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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să 
respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
până în 2020
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0017),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0041/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale și al Comisiei pentru dezvoltarea regională (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În opinia Comunității, exprimată cel mai 
recent în cadrul Consiliului pentru mediu 
organizat la 5 noiembrie 2007 la Bruxelles, 
pentru ca acest obiectiv să poată fi 
îndeplinit, creșterea globală a temperaturii 
medii anuale la suprafață nu ar trebui să 
depășească nivelurile preindustriale cu mai 
mult de 2°C, ceea ce înseamnă că emisiile 

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

mondiale de gaze cu efect de seră ar trebui 
reduse, până în 2050, cu cel puțin 50% față 
de nivelurile înregistrate în 1990. Toate 
sectoarele economiei ar trebui să contribuie 
la realizarea acestei reduceri a emisiilor. 
Țările dezvoltate ar trebui să constituie în 
continuare un exemplu, angajându-se să 
reducă, până în 2020, emisiile naționale de 
gaze cu efect de seră cu până la 30% față 
de nivelurile înregistrate în 1990 și cu 
până la 80% până în 2050.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. Prin Directiva 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului s-a stabilit un 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității, care acoperă anumite sectoare 
ale economiei. Pentru a realiza această 
reducere cu 30% față de 1990 a emisiilor 
de gaze cu efect de seră până în anul 2020 
sau cu 20% în cazul în care încheierea 
acordului global pentru perioada de după 
2012 este amânată, toate sectoarele 
economiei, inclusiv sectorul transportului 
maritim internațional, ar trebui să 
contribuie la realizarea unor astfel de 
reduceri ale emisiilor. Prin urmare, în 
efortul lor de a limita și mai mult emisiile 
de gaze cu efect de seră din surse care nu 
sunt reglementate de Decizia 2003/87/CE, 
statele membre ar trebui să pună în aplicare 
politici și măsuri suplimentare.
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Justificare

The IPCC 4th Assessment Report concludes that in order to have a 50 % probability to limit 
global warming below 2 o C compared to pre-industrial levels, industrialised countries need 
to reduce their emissions by 25-40% compared to 1990. The -30% target has been repeatedly 
confirmed by Heads of States and should be the starting point for planning measures in the 
Member States to achieve EU climate targets. 

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Emisiile de gaze cu efect de seră din 
sectoare nereglementate de Directiva 
2003/87/CE ar trebui să se reducă în mod 
linear în fiecare an după 2020, 
ajungându-se astfel, până în 2050, la o 
reducere a acestor emisii cu 80% față de 
nivelurile înregistrate în 1990, obiectivul 
final fiind acela de eliminare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră provenite din 
utilizarea de combustibili fosili în 
Uniunea Europeană. Comisia ar trebui să 
examineze până în 2012 dacă acest 
obiectiv este adecvat, pe baza 
angajamentelor internaționale pe care UE 
și le-a asumat și a celor mai recente 
rezultate științifice în domeniul 
climatologiei, în ceea ce privește 
sensibilitatea climei și câmpul de aplicare, 
pentru ca reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră să fie necesară pentru 
evitarea interferențelor antropogenice 
periculoase în sistemul climatic și, dacă 
este cazul, să prezinte propuneri de 
diferențiere a obiectivelor între statele 
membre.

Or. en
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Justificare

The European Council in March 2007 signalled reductions in the order of 60-80 % in 
industrialised countries are necessary by 2050. In order to make such reductions happen, 
Member States must have a long term policy in several sectors, e.g. housing, land-use and 
transport, to avoid further investment into infrastructure which is not compatible with climate 
protection targets. This is also in line with the ETS proposal which also contains a reduction 
pathway beyond 2020. 

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage, when special measures under the ETS are planned to protect the same sectors. 
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Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean financial 
incentives promoting carbon leakage.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage, when special measures under the ETS are planned to protect the same sectors. 
Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean financial 
incentives promoting carbon leakage.



PE407.712v01-00 10/36 PR\726643RO.doc

RO

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. Capacitatea continuă a statelor membre 
de a utiliza credite în cadrul CDM este 
importantă, deoarece contribuie la 
asigurarea unei piețe pentru respectivele 
credite după 2012. În vederea asigurării 
unei astfel de piețe și a unor noi reduceri 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră în 
Comunitate, încurajând, astfel, realizarea 
obiectivelor comunitare în materie de 
energie regenerabilă, de siguranță a 
aprovizionării cu energie, de inovare și de 
competitivitate, se propune autorizarea 

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

unei utilizări anuale, de către statele 
membre, a creditelor provenite din proiecte 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră din țările terțe, până la adoptarea 
viitoare a unui acord internațional privind 
schimbările climatice, în limita unui volum 
reprezentând 1% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale fiecărui stat membru în 
anul 2005, nereglementate de Directiva 
2003/87/CE. Până când se ajunge la acest 
acord, creditele din cadrul CDM, utilizate 
pentru respectarea obiectivelor după 
2012, ar trebuie reduse cu 50%.

