al Comisiei în prima jumătate 
a anului 2008 să apară în corpusul directivei, astfel încât procedurile pentru tratarea 
problemelor din aceste sectoare să fie mai ușor de prevăzut și pentru a pune la dispoziție 
stimulentele cele mai puternice pentru investițiile în Uniunea Europeană.

Mai mult, trebuie să fie posibil să se completeze această listă până în iunie 2009 cel mai 
târziu, la cererea actanților în cauză. Lista finală nu trebuie revizuită odată la trei ani, 
deoarece acest lucru ar provoca un grad inacceptabil de incertitudine juridică.

Amendamentul 548
Irena Belohorská

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2016 și, 
ulterior, la fiecare 4 ani, Comisia 
revizuiește anexa Ia. Rezultatele 
reexaminării se pun în aplicare în 2020 și, 
ulterior, la fiecare 4 ani.

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

Eventualele măsuri adoptate de Comisie 
în urma revizuirii respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)]. Se consultă toți 
partenerii sociali adecvați.

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

alineatul (8), Comisia ține seama de 
măsura în care sectorul sau subsectorul în 
cauză poate transfera costul cotelor 
solicitate în prețul produselor, fără a pierde 
o parte semnificativă a cotei de piață în 
favoarea instalațiilor care funcționează în  
țări din afara Comunității, care nu au 
impus restricții comparabile din punctul 
de vedere al emisiilor de carbon, ținând 
seama de următorii factori:

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

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

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

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

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

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

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

(d) efectul schimbărilor climatice și al 
politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate;
(da) efectul transferării costului CO2 în 
prețul electricității asupra sectorului sau 
subsectorului în cauză.

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

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

Or. en

Justificare

Lista industriilor expuse riscului relocării dioxidului de carbon ar trebui revizuită în 2016 și 
rezultatele puse în aplicare în 2020, în cazul în care acest lucru este necesar. Această 
procedură furnizează siguranță planificată maximă și oferă certitudine în ceea ce privește 
evitarea relocării emisiilor de dioxid de carbon.
Părțile interesate afectate ar trebui să ia parte la procesul decizional.
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Va fi evitată dezagregarea sectoarelor, de vreme ce acest lucru va duce la probleme 
administrative legate de punerea în aplicare. În determinarea sectoarelor eligibile, nu este 
relevantă chestiunea eficienței carbonului, ci cadrul de reglementare al operațiunilor sale, 
prin care este afectată eficiența.

Amendamentul 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Până cel târziu la [șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive], 
Comisia stabilește care sunt sectoarele 
vizate la alineatul (8).

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

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

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

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

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

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

(b) măsura în care instalațiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 

(b) măsura în care instalațiile individuale 
din sectorul vizat au posibilitatea de a 
reduce nivelurile emisiilor, de exemplu pe 
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baza celor mai eficiente tehnici; baza celor mai eficiente tehnici;
(c) structura de piață piața produselor și 
piața geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurența 
internațională;

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

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

(d) efectul schimbărilor climatice și al 
politicilor în materie de energie puse deja 
în aplicare sau care se estimează că vor fi 
aplicate în afara UE în sectoarele vizate;
(da) efectul transferării costurilor legate 
de CO2 în prețul energiei electrice asupra 
sectorului sau subsectorului în cauză.

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

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

Or. en

Justificare

Sectoarele implicate trebuie să aibă siguranța privind includerea în acest alineat, cât mai 
devreme posibil. Nu este necesară o revizuire după trei ani. Singurul motiv pentru 
reconsiderarea sectoarelor care s-ar califica pentru aceste măsuri ar fi adoptarea unui acord 
internațional relevant. Procesul decizional cu privire la sectoarele care ar fi expuse riscului 
relocării emisiilor de dioxid de carbon și măsurile ce trebuiesc luate ar trebui să fie 
transparente și conduse în colaborare cu sectoarele implicate și să ia în considerare atât 
impactul direct al includerii în ETS UE, cât și impactul indirect al trecerii costurilor 
dioxidului de carbon în prețurile la electricitate.

