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Amendamentul 824
Martin Callanan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Consiliul European și-a exprimat 
angajamentul ferm de a reduce până în 
2020 emisiile totale de gaze cu efect de 
seră din Comunitate cu cel puțin 20% în 
raport cu nivelurile din 1990 și cu 30% în 
cazul în care și alte țări dezvoltate se 
angajează să obțină reduceri comparabile 
ale emisiilor, iar țările în curs de dezvoltare 
mai avansate din punct de vedere economic 
aduc o contribuție adecvată, în funcție de 
responsabilitățile și capacitățile lor. 
Emisiile globale de gaze cu efect de seră ar 
trebui reduse până în 2050 cu cel puțin 
50% față de nivelurile din 1990. Toate 
sectoarele economice ar trebui să 
contribuie în vederea realizării acestui 
obiectiv de reducere a emisiilor, inclusiv 
transportul maritim și aviația. Sectorul 
aviatic contribuie la reducerile de 20% și 
30% prin includerea sa în sistemul 
comunitar. Sub rezerva unei examinări 
suplimentare de către Comisie privind 
aspectele practice ale includerii 
transporturilor maritime în sistemul 
comunitar și în lipsa unui sistem global de 
comercializare a emisiilor prin 
intermediul Organizației Maritime 
Internaționale sau a unor mecanisme 
UNFCCC în viitorul apropiat, ar trebui să 
se acorde atenție includerii 
transporturilor maritime în sistemul 
comunitar.

Or. en
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Amendamentul 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Principiile pentru stabilirea valorilor de referință trebuie convenite cu sectoarele în cauză și 
ele trebuie să reflecte emisiile actuale, precum și opțiunile tehnice de reducere a emisiilor în 
sectorul respectiv. BREF va reprezenta un document de referință relevant pentru acest 
proces. Dispoziția de a evita „denaturarea piețelor de electricitate și de termoficare” nu ar 
trebui să împiedice alocarea de cote gratuite instalațiilor de cogenerare existente sau 
autoaprovizionarea cu electricitate.

Amendamentul 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

de dioxid de carbon, Comunitatea va aloca 
sectoarelor și subsectoarelor care 
îndeplinesc criteriile aplicabile cote 
gratuite de până la 100% din emisiile 
directe. Definirea acestor sectoare și 
subsectoare, precum și măsurile care se 
impun vor asigura inițierea unor acțiuni 
acolo unde este necesar și evită
supracompensarea. În cazul sectoarelor și 
subsectoarelor unde se poate dovedi 
corespunzător că riscul relocării emisiilor 
de dioxid de carbon este cauzat și de 
transferarea costurilor dioxidului de 
carbon în prețurile energiei, iar energia 
electrică reprezintă o pondere ridicată din 
costurile de producție și este utilizată
eficient, atunci măsurile adoptate pentru a 
reduce riscul relocării emisiilor de CO2  în 
conformitate cu articolul 10 ar trebui să 
ia în considerare, de asemenea, efectele 
indirecte ale transferării costului 
dioxidului de carbon în prețul electricității 
asupra consumului de energie electrică 
din cadrul procesului de producție și să 
includă acestea în alocarea totală 
aferentă sectorului sau subsectorului.

Or. en

Justificare

Sectoarele afectate de măsura propusă sunt cele care sunt expuse concurenței internaționale 
și care nu pot transfera asupra consumatorului costurile majorate ale electricității cauzate de 
CO2.  În unele dintre sectoarele afectate, emisiile indirecte sunt de până la șase ori mai mari 
decât emisiile directe. Aceste efecte trebuie abordate, pentru ca sectoarele în cauză să își 
poată continua activitățile în Europa. Expresia „fără a schimba cantitatea totală de cote” 
este ambiguă și ar trebui eliminată, deoarece cantitatea totală de permise care urmează să fie 
emise în UE este fixată în cadrul directivei.
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Amendamentul 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Prin urmare, Comisia ar trebui să 
reexamineze situația până în iunie 2010, să 
consulte toți partenerii sociali implicați și, 
ținând seama de rezultatul negocierilor 
internaționale, să prezinte un raport însoțit 
de propuneri adecvate. În acest context, 
Comisia ar trebui să identifice, în termen 
de [6 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive], sectoarele sau 
subsectoarele industriale mari 
consumatoare de energie care ar putea fi 
afectate de fenomenul relocării emisiilor de 
dioxid de carbon. Analiza Comisiei ar 
trebui să se bazeze pe evaluarea 
incapacității de a transfera costurile cotelor 
necesare în prețul produselor și efectele 
indirecte ale transferării costului 
dioxidului de carbon în prețul 
electricității, fără a se înregistra pierderi 
semnificative ale cotei de piață în favoarea 
instalațiilor din afara Comunității care nu 
desfășoară acțiuni comparabile de reducere 
a emisiilor. Sectoarele mari consumatoare 
de energie identificate ca fiind expuse unui 
risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ar trebui să beneficieze
de o valoare mai mare a cotelor gratuite, 
pentru emisiile directe și, dacă este cazul, 
pentru emisiile indirecte. Pentru unele 
sectoare, ar putea fi introdus un sistem 
eficient de echivalare în acest sens, de 
natură să aducă pe poziții comparabile 
instalațiile comunitare expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon și instalațiile din țări terțe. 
Un astfel de sistem ar putea impune 
importatorilor cerințe care nu ar fi mai 
puțin favorabile decât cele aplicabile 
instalațiilor din UE, de exemplu prin 
solicitarea de a restitui cotele. Orice 
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trebuie respectate obligațiile internaționale 
ale Comunității, inclusiv acordul OMC.

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

Or. en

Justificare

Industria are nevoie de informații clare necesită claritate cât mai curând posibil cu privire la 
sectoarele și subsectoarele care vor face obiectul acestui angajament și a posibilelor măsuri 
luate, pentru a pregăti instalațiile în cauză pentru viitoarele activități sau pentru închidere. 
Măsurile ar trebui să ia în considerare atât efectele directe, cât și cele indirecte ale 
transferării costului dioxidului de carbon, pentru a aborda chestiunea riscurilor majore 
asociate cu relocarea emisiilor de CO2. Sistemul de egalizare a CO2 nu va fi adecvat pentru 
toate sectoarele.
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