Or. en

Justificare

The total reduction from 2005 to 2020 in the -20 % scenario in the non-ETS sectors is 1200 
Mt. The Commission proposal would mean up to 700 Mt of potential offsets with JI/CDM, 
which is more than 50 % of the reductions required in these sectors. The proposal to allow 
some continued use of such offsets even without an international post-2012 agreement could 
be supported to a more limited extent, but given the well founded concerns over their quality 
and additionality, it is suggested that for each tonne of EU emissions offset two CER's should 
be required.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. Comunitatea ar trebui să contribuie 
în mod semnificativ la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră în țările care sunt 
părți la CCONUSC, dar nu sunt incluse 
în anexa I la aceasta (părți care nu sunt 
vizate de anexa I). Această contribuție la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră în părțile care nu sunt vizate de 
anexa I ar trebui să se bazeze pe o foaie 
de parcurs a emisiilor globale, prin care 
se poate realiza obiectivul de limitare a 
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schimbărilor climatice la o creștere de 2 
°C față de nivelurile preindustriale și ar 
trebui să fie subordonată unui acord 
global internațional după 2012. Acest 
angajament extern al Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră ar trebui distribuit între statele 
membre în funcție de PIB-ul pe cap de 
locuitor. Statele membre ar trebui să 
consacre resurse adecvate pentru a-și 
respecta angajamentul extern de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
printre altele, prin alocarea unei părți 
semnificative din veniturile obținute în 
urma licitării cotelor în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificare

The IPCC 4AR concludes that to limit the global warming below 2 o C also a significant 
deviation from the business as usual path in the developing countries is needed. Industrialised 
countries have a responsibility to contribute to the required emissions limitation in developed 
countries in addition to their mandatory domestic reductions, provided a comprehensive 
international agreement is reached. 

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

15. Progresele realizate în îndeplinirea 
angajamentelor în temeiul prezentei decizii 
ar trebui evaluate anual, pe baza unor 
rapoarte prezentate în temeiul 
Deciziei 280/2004/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
11 februarie 2004 privind un mecanism de 
monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în cadrul Comunității și de punere în 
aplicare a Protocolului de la Kyoto. Aceste 
rapoarte ar trebui să includă previziuni 
privind reducerile de emisii de gaze cu 
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realizată o evaluare completă a punerii în 
aplicare a prezentei decizii.

efect de seră în urma măsurilor prevăzute 
în toate sectoarele importante pentru 
atingerea obiectivelor de reducere fixate 
pentru 2050. La fiecare doi ani ar trebui 
realizată o evaluare a progreselor estimate, 
iar în 2016 ar trebui realizată o evaluare 
completă a punerii în aplicare a prezentei 
decizii. În cadrul evaluării bianuale, 
Comisia ar trebui să evalueze și să 
prezinte un raport privind progresele 
înregistrate în garantarea faptului că 
diversele politici comunitare (de exemplu 
în sectorul agricol, normele privind 
produsele, politicile structurale și 
cercetarea) contribuie la realizarea 
eforturilor de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră. 

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

The IPCC 4th Assessment Report concludes that in order to have a 50 % probability to limit 
global warming below 2 o C compared to pre-industrial levels, industrialised countries need 
to reduce their emissions by 25-40% compared to 1990. In addition a significant deviation 
from business as usual path in the developing countries is needed. Industrialised countries 
have a responsibility to contribute to the required emissions limitation in developed countries 
in addition to and not by offsetting their domestic reduction targets. 

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. Pentru a garanta eficiența prezentei 
directive, aceasta ar trebui să prevadă un 
mecanism prin care un stat membru care 
își depășește obiectivul anual de reducere 
a gazelor cu efect de seră să fie supus 
unei penalizări echivalente cu cea 
aplicabilă instalațiilor în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE, iar un volum 
corespunzător de echivalent CO2 să fie 
dedus din următoarea licitație de cote în 
conformitate cu respectiva directivă. 
Toate veniturile provenite din astfel de 
penalizări ar trebui să contribuie la un 
fond comunitar destinat finanțării 
măsurilor de atenuare a efectelor 
schimbărilor climatice.

Or. en

Justificare

For achieving the overall EU objective it is important that the Members States comply with 
the Decision. An effective compliance mechanism in line with the one applying to installations 
under the ETS is needed.
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Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta decizie stabilește normele de 
stabilire a contribuției statelor membre la 
respectarea angajamentului Comunității de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră după 2013 în ceea ce privește emisiile 
de gaze cu efect de seră din surse care nu 
sunt reglementate de Directiva 
2003/87/CE, precum și evaluarea 
respectivei contribuții. Emisiile provenite 
din transportul maritim internațional sunt 
reglementate cu excepția cazului și până 
în momentul în care intră în domeniul de 
aplicare al Directivei 2003/87/CE sau al 
oricărui alt intrument juridic comunitar 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră provenind din sectorul transportului 
maritim internațional.