Amendamentul 550
Peter Liese

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până cel târziu la 30 iunie 2010 și, ulterior, 
la fiecare 3 ani, Comisia stabilește care 

Până cel târziu la 30 iunie 2016 și, ulterior, 
la fiecare 4 ani, Comisia revizuiește anexa 
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sunt sectoarele vizate la alineatul (8). Ia. Rezultatele reexaminării se pun în 
aplicare în 2020 și, ulterior, la fiecare 4 
ani.

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

Eventualele măsuri adoptate de Comisie 
în urma revizuirii respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)]. Se consultă toți 
partenerii sociali adecvați.

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

Pentru a stabili sectoarele menționate la 
alineatul (8), Comisia ține seama de 
măsura în care sectorul sau subsectorul în 
cauză poate transfera costul cotelor 
solicitate în prețul produselor, fără a pierde 
o parte semnificativă a cotei de piață în 
favoarea instalațiilor care funcționează în  
țări din afara Comunității, care nu au 
impus restricții comparabile din punctul 
de vedere al emisiilor de carbon, ținând 
seama de următorii factori:

Or. en

Justificare

Lista industriilor expuse riscului relocării dioxidului de carbon ar trebui revizuită în 2016 și 
rezultatele puse în aplicare în 2020, în cazul în care acest lucru este necesar. Această 
procedură furnizează siguranță planificată maximă și oferă certitudine în ceea ce privește 
evitarea relocării emisiilor de dioxid de carbon.
Părțile implicate afectate ar trebui să ia parte la procesul decizional.
Va fi evitată dezagregarea sectoarelor, de vreme ce acest lucru va duce la probleme 
administrative legate de punerea în aplicare. În determinarea sectoarelor eligibile, nu este 
relevantă chestiunea eficienței carbonului, ci cadrul de reglementare al operațiunilor sale, 
prin care este afectată eficiența.
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Amendamentul 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până cel târziu la 30 iunie 2016 și, ulterior, 
la fiecare 4 ani, Comisia reevaluează 
anexa 1a (nouă). Rezultatele acestei 
reevaluări se pun în aplicare în 2020 și, 
ulterior, la fiecare 4 ani. 

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

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

Se vor desfășura consultări cu toți 
partenerii sociali adecvați.

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

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate articolul 8, Comisia ține 
seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
cotelor solicitate în prețul produselor, fără 
a pierde o parte semnificativă a cotei de 
piață sau a investițiilor în favoarea 
instalațiilor situate în afara Comunității 
care nu au instituit restricții similare 
asupra emisiilor, ținând seama de 
următorii factori:

Or. pl

Justificare

Lista industriilor supuse relocării emisiilor de dioxid de carbon ar trebui să fie revizuită în 
2016, iar rezultatele, puse în aplicare în 2020, dacă este necesar. Această procedură 
furnizează o securitate de planificare maximă și siguranță în ceea ce privește evitarea 
relocării emisiilor de dioxid de carbon.

Diviziunea sectoarelor ar trebui evitată deoarece aceasta ar putea conduce la probleme 
administrative atunci când se pune problema punerii în aplicare.
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Amendamentul 552
Silvia-Adriana Țicău, Dragoș Florin David

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până la 30 iunie 2010 și, ulterior, la 
fiecare 4 ani, Comisia stabilește care sunt 
sectoarele vizate la alineatul (8). Pentru a 
stabili sectoarele menționate la alineatul 
(8), Comisia include în mod obligatoriu, 
printre altele, lista sectoarelor menționate 
la anexa I.

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

Eventualele măsuri adoptate de Comisie 
în urma revizuirii respective, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul [23 alineatul (3)]. Se consultă toți 
partenerii sociali adecvați.

