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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0023 

Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau 

naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 februarie 2018 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau 

naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (COM(2016)0289 – C8-

0192/2016 – 2016/0152(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0289), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0192/2016)), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul motivat prezentat de către Consiliul Federal al Austriei în cadrul 

Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în 

care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 

20161, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 

articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul 

reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 noiembrie 2017, de a aproba 

poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

                                                           
1  JO C 34, 2.2.2017, p. 93. 
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– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 

avizele Comisiei pentru afaceri juridice, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

și Comisiei pentru cultură și educație (A8-0172/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L 

a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului 

legislativ; 

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2016)0152 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 februarie 2018 în vederea adoptării 

Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului  privind prevenirea 

geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, 

domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) Nr. 

2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,  

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară3, 

întrucât: 

                                                           
2 JO C 34, 2.2.2017, p. 93. 
3  Poziția Parlamentului European din 6 februarie 2018. 



 

 8 

 

(1) Pentru a valorifica întregul potențial al pieței interne, ca spațiu fără frontiere 

interne, în care este asigurată, printre altele, libera circulație a mărfurilor și a 

serviciilor, nu este suficient să se elimine numai obstacolele de origine statală dintre 

statele membre. Eliminarea acestor obstacole poate fi compromisă prin crearea de 

către părți private a unor obstacole care sunt incompatibile cu libertățile pieței 

interne. Acest lucru se întâmplă atunci când comercianți care își desfășoară 

activitatea într-un stat membru blochează sau limitează accesul la interfețele lor 

online, precum site-urile de internet și aplicațiile lor, pentru clienții din alte state 

membre care doresc să efectueze tranzacții transfrontaliere (practică cunoscută sub 

denumirea de „geoblocare”). De asemenea, o astfel de situație se produce și când 

anumiți comercianți aplică condiții generale de acces la bunurile și serviciile lor care 

sunt diferite pentru clienții din alte state membre, atât în mediul online, cât și în cel 

offline. Deși un astfel de tratament diferențiat ar putea fi uneori justificat prin factori 

obiectivi, în alte cazuri prin practicile lor anumiți comercianți blochează sau 

limitează accesul la bunuri sau servicii pentru clienții dornici să efectueze tranzacții 

transfrontaliere sau aplică, în acest sens, condiții generale de acces diferite lipsite de 

un fundament obiectiv. 
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(2) Societățile, în special microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-

urile), aplică condiții generale de acces diferite din diverse motive. În multe 

cazuri, sistemele juridice divergente, insecuritatea juridică aferentă, riscurile 

asociate legislației în materie de protecție a consumatorilor, legislația de mediu 

sau cea privind etichetarea, impozitarea și aspectele fiscale, costurile de livrare 

sau cerințele lingvistice contribuie la reticența comercianților de a stabili relații 

comerciale cu clienți din alte state membre. În alte cazuri, comercianții 

segmentează în mod artificial piața internă pe baza frontierelor naționale și 

împiedică libera circulație a mărfurilor și serviciilor, limitând astfel drepturile 

clienților și nepermițându-le acestora să beneficieze de o gamă mai largă de opțiuni 

și de condiții optime. Astfel de practici discriminatorii constituie un factor important 

care explică nivelul relativ scăzut al tranzacțiilor transfrontaliere în interiorul 

Uniunii, inclusiv în sectorul comerțului electronic, ceea ce împiedică valorificarea 

deplinului potențial de creștere al pieței interne. Prin urmare, prezentul regulament 

ar trebui să precizeze situațiile în care nu există nicio justificare pentru un astfel de 

tratament diferențiat, oferind astfel claritate și securitate juridică pentru toți 

participanții la tranzacții transfrontaliere și asigurând aplicarea și respectarea 

efectivă pe piața internă în ansamblul său a normelor privind nediscriminarea. 

Eliminarea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe 

cetățenia sau naționalitatea, reședința sau sediul clienților ar putea stimula 

creșterea economică și ar oferi consumatorilor mai multe posibilități de a alege în 

cadrul pieței interne. 
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(3) Prezentul regulament urmărește să soluționeze problema geoblocării nejustificate, 

prin eliminarea anumitor obstacole din calea funcționării pieței interne. Cu toate 

acestea, trebuie luat în considerare faptul că numeroasele diferențe între 

dispozițiile legislative ale statelor membre, cum sunt cele care au drept rezultat 

standarde naționale diferite sau lipsa recunoașterii reciproce sau a armonizării la 

nivelul Uniunii, continuă să reprezinte obstacole semnificative în calea comerțului 

transfrontalier. Respectivele obstacole continuă să determine fragmentarea pieței 

interne, obligând astfel deseori comercianții să adopte practici de geoblocare. Prin 

urmare, Parlamentul European, Consiliul și Comisia ar trebui să ia în continuare 

măsuri privind respectivele obstacole în vederea reducerii fragmentării pieței și a 

finalizării pieței interne. 
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(4) În conformitate cu articolul 20 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului  4, statele membre trebuie să se asigure că prestatorii de servicii 