Or. en

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Până în 2020, Comunitatea își reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră provenind 
din surse nereglementate de Directiva 
2003/87/CE, cu un procent corespunzător 
unei treimi din obiectivul comunitar total 
de reducere cu 30% a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2020 față de 
nivelurile înregistrate în 1990.*

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

Or. en

Justificare

The IPCC 4th Assessment Report concludes that in order to have a 50 % probability to limit 
global warming below 2 o C compared to pre-industrial levels, industrialised countries need 
to reduce their emissions by 25-40% compared to 1990. The -30% target has been repeatedly 
confirmed by Heads of States and should be the starting point for planning measures in the 
Member States to achieve EU climate targets. 

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en
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Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În conformitate cu alineatul (3) și cu 
articolul 4, fiecare stat membru își 
limitează anual emisiile de gaze cu efect de 
seră, în mod linear, astfel încât să se 
asigure că respectivele emisii nu depășesc 
nivelul maxim stabilit pentru statul 
membru în cauză pentru anul 2020, astfel 
cum este prevăzut în anexa -1.*

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

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care se amână încheierea 
unui viitor acord internațional privind 
schimbările climatice, emisiile de gaze cu 
efect de seră se reduc anual în mod linear 
până la nivelurile maxime stabilite în 
anexa la prezenta decizie, ceea ce 
corespunde unei treimi din reducerea 
comunitară totală de 20% a emisiilor de 
gaze cu efect de seră față de nivelurile 
înregistrate în 1990.

Or. en

Justificare

The 30 % reduction target, which is in line with the advice of the IPCC, is taken as the 
starting point of this decision, and the 20 % reduction is kept as a fallback option, in case an 
international agreement is delayed.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul în care emisiile de gaze cu 
efect de seră provenind din transportul 
maritim internațional nu intră în 
domeniul de aplicare al Directivei 
2003/87/CE sau al oricărui alt instrument 
juridic comunitar menit să reducă aceste 
emisii și să le includă în angajamentele 
comunitare de reducere până în 2014, 
Comisia adoptă măsuri pentru a impune 
obligații naționale de reducere a acestor 
emisii până în 2015. Aceste măsuri, fiind 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei decizii prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
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procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 9 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a

Nivelul emisiilor pentru perioada 2020-
2050

Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenind din sectoare nereglementate de 
Directiva 2003/87/CE continuă să se 
reducă în mod linear în fiecare an după 
2020, ajungându-se astfel la o reducere a 
acestor emisii cu 80% față de nivelurile 
înregistrate în 1990, până în 2050, 
obiectivul final fiind acela de eliminare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
provenind din utilizarea de combustibili 
fosili în Uniunea Europeană. Comisia 
examinează până în 2012 dacă este 
adecvat să se facă diferențierea între 
statele membre în ceea ce privește 
obiectivul comunitar de reducere a 
emisiilor pentru o perioadă ulterioară; în 
caz contrar, statele membre garantează 
reduceri ale emisiilor de gaze 
reglementate de prezenta directivă printr-
un factor de reducere uniform. 

Or. en

Justificare

The European Council in March 2007 signalled reductions in the order of 60-80 % in 
industrialised countries are necessary by 2050. In order to make such reductions happen, 
Member States must have a long term policy in several sectors, e.g. housing, land-use and 
transport, to avoid further investment into infrastructure which is not compatible with climate 
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protection targets. This is also in line with the ETS proposal which also contains a reduction 
pathway beyond 2020. 

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reduceri certificate de emisii (CER) și 
unități de reducere a emisiilor (ERU) 
eliberate pentru reduceri de emisii până la 
31 decembrie 2012, realizate în cadrul unor 
tipuri de proiecte acceptate de către toate 
statele membre în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE în perioada 2008-
2012;

(a) reduceri certificate de emisii (CER) și 
unități de reducere a emisiilor (ERU) 
eliberate pentru reduceri de emisii până la 
31 decembrie 2012, realizate în cadrul unor 
tipuri de proiecte de energie regenerabilă 
și de gestionare eficientă a cererii de 
energie, acceptate de către toate statele 
membre în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE în perioada 2008-2012, cu 
excepția reducerilor certificate de emisii 
determinate de marile proiecte 
hidroelectrice;

Or. en

Justificare

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage, when special measures under the ETS are planned to protect the same sectors. 
Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean financial 
incentives promoting carbon leakage.