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

Pentru a stabili sectoarele menționate la 
alineatul (8), Comisia ține seama de 
măsura în care sectorul sau subsectorul în 
cauză poate transfera costul cotelor 
solicitate în prețul produselor, fără a pierde 
o parte semnificativă a cotei de piață în 
favoarea instalațiilor care funcționează în  
țări din afara Comunității, care nu au 
impus restricții comparabile din punctul 
de vedere al emisiilor de carbon, ținând 
seama de următorii factori:

Or. en

Justificare

Lista industriilor supuse relocării emisiilor de dioxid de carbon ar trebui să fie revizuită în 
2016, iar rezultatele, puse în aplicare în 2020, dacă este necesar. Această procedură 
furnizează siguranță planificată maximă și oferă certitudine în ceea ce privește evitarea 
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relocării emisiilor de dioxid de carbon. Părțile implicate afectate ar trebui să ia parte la 
procesul decizional.  Va fi evitată dezagregarea sectoarelor, de vreme ce acest lucru va duce 
la probleme administrative legate de punerea în aplicare. În determinarea sectoarelor 
eligibile, nu este relevantă chestiunea eficienței carbonului, ci cadrul de reglementare al 
operațiunilor sale, prin care este afectată eficiența.

Amendamentul 553
Robert Goebbels

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Până cel târziu la 30 iunie 2009, 
Comisia stabilește care sunt sectoarele 
vizate la alineatul (8), precum și procentul 
de cote gratuite primit de instalațiile din 
aceste sectoare.

Or. fr

Justificare

Nesiguranța actuală care afectează deciziile privind investițiile în sectoarele în cauză ar 
trebui să fie disipată cât mai curând posibil.

Amendamentul 554
Philippe Busquin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până cel târziu la 30 iunie 2009 și, ulterior, 
la fiecare 5 ani, Comisia stabilește care 
sunt sectoarele vizate la alineatul (8). 

Or. en
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Justificare

Pentru a garanta siguranța juridică și economică, perioada ar trebui prelungită la 5 ani, iar 
data primei evaluări ar trebui mutată pe 30 iunie 2009. Este foarte dificil de prezis impactul 
EU-ETS revizuit asupra industriilor din UE cuprinse în schemă. Dacă informația de piață 
arată că relocarea emisiilor de dioxid de carbon are loc într-un sector care nu a fost 
considerat până acum ca fiind vulnerabil la relocarea emisiilor de dioxid de carbon, ar trebui 
să fie disponibil un remediu, fără a fi necesar să se aștepte revizuirea după 5 ani.

Amendamentul 555
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până cel târziu la 30 iunie 2009 și, ulterior, 
la fiecare 5 ani, Comisia stabilește care 
sunt sectoarele vizate la alineatul (8).

Or. de

Amendamentul 556
Anja Weisgerber

Propunere de regulament – act de modificare
Article 1 - point 8
Directive 2003/87/EC
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până cel târziu la 30 iunie 2009 și, ulterior, 
la fiecare 5 ani, Comisia stabilește care 
sunt sectoarele vizate la alineatul (8).

Or. de

Justificare

Securitatea investițiilor și a planificărilor pentru industriile mari consumatoare de energie și 
a sub-sectoarelor acestora, pentru care Comisia nu trebuie să stabilească riscul transferului 
emisiilor de dioxid de carbon până în iunie 2010, poate fi obținută dacă se stabilește în timp 
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util ce sectoare trebuie să primească alocare gratuită. Clasificarea „mari consumatoare de 
energie” trebuie să fie revizuită ulterior o dată la cinci ani.

Amendamentul 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până cel târziu la 31 decembrie 2009 și, 
ulterior, la fiecare 5 ani, Comisia stabilește 
care sunt sectoarele vizate la alineatul (8).