stabiliți în Uniune nu tratează beneficiarii în mod diferit în funcție de cetățenia sau 

naționalitatea, de domiciliul ori sediul acestora. Cu toate acestea, dispoziția în cauză 

nu a fost pe deplin eficace în combaterea discriminării și nu a redus suficient 

insecuritatea juridică ▌. Prezentul regulament vizează clarificarea în mai mare 

măsură a articolului 20 din Directiva 2006/123/CE, prin definirea anumitor 

situații în care tratamentul diferențiat bazat pe cetățenie sau naționalitate, 

domiciliu sau sediu nu se poate justifica în temeiul dispoziției în cauză. Totuși, în 

cazul în care prezentul regulament contravine Directivei 2006/123/CE, prezentul 

regulament prevalează. În plus, geoblocarea nejustificată și alte forme de 

discriminare bazată pe cetățenie sau naționalitate, de domiciliu sau de sediu pot 

apărea, de asemenea, ca urmare a acțiunilor întreprinse de comercianți stabiliți în țări 

terțe, care nu intră în domeniul de aplicare al directivei respective. 

                                                           
4 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 

2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36). 
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(5) Prin urmare, măsurile specifice prevăzute în prezentul regulament, care stabilesc un 

set de norme clare, uniforme și eficace privind o serie de aspecte selectate, sunt 

necesare pentru a asigura buna funcționare a pieței interne și pentru a garanta 

accesul la bunuri și servicii și respectarea liberei circulații a acestora în Uniune, 

fără discriminare bazată pe cetățenie sau naționalitate, domiciliu sau sediu. 

Măsurile respective ar trebui să aibă scopul de a spori libertatea de alegere a 

clienților și accesul la bunuri și servicii, ținând seama, în același timp, de 

libertatea comercianților de a-și stabili propria politică comercială, în 

conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern.  
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(6) Prezentul regulament urmărește să prevină discriminarea bazată pe cetățenia sau 

naționalitatea clienților, pe domiciliul sau pe sediul acestora, inclusiv geoblocarea 

nejustificată, în tranzacțiile transfrontaliere dintre un comerciant și un client care au 

ca obiect vânzarea de bunuri și prestarea de servicii în Uniune. Regulamentul 

urmărește să abordeze atât discriminarea directă, cât și pe cea indirectă. Urmărește 

astfel să includă și diferențele nejustificate de tratament bazate pe alte criterii de 

diferențiere care conduc la același rezultat ca aplicarea unor criterii bazate în mod 

direct pe cetățenia sau naționalitatea clienților, ori pe domiciliu, indiferent dacă 

clientul se află cu titlu permanent sau temporar într-un alt stat membru, sau pe 

sediul acestora. Aceste alte criterii pot fi aplicate, în special, pe baza informațiilor 

care indică localizarea fizică a clienților, cum ar fi adresa IP utilizată la accesarea 

unei interfețe online, adresa furnizată pentru livrarea bunurilor, limba aleasă sau 

statul membru în care a fost emis instrumentul de plată al clientului. 

(7) Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice situațiilor exclusiv interne unui stat 

membru, adică situațiilor în care toate elementele relevante ale tranzacției se 

limitează la un singur stat membru, în special cetățenia sau naționalitatea, 

domiciliul sau sediul clientului sau al comerciantului, locul de executare, 

mijloacele de plată utilizate în cadrul tranzacției sau al ofertei, precum și 

utilizarea unei interfețe online.  
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(8) Anumite obstacole normative și administrative impuse comercianților au fost 

eliminate în întreaga Uniune în anumite sectoare de servicii ca urmare a punerii în 

aplicare a Directivei 2006/123/CE. În consecință, ar trebui asigurată consecvența 

între prezentul regulament și Directiva 2006/123/CE în ceea ce privește domeniul 

său material de aplicare. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice, 

printre altele, serviciilor prestate pe cale electronică, altele decât cele audiovizuale, a 

căror caracteristică principală constă în furnizarea accesului la opere sau alte obiecte 

protejate prin dreptul de autor și în utilizarea acestora, dar sub rezerva unei excluderi 

exprese și a evaluării ulterioare a acestei excluderi, prevăzute de prezentul 

regulament. Serviciile audiovizuale, inclusiv serviciile al căror obiectiv principal 

constă în furnizarea de acces la transmisii ale evenimentelor sportive și care sunt 

prestate pe baza licențelor teritoriale exclusive, ar trebui să fie excluse din domeniul 

de aplicare al prezentului regulament. Ar trebui, așadar, să fie exclus și accesul la 

serviciile financiare de retail, inclusiv la servicii de plată, fără a se aduce atingere 

dispozițiilor prezentului regulament referitoare la nediscriminarea în materie de 

plăți.  
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(9) Discriminarea poate avea loc, de asemenea, în ceea ce privește serviciile din sectorul 

transporturilor, în special în ceea ce privește vânzările de bilete pentru transportul de 

pasageri. Totuși, în această privință, Regulamentele (CE) nr. 1008/20085, 

(UE) nr. 1177/20106 și (UE) nr. 181/20117 ale Parlamentului European și ale 

Consiliului prevăd deja ample interdicții în materie de discriminare care vizează 

toate practicile discriminatorii pe care își propune să le abordeze și prezentul 

regulament. În plus, se intenționează ca Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al 

Parlamentului European și al Consiliului8 să fie modificat în acest sens în viitorul 

apropiat. Prin urmare, în vederea asigurării consecvenței cu domeniul de aplicare al 

Directivei 2006/123/CE, serviciile din sectorul transporturilor ar trebui să rămână în 

afara domeniului de aplicare al prezentului regulament. 