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate începând cu 1 ianuarie 2013 în 
cadrul unor proiecte înregistrate în 
perioada 2008-2012 al căror tip a fost 
acceptat de către toate statele membre în 
conformitate cu Directiva 2003/87/CE în 

(b) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate începând cu 1 ianuarie 2013 în 
cadrul unor proiecte de energie 
regenerabilă și de gestionare eficientă a 
cererii de energie, înregistrate în perioada 
2008-2012 al căror tip a fost acceptat de 
către toate statele membre în conformitate 
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perioada 2008-2012; cu Directiva 2003/87/CE în perioada 2008-
2012, cu excepția reducerilor certificate 
de emisii determinate de marile proiecte 
hidroelectrice;

Or. en

Justificare

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage, when special measures under the ETS are planned to protect the same sectors. 
Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean financial 
incentives promoting carbon leakage.

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Articolul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate în cadrul unor proiecte întreprinse 
în țările cel mai puțin dezvoltate și al căror 
tip a fost acceptat de către toate statele 
membre în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE în perioada 2008-2012, până 
când respectivele țări ratifică un acord cu 
Comunitatea sau până în 2020, dacă 
această dată intervine mai devreme.

(c) CER eliberate pentru reduceri de emisii 
realizate în cadrul unor proiecte de energie 
regenerabilă și de gestionare eficientă a 
cererii de energie, întreprinse în țările cel 
mai puțin dezvoltate și al căror tip a fost 
acceptat de către toate statele membre în 
conformitate cu Directiva 2003/87/CE în 
perioada 2008-2012, cu excepția 
reducerilor certificate de emisii 
determinate de marile proiecte 
hidroelectrice, până când respectivele țări 
ratifică un acord cu Comunitatea sau până 
în 2020, dacă această dată intervine mai 
devreme.

Or. en

Justificare

It would be inconsistent to allow for offsets in industrial sectors which are prone to carbon 
leakage, when special measures under the ETS are planned to protect the same sectors. 
Recognising credits from CDM investments in these sectors could de facto mean financial 
incentives promoting carbon leakage.
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Amendamentul 23

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În plus față de dispozițiile alineatului 
(1) și în cazul în care se întârzie
încheierea unui acord internațional privind 
schimbările climatice, statele membre pot 
utiliza, pentru a-și îndeplini obligațiile 
prevăzute la articolul 3, credite 
suplimentare de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră care rezultă din 
proiecte sau din alte activități de reducere 
a emisiilor, în conformitate cu acordurile 
prevăzute la articolul 11a alineatul (5) din 
Directiva 2003/87/CE.

(2) Până la încheierea unui acord 
internațional, reducerile certificate de 
emisii utilizate pentru a-și îndeplini 
obligațiile prevăzute la articolul 3 se reduc
cu 50%.

Or. en

Justificare

Recent studies suggest significant misgivings regarding the integrity and additionality of the 
CDM/JI emission reductions. In the case where offsets are not additional and "real", their use 
for compliance, instead of domestic emissions reductions will have a net negative effect on the 
climate. Until a new international agreement it is proposed that such credits used after 2012 
should be discounted by 50%.

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice,
statele membre pot utiliza numai creditele 
de reducere a emisiilor din țările terțe care 
au ratificat acordul.

(3) După încheierea unui viitor acord 
internațional privind schimbările climatice, 
reducerile certificate de emisii pot fi 
utilizate de statele membre numai pentru 
îndeplinirea angajamentului lor în 
conformitate cu articolul 4a. Reducerile 
certificate de emisii pot proveni numai din 
țările terțe care au ratificat acordul.
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Or. en

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Utilizarea anuală a creditelor, de către 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
alineatele (1), (2) și (3), nu depășește un 
volum egal cu 3% din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale respectivului stat membru 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE în 
anul 2005.

(4). Utilizarea anuală a creditelor, de către 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
alineatul (1), nu depășește un volum egal 
cu 1% din emisiile de gaze cu efect de seră 
ale respectivului stat membru 
nereglementate de Directiva 2003/87/CE în 
anul 2005.

Orice stat membru poate transfera partea 
neutilizată din acest volum unui alt stat 
membru.

Or. en

Justificare

The IPCC 4th Assessment Report concludes that in order to have a 50 % probability to limit 
global warming below 2 o C compared to pre-industrial levels, industrialised countries need 
to reduce their emissions by 25-40% compared to 1990. In addition significant deviation from 
business as usual path also in the developing countries is needed. Industrialised countries 
have a responsibility to contribute to the required emissions limitation in developed countries 
in addition to and not by offsetting their domestic reduction targets.