Or. en

Justificare

Data pentru determinarea sectoarelor expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
carbon ar trebui să fie mutată pentru decembrie 2009, pentru a spori siguranța cu privire la 
această problemă semnificativă din directivă. Mai mult, suntem de părere că data pentru 
revizuirea sectoarelor expuse în propunerea Comisiei este excesivă. De aceea propunem 
determinarea sectoarelor expuse o dată la 5 ani.

Amendamentul 558
Antonio De Blasio

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1– punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până cel târziu la 31 decembrie 2009 și, 
ulterior, la fiecare 5 ani, Comisia stabilește 
care sunt sectoarele vizate la alineatul (8).

Or. hu
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Amendamentul 559
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

La intrarea în vigoare a directivei, 
Comisia stabilește, într-un termen 
corespunzător, care sunt sectoarele și 
societățile vizate la alineatul (8).

Or. de

Justificare

În ceea ce privește securitatea de planificare, este important ca întreprinderile să știe cât mai 
curând posibil dacă aparțin sau nu categoriei descrise la alineatul (8). Sectoarele sunt în 
prezent definite în baza actanților majori din fiecare ramură a industriei. Există întreprinderi 
mixte în Uniunea Europeană care au un domeniu de producție mai complex și care nu pot fi 
clasificate în mod categoric într-un anumit sector. Acest lucru ar conduce la clasificarea 
acestora într-un sector cu coduri sectoriale care nu corespund caracteristicilor lor reale.

Amendamentul 560
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până cel târziu la 30 iunie 2010 Comisia 
stabilește care sunt sectoarele vizate la 
alineatul (8).

Or. en

Justificare

Definiția relocării emisiilor de dioxid de carbon este esențială pentru planificarea securității 
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industriei europene. În caz contrar, tendințele actuale de stopare a proiectelor de investiții 
vor continua, provocând emisii enorme de dioxid de carbon și pierderea locurilor de muncă.
Prin urmare, statutul relocării emisiilor de carbon trebuie să treacă de această perioadă.
Noile instalații ar trebui să fie capabile să aplice pentru statutul de „ relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon” în temeiul textului actual de propunere CE.

Amendamentul 561
Philippe Busquin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a stabili sectoarele menționate la 
cu alineatul (8), Comisia ține seama de 
măsura în care sectorul sau subsectorul în 
cauză poate transfera costul cotelor 
solicitate prin prețul produselor, fără a 
pierde nici din cota de piață, nici din 
rentabilitate sau din oportunitățile de 
investiții în favoarea aceluiași sector sau 
subsector din țările din afara Uniunii 
Europene care nu impun restricții 
comparabile cu privire la emisii. Criteriile 
relevante sunt, printre altele, următoarele:

Or. en

Amendamentul 562
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ține seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu alineatul (8), Comisia ține 
seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
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cotelor solicitate în prețul produselor, fără 
a pierde o parte semnificativă a cotei de 
piață în favoarea instalațiilor mai puțin 
eficiente din punct de vedere al emisiilor 
de carbon, situate în afara Comunității, 
ținând seama de următorii factori:

cotelor solicitate în prețul produselor, fără 
a pierde o parte semnificativă a cotei de 
piață în favoarea sectoarelor sau 
subsectoarelor similare ale căror activități 
se desfășoară în țări situate în afara UE 
care nu impun restricții comparabile 
asupra emisiilor de carbon, ținând seama 
de următorii factori:

Or. en

Justificare

Riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon apare atunci când producătorii din statele 
membre și cei din afara acestora nu se supun acelorași constrângeri privind dioxidul de 
carbon, în timp ce propunerea Comisiei restricționează analiza riscurilor emisiilor de carbon 
la o comparație cu instalațiile de carbon cele mai ineficiente și nu ia în considerare dioxidul 
de carbon din cauza transportului din afara Europei. Acest amendament este necesar pentru 
asigurarea unui nivel de egalitate între producția din cadrul Uniunii Europene și producția 
din afara acesteia.