                                                           
5 Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 

septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în 
Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3). 

6 Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 
noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi 
navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 
334, 17.12.2010, p. 1). 

7 Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 
16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și 
autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 
28.2.2011, p. 1). 

8 Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar 
(JO L 315, 3.12.2007, p. 14). 
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(10) Atunci când un comerciant oferă un pachet de servicii combinate sau un pachet 

de bunuri combinate cu servicii, iar unul sau mai multe dintre aceste servicii ar 

intra, dacă ar fi oferite în mod individual, în domeniul de aplicare al prezentului 

regulament, în timp ce un alt serviciu nu ar intra, comerciantul în cauză ar trebui 

fie să respecte interdicțiile stabilite în prezentul regulament în ceea ce privește 

întregul pachet, fie cel puțin să ofere, pe bază individuală, serviciile care intră în 

domeniul de aplicare al prezentului regulament, în cazul în care serviciile în 

cauză sunt oferite clienților de același comerciant pe bază individuală. În cazul în 

care un comerciant prestează un serviciu și/sau bun individual, în afara unui 

pachet, rămâne la latitudinea sa să decidă prețul serviciului/bunului în afara unui 

pachet, cu condiția ca respectivul comerciant să nu aplice prețuri diferite din 

motive legate de cetățenie sau naționalitate, domiciliu sau sediu.  

(11) Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere normelor aplicabile 

din domeniul fiscal, dat fiind că Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE) furnizează o bază specifică pentru o acțiune la nivelul Uniunii în 

ceea ce privește aspectele fiscale. 
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(12) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului9, alegerea legii aplicabile contractelor încheiate între un consumator și 

un profesionist care își desfășoară activitățile comerciale sau profesionale în țara în 

care consumatorul își are reședința obișnuită sau care, prin orice mijloace, își 

direcționează activitățile respective către țara în cauză sau către mai multe țări, 

inclusiv țara respectivă, nu poate avea ca rezultat privarea consumatorului de 

protecția acordată acestuia prin dispoziții de la care nu se poate deroga prin 

convenție, în temeiul legii țării în care consumatorul își are reședința obișnuită. În 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului10, în ceea ce privește aspectele legate de un contract încheiat între un 

consumator și o persoană care desfășoară activități comerciale sau profesionale în 

statul membru pe teritoriul căruia consumatorul își are domiciliul sau care, prin orice 

mijloace, își direcționează activitățile respective către statul membru în cauză sau 

către mai multe state, inclusiv statul membru respectiv, un consumator poate 

introduce o acțiune împotriva celeilalte părți la contract înaintea instanțelor din statul 

membru pe teritoriul căruia își are domiciliul consumatorul, iar acțiunile împotriva 

consumatorului pot fi introduse numai înaintea instanțelor din statul membru 

respectiv. 

                                                           
9 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (JO L 177, 
4.7.2008, p. 6). 

10 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 
decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea 
hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1). 
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(13) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere legislației Uniunii cu privire la 

cooperarea judiciară în materie civilă, în special dispozițiilor privind legea 

aplicabilă obligațiilor contractuale și privind competența judiciară prevăzute în 

Regulamentul (CE) nr. 593/2008 ▌ și în Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 ▌. În 

special, simplul fapt că un comerciant respectă prezentul regulament nu ar trebui să 

fie interpretat în sensul că comerciantul în cauză își direcționează activitățile către 

statul membru al consumatorului în înțelesul articolului 6 alineatul (1) litera (b) 

din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și al articolului 17 alineatul (1) litera (c) din 

Regulamentul (UE) 1215/2012. Prin urmare, simplul fapt că respectivul 

comerciant nu blochează sau nu limitează accesul la interfața sa online de către 

consumatorii dintr-un alt stat membru sau nu aplică condiții generale de acces 

diferite în cazurile prevăzute în prezentul regulament sau nu aplică condiții 

diferite pentru tranzacțiile de plată care se încadrează în seria de mijloace de plată 

acceptate nu ar trebui considerat, în sine, drept direcționare a activităților 

comerciantului în statul membru al consumatorului, în scopul stabilirii dreptului 

aplicabil și al jurisdicției aplicabile. De asemenea, nu se poate considera doar din 

motivele menționate că un comerciant își direcționează activitățile către statul 

membru unde consumatorul are reședința obișnuită în cazul în care comerciantul 

furnizează informații și asistență consumatorului după încheierea contractului 

care este rezultatul respectării de către comerciant a prezentului regulament. 
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(14) În ceea ce privește înțelesul și aplicarea conceptului de „servicii prestate pe cale 