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

Angajamentul extern al Comunității de 
reducere a emisiilor

(1) Imediat după încheierea unui acord 
internațional global privind schimbările 
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climatice, Comunitatea și statele membre 
finanțează, de la începutului lui 2013, 
reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră măsurabile și obligatorii și care pot fi 
raportate și verificate, în țările care sunt 
părți la CCONUSC dar nu sunt incluse în 
anexa I la aceasta (părți care nu sunt 
vizate de anexa I).
(2) Angajamentul extern al Comunității 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră este de 250 de milioane de tone de 
echivalent CO2 în 2013 și crește în mod 
linear până la 850 de milioane de tone în 
2020.
(3) Comisia adoptă măsuri pentru a 
distribui angajamentul extern al 
Comunității de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră între statele membre, 
ținând seama de PIB-ul acestora pe cap 
de locuitor. Respectivele măsuri, fiind 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei decizii prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 9 alineatul (2).
(4) Statele membre își pot îndeplini 
angajamentul individual extern de 
reducere a emisiilor, în conformitate cu 
alineatul (3), prin:
(a) finanțări directe sau participarea la 
unul sau mai multe fonduri bilaterale 
și/sau multilaterale care au ca scop unic 
finanțarea politicilor și măsurilor de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în părțile care nu sunt vizate de 
anexa I; 
(b) contribuții la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră provenind din 
defrișări și degradarea forestieră, astfel 
cum sunt definite în conformitate cu 
acordul internațional privind schimbările 
climatice din cadrul CCONUSC;
(c) achiziționarea de credite de carbon 
precum cele din cadrul CDM sau al altor 
mecanisme implementate în conformitate 
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cu un acord internațional privind 
schimbările climatice din cadrul 
CCONUSC, astfel cum este prevăzut la 
articolul 6 alineatul (5).
Proiectele, programele și/sau politicile 
utilizate pentru respectarea dispozițiilor 
de la alineatul (3) și utilizate în fondul 
comunitar prevăzut la articolul 5a exclud 
marile proiecte hidroelectrice și nucleare, 
trebuie să fie suplimentare și să ducă la 
reduceri măsurabile ale emisiilor, care pot 
fi raportate și verificate. 

Creditele de carbon create în conformitate 
cu literele (b) și (c) sunt contabilizate 
numai în scopul respectării 
angajamentului prevăzut la alineatul (3) 
după transferul lor într-un cont de 
anulare.
(5) Statele membre se asigură că politicile 
lor de finanțare a reducerilor de emisii în 
părțile care nu sunt vizate de anexa 1 
consolidează distribuția geografică 
echitabilă a proiectelor.

Or. en

Justificare

The IPCC 4AR concludes that to limit the global warming below 2 oC also a significant 
deviation from business as usual path in the developing countries is needed. Industrialised 
countries have a responsibility to contribute to the required emissions limitation in developed 
countries in addition to their mandatory domestic reductions, provided a comprehensive 
international agreement is reached.

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre declară, în cadrul 
comunicărilor anuale pe care le prezintă în 
conformitate cu articolul 3 din 

(1) Statele membre declară, în cadrul 
comunicărilor anuale pe care le prezintă în 
conformitate cu articolul 3 din 
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Decizia 280/2004/CE, emisiile anuale 
naționale care rezultă în urma punerii în
aplicare a articolului 3 și utilizarea 
creditelor în conformitate cu articolul 4.

Decizia 280/2004/CE, emisiile anuale 
naționale care rezultă în urma punerii în 
aplicare a articolului 3, utilizarea și 
distribuirea geografică a creditelor în 
conformitate cu articolul 4, precum și 
implementarea și distribuirea geografică 
a reducerilor externe ale emisiilor de gaze 
cu efect de seră în conformitate cu 
articolul 4a.

Aceste comunicări includ reducerile de 
emisii prevăzute pentru măsurile 
planificate în toate sectoarele importante 
în vedere atingerii obiectivelor de 
reducere din 2020 și 2050.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează impactul politicilor 
sectoriale ale UE asupra emisiilor 
comunitare de gaze cu efect de seră, 
precum și potențialul de reducere a 
emisiilor asociat acestor politici. Comisia 
face propuneri, după caz, pentru a 
garanta că astfel de politici contribuie în 
mod adecvat la atingerea obiectivelor de 
reducere din 2020 și 2050.