Amendamentul 563
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ține seama de măsura în care sectorul sau 
subsectorul în cauză poate transfera costul 
cotelor solicitate în prețul produselor, fără 
a pierde o parte semnificativă a cotei de 
piață în favoarea sectoarelor sau 
subsectoarelor similare ale căror activități 
se desfășoară în țări situate în afara UE 
care nu impun restricții comparabile 
asupra emisiilor de carbon, ținând seama 
de următorii factori:

Or. en
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Justificare

Riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon apare atunci când producătorii din statele 
membre și cei din afara acestora nu se supun acelorași constrângeri privind dioxidul de 
carbon, în timp ce propunerea Comisiei restricționează analiza riscurilor emisiilor de carbon 
la o comparație cu instalațiile de carbon cele mai ineficiente și nu ia în considerare dioxidul 
de carbon din cauza transportului din afara Europei. Acest amendament este necesar pentru 
asigurarea unui nivel de egalitate între producția din cadrul Uniunii Europene și producția 
din afara acesteia.

Amendamentul 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Procesul decizional cu privire la sectoarele care ar fi expuse riscului relocării emisiilor de 
dioxid de carbon și măsurile ce trebuiesc luate ar trebui să fie transparente și conduse în 
colaborare cu sectoarele implicate și să ia în considerare atât impactul direct al includerii în 
ETS UE, cât și impactul indirect al trecerii costurilor dioxidului de carbon în prețurile la 
electricitate.
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Amendamentul 565
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 566
Pilar Ayuso

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Alocarea cotelor pentru diversele ramuri ale industriei nu trebuie să ducă la o denaturare a 
concurenței pe piața internă, care ar putea avea ca rezultat reducerea eficienței proceselor 
de producție și, ulterior, o creștere a emisiilor gazelor cu efect de seră. Relocarea internă a 
proceselor de producție sau o substituire a unitățile proceselor de producție eficiente din 
punctul de vedere al energiei prin unități de producție interne mai mici și mai puțin eficiente 
trebuie evitată.

Amendamentul 567
Philippe Busquin

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 568
Dorette Corbey

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) măsura în care licitațiile ar duce la o 
creștere substanțială a costurilor de 
producție și măsura în care efectele 
indirecte sunt cauzate de  transferul 
costului dioxidului de carbon în prețul 
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energiei electrice;

Or. en

Justificare

Industriile mari consumatoare de energie au obligații în temeiul ETS, însă sunt expuse de 
asemenea unor prețuri mai mari la energie, din cauza obligațiilor în temeiul ETS. Acest lucru 
ar trebui luat în considerare în momentul evaluării expunerii la relocarea emisiilor de 
carbon.

Amendamentul 569
Konrad Szymański

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) efectul transferării costului CO2 în 
costurile energiei electrice asupra 
sectorului sau subsectorului în cauză;

Or. en

Amendamentul 570
Philippe Busquin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 571
Philippe Busquin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) structura de piață actuală și cea 
preconizată, piața produselor și piața 
geografică relevante, expunerea sectoarelor 
vizate la concurența internațională, luând 
în considerare, printre altele, costurile de 
transport și pe cele ale emisiilor de CO2;

Or. en

Amendamentul 572
Johannes Blokland

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) structura de piață piața produselor și 
piața geografică relevante, expunerea 
sectoarelor vizate la concurența 
internațională, luând în considerare 
factori care influențează potențialul 
gradului de penetrare a importurilor; 

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei trebuie să ia în considerare factorii care ar putea reduce presiunea 
internațională asupra producătorilor UE prin penetrarea importurilor cum ar fi costurile de 
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transport, constrângerile de capacitate mondiale, diferențierea serviciilor etc.