electronică”, astfel cum este definit în prezentul regulament, este important să se 

asigure siguranța juridică și consecvența cu legislația Uniunii privind taxa pe 

valoarea adăugată (TVA), datorită cărora comerciantul poate să declare și să 

plătească TVA-ul într-un mod simplificat, prin intermediul mini-ghișeului unic în 

materie de TVA (M1SS), în conformitate cu normele privind regimul special 

pentru persoanele impozabile nestabilite prevăzute în Directiva 2006/112/CE a 

Consiliului11 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al 

Consiliului12. Având în vedere evoluțiile tehnologice și comerciale rapide, 

conceptul de servicii prestate pe cale electronică ar trebui să fie definit într-un 

mod neutru din punct de vedere tehnologic, cu trimitere la caracteristicile 

principale ale acestor servicii, într-un mod care este în conformitate cu definiția 

prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr. 282/2011. În consecință, atunci când se interpretează și se aplică această 

definiție, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de specificațiile 

suplimentare incluse în anexa II la Directiva 2006/112/CE, precum și în 

articolul 7 alineatele (2) și (3) și în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) nr. 282/2011, în măsura în care serviciile enumerate în dispozițiile respective 

intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament. 

                                                           
11  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun 

al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1). 
12  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 

2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind 
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 77, 23.3.2011, p. 1). 
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(15) Practicile discriminatorii pe care prezentul regulament urmărește să le abordeze au 

loc, de obicei, prin intermediul clauzelor și condițiilor generale și al altor informații 

care sunt stabilite și aplicate de către comerciantul în cauză sau în contul său ca o 

condiție prealabilă pentru obținerea accesului la bunurile sau serviciile în cauză, care 

sunt puse la dispoziția publicului larg. Astfel de condiții generale de acces includ, 

printre altele, prețurile, condițiile de plată și condițiile de livrare. Ele pot fi puse la 

dispoziția publicului larg de către comerciant sau în contul acestuia prin diverse 

mijloace, cum ar fi informații publicate în materiale publicitare, pe site-uri internet 

sau în documentația contractuală ori precontractuală. Astfel de condiții generale de 

acces se aplică în lipsa unui acord în sens contrar care a făcut obiectul unei negocieri 

individuale și a fost încheiat în mod direct între comerciant și client. Clauzele și 

condițiile care au făcut obiectul unei negocieri individuale între comerciant și clienți 

nu ar trebui să fie considerate drept condiții generale de acces în sensul prezentului 

regulament.  
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(16) Atunci când achiziționează bunuri sau servicii în calitate de utilizatori finali în 

condițiile generale de acces, consumatorii și întreprinderile, în special 

microîntreprinderile și IMM-urile, se află adesea într-o poziție similară. Prin 

urmare, atât consumatorii, cât și întreprinderile ar trebui să fie protejate împotriva 

discriminării bazate pe cetățenie sau naționalitate, domiciliu sau sediu atunci când 

acționează în calitate de clienți în sensul prezentului regulament. Totuși, această 

protecție nu ar trebui să se extindă la clienții care achiziționează un bun sau un 

serviciu în scopul revânzării, transformării, prelucrării, închirierii sau 

subcontractării ulterioare, deoarece protecția respectivă ar afecta sistemele de 

distribuție utilizate pe scară largă între întreprinderi în cadrul tranzacțiilor de la 

întreprindere la întreprindere (business to business), adeseori negociate bilateral și 

direct legate de strategiile comerciale în aval și în amonte. Exemple de astfel de 

scheme sunt distribuția selectivă și distribuția exclusivă, care permit producătorilor, 

în general, să își selecteze comercianții cu amănuntul, sub rezerva respectării 

normelor în materie de concurență. În consecință, prezentul regulament ar trebui 

să nu aducă atingere practicilor nediscriminatorii ale comercianților care 

limitează tranzacțiile sau tranzacțiile repetitive, pentru a împiedica întreprinderile 

să achiziționeze cantități care depășesc nevoile lor interne, cu condiția ca 

respectivii comercianți să țină seama în mod corespunzător de dimensiunea 

întreprinderilor, cu scopul de a identifica dacă achiziția este exclusiv pentru 

utilizare finală. 
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(17) Efectele asupra clienților și a pieței interne ale tratamentului discriminatoriu aplicat 

tranzacțiilor care au drept obiect vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii în 

Uniune sunt aceleași, indiferent dacă respectivul comerciant este stabilit într-un stat 

membru sau într-o țară terță. Prin urmare, astfel încât comercianții concurenți să facă 

obiectul acelorași cerințe în această privință, prezentul regulament ar trebui să se 

aplice în mod egal tuturor comercianților care își desfășoară activitatea pe teritoriul 

Uniunii, inclusiv piețelor online. 