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de decizie
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a

Mecanismul de garantare a respectării 
obligațiilor

(1) În cazul în care emisiile de gaze cu 
efect de seră ale unui stat membru 
provenind din surse nereglementate de 
Directiva 2003/87/CE depășesc limita 
anulă a emisiilor de gaze cu efect de seră 
în conformitate cu articolul 3 din prezenta 
decizie, acel stat membru plătește o 
penalizare pentru emisiile în exces, 
echivalentă cu valoarea stabilită la 
articolul 16 din Directiva 2003/87/CE. 
Penalizarea pentru emisiile în exces se 
plătește într-un fond comunitar destinat 
finanțării măsurilor de atenuare a 
efectelor schimbărilor climatice.
(2) Comisia adoptă măsuri de instituire a 
fondului comunitar menționat la alineatul 
(1). Respectivele măsuri, fiind destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei decizii prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 9 alineatul (2).
(3) În plus față de alineatul (1), volumul 
total care depășește limita în tone de 
echivalent CO2 se deduce din cantitatea 
ulterioară de cote licitate de un stat 
membru în conformitate cu articolul 10 
alineatul (2) din Directiva 2003/87/EC.

Or. en
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Amendamentul 30

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu anul următor celui în care 
s-a încheiat acordul menționat la alineatul 
(1), emisiile comunitare de gaze cu efect de 
seră din surse nereglementate, în 2020, de 
Directiva 2003/87/CE în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (1) se reduc cu un 
volum egal cu reducerea suplimentară 
totală, de către Comunitate, a emisiilor de 
gaze cu efect de seră din toate sursele pe 
care Comunitatea se angajează să o 
realizeze în temeiul acordului internațional, 
înmulțită cu partea de reduceri totale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră a 
Comunității, pentru anul 2002, la care 
statele membre trebuie să contribuie prin 
reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră din surse nereglementate de Directiva 
2003/87/CE în conformitate cu articolul 3.

(2) Începând cu anul următor celui în care 
s-a încheiat acordul menționat la alineatul 
(1), emisiile comunitare de gaze cu efect de 
seră din surse nereglementate, în 2020, de 
Directiva 2003/87/CE în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (1) se reduc cu un 
volum egal cu reducerea suplimentară 
totală, de către Comunitate, a emisiilor de 
gaze cu efect de seră din toate sursele pe 
care Comunitatea se angajează să o 
realizeze în temeiul acordului internațional, 
în cazul în care acest angajament 
depășește obiectivul comunitar de 
reducere de 30% a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2020 față de 1990,
înmulțită cu partea de reduceri totale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră a 
Comunității, pentru anul 2002, la care 
statele membre trebuie să contribuie prin 
reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră din surse nereglementate de Directiva 
2003/87/CE în conformitate cu articolul 3.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia modifică anexa pentru a ajusta 
limitele de emisii în conformitate cu primul 
paragraf. Această măsură, destinată să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
decizii, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 9 alineatul (2).

Comisia modifică anexa -1 pentru a ajusta 
limitele de emisii în conformitate cu primul 
paragraf. Această măsură, destinată să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
decizii, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 9 alineatul (2).
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Amendamentul 32

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot crește, în 
conformitate cu alineatul (5), nivelul de 
utilizare a creditelor de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
prevăzute la articolul 4 alineatul (4) din 
țările terțe care au ratificat acordul 
menționat la alineatul (1) cu până la 
jumătate din reducerea suplimentară 
realizată în conformitate cu alineatul (2).

eliminat

Orice stat membru poate transfera partea 
neutilizată din acest volum unui alt stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă măsurile necesare
pentru a le asigura statelor membre 
posibilitatea utilizării unor tipuri 
suplimentare de credite din proiecte sau a 
unor alte mecanisme create în temeiul 
acordului internațional, dacă este cazul.

(5) Comisia prezintă propuneri 
Parlamentului European și Consiliului
pentru a le asigura statelor membre 
posibilitatea utilizării unor tipuri 
suplimentare de credite din proiecte sau a 
unor alte mecanisme create în temeiul 
acordului internațional pentru respectarea 
dispozițiilor de la articolul 4a, dacă este 
cazul. 

Respectivele măsuri, fiind destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei decizii prin completarea 
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acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 9 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de decizie
Anexă – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE 
SERĂ ALE STATELOR MEMBRE ÎN 

TEMEIUL ARTICOLULUI 3

EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE 
SERĂ ALE STATELOR MEMBRE ÎN 

TEMEIUL ARTICOLULUI 3 în cazul în 
care se amână încheierea unui acord 

internațional

Or. en

Justificare

The IPCC 4th Assessment Report concludes that in order to have a 50 % probability to limit 
global warming below 2 o C compared to pre-industrial levels, industrialised countries need 
to reduce their emissions by 25-40% compared to 1990. The -30% target has been repeatedly 
confirmed by Heads of States and should be the starting point for planning measures in the 
Member States to achieve EU climate targets. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Background

In March 2007 the European Council agreed upon climate targets for the European Union. As 
a part of an international agreement the EU would commit to a 30 % reduction of greenhouse 
gas emissions by 2020, compared to 1990 levels. Even without an international agreement the 
EU would independently achieve at least a 20% reduction. This proposal is part of the so 
called EU climate package, which the Commission put forward to implement those decisions. 
The EU Emissions Trading System covers roughly half of the EU emissions from 2013 to 
2020. The proposal for the Effort Sharing Decision covers the other sectors (such as transport, 
buildings, services, smaller industrial installations, agriculture and waste) and together the 
two form the EU emissions cap. 

