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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The European Emission System Trading (EU ETS) started operation on 1 January 2005 and 
represents one of the most important instruments of EU climate policy due to its ability to 
achieve absolute emission reductions in an economically efficient manner. The amending 
Directive has been drawn up by the Commission at the request of the European Council with 
a view to enhancing the certainty and predictability of the Emissions trading system. The 
Directive is particularly aimed at codifying the interpretation of combustion installation in 
order to end the inconsistent application of the scope of the Directive which should be 
extended to include new sectors and gasses for the post 2013 period. Green house Gas trading 
primarily concerns National governments and Regional groupings of countries. It does not, at 
first glance directly concern sub-national regional authorities. This however is to take a very 
limited view. as of necessity the combustion installations which enter into the market are 
situated in one or other region of a Member State and the efficiency of its installations in 
terms of its efforts to adapt to changing energy sources and its reliance on or continued 
trading in the GHG market will directly effect the local environment, its economic 
development as well as its social cohesion and employment levels.

The Commission's proposal is a highly technical and precise document which forms an 
integral part of international agreements.

As Commissioner Hübner has frequently pointed out, under the new rules and the 
programming period 2007-2013 European Regional Development policy plays an important 
role in financing and assisting sustainable, competitive and secure energy Cohesion policy has 
been preparing to step up during the period 2007-2013 its already significant contribution to 
meet the challenge of ensuring more secure and sustainable sources of energy. In concrete 
financial terms" € 15.2 billion of Cohesion policy funding have been allocated for the period 
for investments in renewable energies and energy efficiency".

In view of these large investments and in order to enable the regions concerned to monitor the 
relationship between investments carried out under EU structural funds and the performance 
of combustion installations in their region benefiting from such investments, your draftsman 
proposes that regional authorities and local government authorities responsible for regional 
development funds be informed:

 Of the trading operations carried out by installations on their territory; so as to enable 
them to assess the effect of regional fund expenditure aimed at assisting companies 
operating these installations to convert the technology used to clean and or renewable 
sources.

Parliament has recently pointed out1, the fact that many of the Union's regions, and 
particularly those whose major source of income is based on tourism, are heavily dependent 
on the availability of cheap air travel to ensure the continuous success of this all important 
industry. Thus countries such as Cyprus, Greece, Malta, and the outermost regions of the 
Union, have an interest in ensuring that there is a fair balance between the necessity to ensure 
that effective measures are taken to mitigate the effects of climate change and sustainable 
                                               
1 See Ms Sudre Report on the strategy for outermost regions
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cheap air travel.

Lastly experience of the first trading period showed that the price of permits can vary 
dramatically, causing uncertainty for those considering investing in energy saving or 
renewable projects and so making such investments less attractive.  The new system should 
include measures to discourage speculation which, as we currently see in other markets 
ranging from foods to oil, can have highly detrimental effects.

AMENDAMENTELE

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

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(33) [În ceea ce privește strategia de 
alocare, industria aviatică ar trebui să fie 
tratată într-o manieră care să reflecte 
capacitatea acesteia de a găsi combustibili 
de substituție pe termen mediu până pe 
termen lung. Aceasta înseamnă că 80% din 
cote ar trebui alocate gratuit în 2013, 
urmând ca alocarea gratuită să scadă anual 
cu aceeași cantitate, până la eliminarea 
totală a alocării gratuite în 2020. 
Comunitatea și statele membre ar trebui să 
depună în continuare eforturi în vederea 
ajungerii la un acord privind măsurile 
globale de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de industria aviatică 
și să reexamineze situația acestui sector în 
cadrul următoarei revizuiri a sistemului 
comunitar.] Aplicarea prezentei directive 
în cazul regiunilor ultraperiferice și 
insulelor Uniunii Europene, inclusiv 
statelor membre insulare, trebuie să fie 
precedată de un studiu de impact. În cazul 
în care acest studiu de impact arată că 
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aplicarea prezentei directive ar putea avea 
efecte sociale și economice negative, 
Comisia adoptă măsuri pentru reducerea 
acestor efecte.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Deși experiența acumulată în cursul 
primei perioade de comercializare atestă 
potențialul sistemului comunitar, iar 
finalizarea planurilor naționale de alocare 
pentru a doua perioadă de comercializare 
va genera reduceri semnificative ale 
emisiilor până în 2012, reexaminarea a 
confirmat că un sistem mai armonizat de 
comercializare a emisiilor este absolut 
necesar pentru a eficientiza utilizarea 
beneficiilor provenite din comercializarea 
cotelor, pentru a evita perturbarea pieței 
interne și pentru a facilita conectarea cu 
alte sisteme de comercializare a drepturilor 
de emisie. În afară de aceasta, ar trebui 
garantată o mai mare previzibilitate, iar 
domeniul de aplicare al sistemului ar trebui 
extins prin includerea unor noi sectoare și 
tipuri de gaze, atât pentru a consolida 
semnalul referitor la prețul carbonului în 
vederea atragerii investițiilor necesare, cât 
și pentru a crea noi posibilități de reducere, 
de natură să conducă la scăderea costurilor 
totale de reducere a emisiilor și la creșterea 
eficienței sistemului.

(7) Deși experiența acumulată în cursul 
primei perioade de comercializare atestă 
potențialul sistemului comunitar, iar 
finalizarea planurilor naționale de alocare 
pentru a doua perioadă de comercializare 
va genera reduceri semnificative ale 
emisiilor până în 2012, reexaminarea a 
confirmat că un sistem mai armonizat de 
comercializare a emisiilor este absolut 
necesar pentru a eficientiza utilizarea 
beneficiilor provenite din comercializarea 
cotelor, pentru a limita operațiunile 
speculative, pentru a evita perturbarea 
pieței interne și pentru a facilita conectarea 
cu alte sisteme de comercializare a 
drepturilor de emisie. În afară de aceasta, 
ar trebui garantată o mai mare 
previzibilitate, iar domeniul de aplicare al 
sistemului ar trebui extins prin includerea 
unor noi sectoare și tipuri de gaze, atât 
pentru a consolida semnalul referitor la 
prețul carbonului în vederea atragerii 
investițiilor necesare, cât și pentru a crea 
noi posibilități de reducere, de natură să 
conducă la scăderea costurilor totale de 
reducere a emisiilor și la creșterea 
eficienței sistemului.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul Ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a Statele membre împreună cu Comisia 
se asigură că autoritățile regionale 
primesc informații pertinente referitoare 
la instalațiile existente în zona lor, pentru 
a le permite să evalueze efectele 
finanțărilor Fondului European de 
Dezvoltare Regională și a Fondului de 
coeziune menite să sprijine întreprinderile 
care transformă tehnologia instalațiilor
pe care le exploatează în surse de energie 
nepoluante și regenerabile.

Or. en
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