(18) Pentru a le oferi clienților posibilități sporite de acces la informații legate de 

vânzarea de bunuri și de prestarea de servicii în cadrul pieței interne și pentru a spori 

gradul de transparență, inclusiv în ceea ce privește prețurile, comercianții nu ar 

trebui, prin măsuri tehnologice sau de orice alt tip, să îi împiedice pe clienți să aibă 

acces în totalitate și în condiții de egalitate la interfețele online, inclusiv la 

aplicațiile mobile, pe baza cetățeniei sau naționalității, a domiciliului ori a sediului 

lor. Măsurile tehnologice pentru împiedicarea accesului pot cuprinde, în special, 

orice tehnologii utilizate pentru a determina locul fizic în care se află clientul, 

inclusiv reperarea locului unde se află prin intermediul unei adrese IP sau al 

coordonatelor obținute prin intermediul unui sistem global de navigație prin satelit 

▌. Totuși, această interzicere a discriminării în ceea ce privește accesul la interfețele 

online nu ar trebui interpretată în sensul că îi impune comerciantului o obligație de a 

realiza tranzacții cu clienții. 
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(19) Pentru a asigura un tratament egal pentru clienți și pentru a evita discriminarea, 

în conformitate cu prezentul regulament, comercianții nu ar trebui să își conceapă 

interfața online, nici să aplice mijloace tehnologice într-un mod care nu le-ar 

permite în practică clienților din alte state membre să își finalizeze cu ușurință 

comenzile.  

(20) Anumiți comercianți utilizează diferite versiuni ale interfețelor lor online, destinate 

clienților-țintă din diferite state membre. Deși această posibilitate ar trebui să existe 

în continuare, ar trebui interzisă redirecționarea clienților de la o versiune la alta a 

interfeței online fără consimțământul lor explicit. Comercianții nu ar trebui să aibă 

obligația de a solicita consimțământul explicit al clientului de fiecare dată când 

același client vizitează aceeași interfață online. După ce clientul și-a dat 

consimțământul explicit, inclusiv prin stabilirea preferințelor sale într-un cont 

personal, consimțământul ar trebui considerat valabil pentru toate vizitele 

ulterioare ale aceluiași client pe aceeași interfață online. Ar trebui să fie posibil ca 

respectivul consimțământ să poată fi retras oricând de către client. Toate 

versiunile interfeței online ar trebui să rămână ușor de accesat de către client în orice 

moment. 
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(21) În anumite cazuri, ar putea fi necesară blocarea sau limitarea accesului ori 

redirecționarea clientului, fără consimțământul său explicit, către o versiune 

alternativă a unei interfețe online din motive legate de cetățenia sau naționalitatea 

clientului ori de domiciliul sau sediul acestuia, pentru a asigura respectarea unei 

dispoziții legale prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislația unui stat membru în 

conformitate cu dreptul Uniunii, care se aplică comerciantului drept urmare a 

faptului că își desfășoară activitatea în respectivul stat membru. Respectivele 

dispoziții legale pot limita accesul clienților la anumite bunuri sau servicii, de 

exemplu prin interzicerea afișării anumitor conținuturi în anumite state membre. 

Comercianții nu ar trebui să fie împiedicați să respecte aceste dispoziții; astfel, ei ar 

trebui să poată bloca anumiți clienți sau clienți din anumite teritorii, sau să poată 

limita accesul acestora la o interfață online sau să îi poată redirecționa, în măsura în 

care astfel de măsuri sunt necesare pentru respectarea dispozițiilor în cauză. Nicio 

dispoziție din prezentul regulament nu este destinată să restrângă libertatea de 

exprimare sau libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă, inclusiv 

libertatea presei, astfel cum sunt garantate la nivelul Uniunii și în statele membre, 

în special în temeiul articolului 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene (Carta).  
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(22) Într-o serie de situații specifice, nicio diferență de tratament practicată între clienți 

prin aplicarea condițiilor generale de acces, inclusiv refuzul pur și simplu de a vinde 

bunuri sau de a presta servicii, din motive legate de cetățenia sau naționalitatea 

clienților sau de domiciliul ori sediul acestora, nu se poate justifica în mod obiectiv. 

În aceste situații, orice astfel de discriminare ar trebui interzisă, iar clienții ar trebui, 

prin urmare, să aibă dreptul, în conformitate cu condițiile specifice stabilite în 

prezentul regulament, de a efectua tranzacții în aceleași condiții ca și clienții locali și 

de a avea acces în totalitate și în mod egal la oricare dintre diferitele bunuri sau 

servicii oferite, indiferent de cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul lor. 