Reduction target

This proposal of the Commission is based on an overall greenhouse gas reduction target of 20 
% by 2020, which will be tightened to 30 %, when an international post 2012 climate 
agreement is finalised. 

However, the 4th Assessment Report of IPCC concludes that in order to have a 50 % 
probability to limit global warming below 2 oC compared to pre-industrial levels, 
industrialised countries need to reduce their emissions by 25-40% compared to 1990. This 
range was explicitly recognised by all industrialised countries apart from the US at the UN 
Climate Conference in Bali in December 2007. The 20 % reduction target falls clearly below 
the necessary ambition level. Furthermore, the European Parliament has called (e.g. 
26.10.2006) for EU internal policies to be based on a -30% target. 

Therefore the rapporteur proposes that the 30 % reduction target, which is in line with the 
advice of the IPCC, is taken as the starting point of this decision, and 20 % reduction is kept 
as a fallback option, in case an international agreement is delayed. This would direct the 
planning and implementation measures in the EU member countries to the 30 % reduction 
from the beginning. It would not be difficult to relax this target later, if the post 2012 climate 
agreement would not be in time. But if Member States prepare themselves and plan measures 
based on an overall reduction of just 20 %, it will be much more difficult to tighten the 
measures later. 

Use of Clean Development Mechanism/Joint Implementation 

The Commission proposal allows for a rather generous level of offsetting domestic emissions 
by using emissions reductions outside of the EU, 3 % of the emissions of the non-ETS sectors 
in 2005, even in the "no-international-agreement" scenario with 20 % reduction target.

The total reduction from 2005 to 2020 in the -20 % scenario in the non-ETS sectors is 1200 
Mt. The Commission proposal would mean up to 700 Mt of potential offsets with JI/CDM, 
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which is more than 50 % of the reductions required in these sectors. 

This large use of JI/CDM credits is not in line with the reduction path given in the IPCC 4th 
Assessment Report to the industrialised countries to stay within the 2 degrees objective. A 
reduction of 25-40% compared to 1990 is required. This was confirmed at a workshop (3 June 
2008) on the Role of CDM in the climate package, hosted by the rapporteur. One of the key 
conclusions was that industrialised countries would need to reduce their greenhouse gas 
emissions with 25-40% compared to 1990 and at the same time the developed countries 
would need to limit their emissions with 15-30% compared to their business as usual scenario. 
Offsetting emissions in industrialised countries by using CDM credits would mean that 
developing countries would need to do 15-30% in addition to emissions reductions from the 
CDM projects. 

The large use of JI/CDM furthermore prevents the EU from benefiting from reducing the use 
of fossil fuels, resulting in improved energy security and air quality. Achieving the reduction 
within the EU provides a much stronger incentive for innovation. The value of these co-
benefits increases when the oil price goes up. The Commission analysis of 50 billion € saved 
on our fossil fuel energy bill in 2020 was based on 60 $/barrel, whereas we have already 
passed 120 $/ barrel and predictions go as far as suggesting a price of 200 $/barrel in the next 
years. 

To be in line with the advice of IPCC and to ensure a strong incentive for innovations, the 
rapporteur proposes to reduce the level of offsets from 3% to 1 % in relation to 2005 
emissions in the non-ETS sector. 

There are several recent studies, which have suggested significant misgivings regarding the 
integrity and additionality of the CDM/JI emission reductions. In the case where offsets are 
not additional and "real", their use for compliance, instead of domestic emissions reductions 
will have a net negative effect on climate. 

Until a new international agreement rapporteur proposes that such credits used after 2012 
should be discounted by 50%. After the finalisation of an international post 2012 climate 
agreement, an additional external emissions reduction commitment is proposed to replace 
CDM/JI offsets as a financing tool for mitigation efforts in developing countries.

Furthermore the rapporteur thinks that it would be inconsistent to allow for offsets in such 
industrial sectors which are prone to carbon leakage, when special measures under the ETS 
are planned to protect the same sectors. Recognising credits from CDM investments in these 
sectors would de facto mean financial incentives promoting carbon leakage. 