Amendamentul 573
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon apare atunci când producătorii din statele 
membre și cei din afara acestora nu se supun acelorași constrângeri privind dioxidul de 
carbon, în timp ce propunerea Comisiei restricționează analiza riscurilor emisiilor de carbon 
la o comparație cu instalațiile de carbon cele mai ineficiente și nu ia în considerare dioxidul 
de carbon din cauza transportului din afara Europei. Acest amendament este necesar pentru 
asigurarea unui nivel de egalitate între producția din cadrul Uniunii Europene și producția 
din afara acesteia.

Amendamentul 574
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) structura de piață actuală și cea 
estimată, piața produselor și piața 
geografică relevante, expunerea sectoarelor 
vizate la concurența internațională;
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Or. en

Justificare

Riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon apare atunci când producătorii din statele 
membre și cei din afara acestora nu se supun acelorași constrângeri privind dioxidul de 
carbon, în timp ce propunerea Comisiei restricționează analiza riscurilor emisiilor de carbon 
la o comparație cu instalațiile de carbon cele mai ineficiente și nu ia în considerare dioxidul 
de carbon din cauza transportului din afara Europei. Acest amendament este necesar pentru 
asigurarea unui nivel de egalitate între producția din cadrul Uniunii Europene și producția 
din afara acesteia.

Amendamentul 575
Philippe Busquin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) efectul transferării costului CO2 în 
prețul energiei electrice asupra sectorului 
sau a subsectorului în cauză.

Or. en

Amendamentul 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) efectul transferării costului CO2 în 
prețul energiei electrice asupra sectorului 
sau a subsectorului în cauză.

Or. en
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Justificare

Procesul decizional cu privire la sectoarele care ar fi expuse riscului relocării emisiilor de 
dioxid de carbon și măsurile ce trebuiesc luate ar trebui să fie transparente și conduse în 
colaborare cu sectoarele implicate și să ia în considerare atât impactul direct al includerii în 
ETS UE, cât și impactul indirect al trecerii costurilor dioxidului de carbon în prețurile la 
electricitate.

Amendamentul 577
Philippe Busquin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 578
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a – alineatul 9 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a stabili sectoarele respective, în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
ține seama, de asemenea, de necesitatea 
asigurării, în cadrul Comunității, a 
siguranței accesului la materii prime. 
Aceasta se aplică în special materiilor 
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prime în privința cărora industria 
europeană se confruntă cu un deficit.

Or. de

Justificare

Materiile prime sunt un factor important pentru succesul dezvoltării economice a 
Comunității; The position of raw materials which are already in short supply in the EU is of 
crucial importance for the international competitiveness of key European industries.

Amendamentul 579
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În fiecare an, pe baza noilor 
informații privind piața, orice sector 
neinclus în anexa I are posibilitatea de a 
solicita Comisiei reexaminarea situației 
pentru a stabili dacă sectorul trebuie 
considerat vulnerabil la relocarea de 
emisii de dioxid de carbon.

Or. en

Justificare

Dacă informația de piață arată că relocarea emisiilor de dioxid de carbon are loc într-un 
sector care nu a fost considerat până acum ca fiind vulnerabil la relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon, ar trebui să fie disponibil un remediu, fără a fi necesar să se aștepte 
revizuirea după 3 ani.
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Amendamentul 580
Péter Olajos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În cazul în care un stat membru 
refuză să plătească o amendă impusă în 
temeiul mecanismului de asigurare a 
conformității din cadrul [deciziei de 
repartizare a efortului], în conformitate 
cu articolul 5a al deciziei menționate, 
cantitatea de cote echivalentă cu deficitul 
de reducere a emisiilor pe anul respectiv 
este reținută în Registrul comunitar 
independent al tranzacțiilor (CITL) și nu 
se acordă statului membru în cauză până 
când acesta nu plătește amenda 
respectivă.

Or. en

Justificare

Acest amendament garantează faptul că statele membre respectă un sistem de amenzi pentru 
statele membre în conformitate cu decizia de distribuire echitabilă a eforturilor.
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