Astfel, dacă este necesar, comercianții ar trebui să ia măsuri pentru a asigura 

respectarea acestei interdicții de discriminare dacă, în lipsa unor astfel de măsuri, 

clienții în cauză ar fi împiedicați să beneficieze de un acces deplin și egal. ▌ 
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(23) Prima dintre aceste situații este aceea în care comerciantul vinde bunuri, iar 

bunurile respective sunt livrate într-un stat membru în care comerciantul oferă 

livrarea în condițiile sale generale de acces sau sunt colectate într-un loc convenit 

de comerciant și de client într-un stat membru în care comerciantul propune o 

astfel de opțiune în condițiile sale generale de acces. În situația respectivă, clientul 

ar trebui să fie în măsură să achiziționeze bunuri în condiții total identice, inclusiv în 

ceea ce privește prețul și condițiile referitoare la livrarea bunurilor, cu cele oferite 

clienților similari care își au domiciliul sau sediul în statul membru în care sunt 

livrate bunurile sau în care sunt colectate bunurile. Aceasta ar putea însemna că 

clienții străini vor trebui să își ridice bunurile în statul membru respectiv sau într-un 

alt stat membru în care comerciantul asigură livrarea sau să se ocupe, prin propriile 

mijloace, de livrarea transfrontalieră a bunurilor. În această situație, în 

conformitate cu Directiva 2006/112/CE, nu este necesar să se efectueze înscrierea 

în registrul pentru plata TVA în statul membru al clientului ▌.  

(24) A doua situație este aceea în care comerciantul propune servicii prestate pe cale 

electronică ▌. În acest caz, livrarea fizică nu este necesară, serviciile fiind prestate 

pe cale electronică. Comerciantul poate să declare și să plătească TVA-ul într-un 

mod simplificat, în conformitate cu normele privind mini-ghișeul unic în materie de 

TVA prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 ▌. Printre 

serviciile prestate pe cale electronică se numără, de exemplu, serviciile de cloud, 

serviciile de stocare de date, găzduirea de pagini web și furnizarea de paravane de 

protecție „firewall”, folosirea motoarelor de căutare și anuarele de internet.  
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(25) În cele din urmă, nici în cazul în care comerciantul prestează servicii, iar serviciile 

respective sunt primite de client într-un loc fizic, precum spațiile comerciantului 

sau alt loc specific în care comerciantul se oferă să presteze serviciile sale pe 

teritoriul unde comerciantul își desfășoară activitatea, nu s-ar justifica aplicarea 

unor condiții generale diferite de acces bazat pe cetățenia sau naționalitatea, 

domiciliul sau sediul clientului. Situațiile respective au drept obiect ▌prestarea de 

servicii, altele decât serviciile prestate pe cale electronică, precum cazare la hotel, 

evenimente sportive, închiriere de autoturisme și bilete de intrare la festivaluri de 

muzică sau parcuri de distracții. În astfel de situații, comerciantul nu trebuie nici să 

se înregistreze în scopuri de TVA într-un alt stat membru, nici să organizeze livrarea 

transfrontalieră de bunuri. 

(26) În toate aceste situații, în temeiul dispozițiilor privind legea aplicabilă obligațiilor 

contractuale și competența judiciară prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 593/2008 

și de Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, în cazul în care un comerciant nu 

desfășoară activități în statul membru al consumatorului sau nu își direcționează 

activitățile către acest stat ▌, respectarea prezentului regulament nu implică niciun 

cost suplimentar pentru comerciant legat de competența judiciară sau de diferențele 

existente în ceea ce privește legea aplicabilă. În schimb, în cazul în care 

comerciantul își desfășoară activitățile în statul membru al consumatorului sau își 

direcționează activitățile către acest stat, el și-a manifestat voința de a stabili relații 

comerciale cu consumatorii din statul membru respectiv și, în acest mod, a putut să 

ia în considerare orice astfel de costuri. 
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(27) Interdicția de discriminare a clienților în temeiul prezentului regulament nu ar 

trebui să fie interpretată în sensul că nu autorizează comercianții să ofere bunuri 

sau servicii în diferite state membre sau să propună anumitor grupuri de clienți 

oferte specifice și clauze și condiții diferite, inclusiv prin introducerea unor 

interfețe online specifice fiecărei țări. Cu toate acestea, în astfel de situații 

comercianții ar trebui să-și trateze mereu clienții în mod nediscriminatoriu, 

oricare ar fi cetățenia sau naționalitatea acestora, domiciliul sau sediul lor, în 

cazul în care un client dorește să beneficieze de astfel de oferte și de condiții 

generale de acces. Această interdicție nu ar trebui înțeleasă că se opune aplicării 

unor condiții generale de acces care diferă din alte motive, cum ar fi apartenența 

la o anumită asociație sau contribuțiile primite de un comerciant, în cazul în care 

astfel de motive nu sunt legate de cetățenie sau naționalitate, domiciliu sau sediu. 

De asemenea, respectiva interdicție nu ar trebui interpretată în sensul că nu le 

lasă comercianților libertatea de a oferi, în mod nediscriminatoriu, condiții 

diferite, inclusiv prețuri diferite, în diferite puncte de vânzare, precum magazinele 

și site-urile internet sau de a propune anumite oferte numai pe un teritoriu 

specific dintr-un stat membru. 
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(28) În plus, această interdicție nu ar trebui înțeleasă ca afectând aplicarea limitărilor 

teritoriale sau a altor tipuri de limitări privind asistența după vânzare acordată 

consumatorului sau serviciile după vânzare oferite de comerciant clientului. În 

consecință, prezentul regulament nu ar trebui înțeles ca impunând o obligație de a 

livra bunuri la nivel transfrontalier într-un alt stat membru în care comerciantul 

nu ar oferi în alte condiții posibilitatea unei astfel de livrări către clienții săi. De 

asemenea, nu ar trebui să fie înțeles nici ca prevăzând o obligație suplimentară de 

a suporta orice alte costuri de livrare, transport și asamblare și dezasamblare 

decât cele care au fost convenite prin contract în conformitate cu dreptul Uniunii 

și cu dreptul intern. Punerea în aplicare a prezentului regulament nu aduce 

atingere Directivelor 1999/44/CE13 și 2011/83/UE14ale Parlamentului European și 

ale Consiliului. 