For these reasons the rapporteur proposes to restrict not only the quantity but also the types of 
CDM/JI offsets. Until the finalisation of an international post 2012 climate agreement, the 
types of CDM offsets allowed and available after 2012 will not be known, as this will be part 
of the overall negotiations. The rapporteur proposes that only renewable energy and demand 
side energy efficiency projects are accepted.
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Additional external emissions reduction obligation

The rapporteur proposes a separate external emissions reduction obligation, which would be 
only effective after the finalisation of an international post 2012 climate agreement. The IPCC 
4AR says that to limit the global warming below 2 oC significant deviation from business as 
usual path also in the developing countries is needed. The rapporteur is of the position that the 
developed countries have a responsibility to contribute to the required emissions limitation in 
developed countries. Co-financing of climate protection investments in developing countries 
by developed countries must come in addition to their mandatory domestic reductions and 
should not be used for offsetting their own emissions. Therefore a new commitment for an EU 
contribution in financing greenhouse gas emission reductions in developing countries must be 
put in place once the international agreement is reached. This external emissions reduction 
commitment should be divided among the Member States on the basis of GDP/capita and 
should be binding.

The magnitude of the external emission reduction, starting from 250 Mt of CO2 equivalent per 
year in 2013, and increasing to 850 Mt/year in 2020 is based on an analysis by the Wuppertal 
Institute and Ecofys. They estimate that, on top of the 30 % domestic emission reductions in 
Annex I countries, approximately 5.7 Gt reduction compared to business as usual is needed in 
non-Annex I countries. If half of this effort is financed by the Annex I countries and if this is 
divided according to the 1990 emissions, the share of EU is around 880 Gt of CO2 -eq. 

Reduction pathway beyond 2020 

The European Council in March 2007 signalled 60-80 % reductions are necessary by 2050. In 
order to make such reductions happen, Member States must have a long term policy in several 
sectors, e.g. housing, land-use and transport, to avoid further investment into infrastructure 
which is not compatible with climate protection targets. Also the ETS proposal has a 
reduction pathway beyond 2020. To ensure that the emissions of the EU continue to decline 
after 2020, a reduction pathway beyond that year must be added, which will reduce the annual 
emissions towards 80 % reduction by 2050 compared to 1990.

Enforcement

According to the Commission proposal Member States shall reduce their non-ETS emissions 
annually in a linear manner until 2020. They may borrow from the next year a quantity equal 
to 2 % of their emission limit, or carry the same amount forward to the following year.

For achieving the overall EU objective it is important that all Members States comply with 
their legally binding emission limits. But to ensure compliance there is only the normal 
infringement procedure, which is far too slow and cumbersome for this purpose. 

Therefore more rapid sanctions are needed. The rapporteur proposes fines which are similar to 
what is already there for installations under the ETS. In addition, and in line with what is 
required of installations under the ETS, it is proposed that the same amount of tonnes shall be 
deducted from the quantity of allowances auctioned by the same member state in the ETS. 
This arrangement would keep the total EU cap intact. 
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Scope

All sectors that are not covered by the ETS should fall under the Effort Sharing Decision. The 
aviation sector will be part of the ETS in the near future. International maritime emissions are 
not covered by any of the Commission proposals, large evidence of their significant 
contribution and European Parliament's repeated calls for measures to tackle the maritime 
emissions. The rapporteur proposes that emissions from international maritime transport are 
covered by this decision unless and until they will be included into ETS or any other 
Community legal instrument. 

ANEXĂ

List of related stakeholder meetings on Effort Sharing decision with 
Rapporteur Satu Hassi

Governments and Permanent Representations:

Belgian Permanent Representation

Czech Environment Minister Martin Bursik

Danish Permanent Representation

Finnish Environment Minister Kimmo Tiilikainen

Finnish Permanent Representation and other Finnish Government representatives (3 times)

French Ecology, Energy and Sustainable Development Minister Jean-Louis Borloo

French Permanent Representation

Netherlands Permanent Representation

Slovenian Environment Minister Janez Podobnik (2 times)

Slovenian Permanent Representation

Swedish Environment Minister Andreas Carlgren

Swedish Permanent Representation

United Kingdom Permanent Representation (2 times)

European Commission:
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Commissioners Barroso, Dimas, Verheugen & Piebalgs

DG Environment, civil servants responsible for Effort sharing decision (several times)

Industries and Non-Governmental Organisations

American Chamber of Commerce

Austrian Economic Chamber

Association of Finnish Steel and Metal Producers (2 times)

BASF Chemicals

Carbon Markets Association (CMA)

Climate Action Network (2 times)

Confederation of British Industry's (CBI)

Confederation of Danish Industries & BUSINESSEUROPE

Confederation of Finnish Industries (EK) (2 times)

EURELECTRIC

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES) (2 times)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) & Vapo (2 times)

European Trade Union Confederation (ETUC)

Finnish Energy Industries

Finnish Forest Industries Federation (2 times)

French and German Chambers of Commerce and Industry

Friends of the Earth (2 times)

Greenpeace 
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International Emissions Trading Association (IETA)

Others:

The Grand Committee of the Finnish Parliament

European Economic and Social Committee (ECOSOC) Effort Sharing Rapporteur Mr Morkis
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