(29) Simpla respectare a prezentului regulament nu ar trebui să atragă după sine 

obligația comerciantului de a respecta dispozițiile legale naționale necontractuale 

referitoare la produsele și serviciile în cauză ale statului membru al clientului, ca 

de exemplu, etichetarea sau cerințele specifice sectorului, sau obligația de a 

informa clienții în legătură cu cerințele respective. 

                                                           
13  Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 

privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe 
(JO L 171, 7.7.1999, p. 12). 

14  Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 304, 22.11.2011, p. 64). 
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(30) Comercianții care se încadrează în regimul special prevăzut la titlul XII capitolul 1 

din Directiva 2006/112/CE ▌nu au obligația de a plăti TVA-ul în statul membru în 

care au sediul. Pentru comercianții respectivi, atunci când prestează servicii pe cale 

electronică, interdicția de a aplica condiții generale de acces diferite din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul clientului ar presupune o 

obligație de înregistrare în scopuri de TVA, pentru a declara taxa datorată în alte 

state membre și ar putea genera costuri suplimentare, ceea ce ar constitui o povară 

disproporționată, având în vedere mărimea și caracteristicile comercianților vizați. 

Prin urmare, acești comercianți ar trebui să fie exceptați de la această interdicție pe 

întreaga durată în care un astfel de regim este aplicabil. 

(31) În toate aceste situații, comercianții pot, în unele cazuri, să fie împiedicați să vândă 

mărfuri sau să presteze servicii anumitor clienți sau unor clienți din anumite teritorii, 

din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori 

sediul acestuia, ca urmare a unei interdicții specifice sau a unei dispoziții prevăzute 

în dreptul Uniunii sau în legislațiile statelor membre în conformitate cu dreptul 

Uniunii. De asemenea, legislațiile statelor membre le pot impune comercianților, în 

conformitate cu dreptul Uniunii, să respecte anumite norme privind stabilirea 

prețului cărților. Comercianții nu ar trebui să fie împiedicați să respecte astfel de acte 

cu putere de lege în măsura în care este necesar. 
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(32) În principiu, în temeiul dreptului Uniunii, comercianții sunt liberi să decidă 

mijloacele de plată pe care sunt dispuși să le accepte ▌. În conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului15 și cu 

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului16, 

comercianții care acceptă un instrument de plată cu cardul de o anumită marcă și 

categorie de plată nu sunt obligați să accepte instrumente de plată cu cardul din 

aceeași categorie, dar de altă marcă sau din altă categorie dar de aceeași marcă. 

Astfel, comercianții care acceptă un card de debit al unei anumite mărci nu sunt 

obligați să accepte un card de credit al aceleiași mărci sau, atunci când acceptă 

carduri de credit ale consumatorilor de o anumită marcă, nu sunt obligați să 

accepte carduri de credit comerciale ale aceleiași mărci. De asemenea, un 

comerciant care utilizează servicii de inițiere a plății, astfel cum sunt definite în 

Directiva (UE) 2015/2366, nu este obligat să accepte plata, dacă acest lucru 

necesită încheierea unui contract nou sau modificarea contractului cu un 

prestator de servicii de inițiere a plății. Cu toate acestea, odată ce această opțiune a 

fost aleasă, ▌comercianții nu ar trebui să discrimineze clienții din Uniune refuzând 

anumite tranzacții sau aplicând acestor tranzacții condiții diferite de plată, din 

motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul 

acestuia. În acest context special, o astfel de inegalitate de tratament nejustificată, 

întemeiată pe motive legate de locul în care se află contul de plăți, sediul 

prestatorului de servicii de plată sau locul emiterii unui instrument de plată în 

Uniune ar trebui, de asemenea, să fie interzisă în mod expres. În plus, ar trebui 

reamintit că Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului17 le interzice deja tuturor beneficiarilor, inclusiv comercianților, să 

                                                           
15  Regulamentul (UE) nr. 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 

29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu 
cardul (JO L 123, 19.5.2015, p. 1). 

16  Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 
noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a 
Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) 
nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 
35). 

17  Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 
14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile 
operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22). 
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condiționeze acceptarea unei plăți în euro de cerința ca respectivele conturi să fie 

situate într-un anumit stat membru. Comerciantul ar trebui să aibă libertatea de a 

solicita comisioane nediscriminatorii pentru utilizarea unui instrument de plată, 

în conformitate cu dreptul Uniunii. De asemenea, acest drept face obiectul 

restricțiilor introduse de statele membre la articolul 62 alineatul (5) din 

Directiva (UE) 2015/2366. 

(33) Directiva (UE) 2015/2366 ▌a introdus cerințe stricte de securitate pentru inițierea și 

prelucrarea plăților electronice. Respectivele cerințe reduc riscul de fraudă pentru 

toate mijloacele de plată, atât pentru cele noi, cât și pentru cele mai tradiționale, în 

special plățile online. Prestatorii de servicii de plată sunt obligați să aplice așa-

numita autentificare strictă a clienților, procedură de autentificare prin care se 

confirmă identitatea utilizatorului unui serviciu de plată sau a operațiunii de plată. În 

cazul operațiunilor la distanță, cum ar fi plățile online, cerințele de securitate merg 

chiar mai departe, impunând o legătură dinamică cu valoarea tranzacției și contul 

beneficiarului plății, pentru a spori nivelul protecției utilizatorilor prin reducerea la 

minimum a riscurilor în caz de greșeli sau de atacuri frauduloase. Ca urmare a 

dispozițiilor respective, riscul de fraudare a plăților în cazul achizițiilor la nivel 

național și al celor transfrontaliere a fost redus în mod semnificativ. Cu toate 

acestea, în situațiile în care comerciantul nu dispune de alte mijloace pentru a 

reduce riscul de neplată din partea clienților, mai ales atunci când întâmpină 

dificultăți legate de evaluarea bonității clientului, comercianților ar trebui să li se 

permită să amâne livrarea bunului sau prestarea serviciului până în momentul în 

care primesc confirmarea că tranzacția de plată a fost inițiată în mod 

corespunzător. În cazul debitărilor directe, comercianților ar trebui să li se 

permită să solicite plata în avans prin intermediul unui transfer de credit înainte 

de expedierea bunurilor sau înainte de prestarea serviciului. Cu toate acestea, un 

tratament diferit se poate întemeia doar pe motive obiective și bine întemeiate. 
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(34) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor în materie de 

concurență, în special articolelor 101 și 102 din TFUE. În special, prezentul 

regulament, mai ales dispozițiile sale privind accesul la bunuri sau servicii, nu ar 

trebui să aducă atingere acordurilor care restricționează vânzările active în 

înțelesul Regulamentului (UE) nr. 330/2010 al Comisiei18. Acordurile care le impun 

comercianților obligația de a nu efectua vânzări pasive către anumiți clienți sau către 

anumite grupuri de clienți din anumite teritorii sunt considerate, în general, ca 

restricționând concurența și, în mod normal, nu pot fi exceptate de la interdicția 

prevăzută la articolul 101 alineatul (1) din TFUE. În cazul în care, totuși, o astfel de 

excepție se aplică sau atunci când restricțiile contractuale nu intră sub incidența 

articolului 101 din TFUE, există riscul de utilizare a acestora pentru a eluda 

dispozițiile prezentului regulament. Prin urmare, atunci când prevederile relevante 

ale unor asemenea acorduri impun obligații comercianților astfel încât aceștia să 

acționeze cu încălcarea interdicțiilor stabilite în prezentul regulament privind 

accesul la interfețele online, accesul la bunuri și servicii și plată. Dispozițiile în 

cauză vizează, de exemplu, restricții contractuale care împiedică un comerciant să 

răspundă unor cereri nesolicitate de la clienți individuali pentru a le vinde bunuri, 

fără livrare, în afara teritoriului atribuit comerciantului prin contract din motive 

legate de cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clientului.  

                                                           
18  Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea 

articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
categoriilor de acorduri verticale și practici concertate (JO L 102, 23.4.2010, p. 1). 
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(35) Statele membre ar trebui să desemneze unul sau mai multe organisme responsabile 

pentru luarea de măsuri eficace în vederea ▌asigurării conformității cu prezentul 

regulament. Aceste organisme, printre care s-ar putea număra instanțele sau 

autoritățile administrative, ar trebui să aibă competențele necesare pentru a 

impune respectarea prezentului regulament de către comerciant. De asemenea, 

statele membre ar trebui să se asigure că pot fi adoptate măsuri eficace, 

proporționale și cu efect de descurajare împotriva comercianților în cazul încălcării 

prezentului regulament.  

(36) Consumatorii ar trebui să poată beneficia, din partea autorităților competente, de o 

asistență care să faciliteze soluționarea diferendelor cu comercianții ce decurg din 

aplicarea prezentului regulament, inclusiv, după caz, din partea organismelor 

înființate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului19. 

                                                           
19  Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE 
(Regulamentul privind SOL în materie de consum) (JO L 165, 18.6.2013, p. 1). 
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(37) Prezentul regulament ar trebui să fie evaluat periodic pentru a i se putea aduce 

modificări, dacă este cazul. Evaluarea respectivă ar trebui să ia în calcul impactul 

global al prezentului regulament asupra pieței interne și a comerțului electronic 

transfrontalier. Prima evaluare ar trebui să se concentreze asupra analizării 

posibilității de a extinde interdicția cu privire la condițiile de acces generale diferite 

și în ceea ce privește serviciile prestate pe cale electronică, inclusiv cele a căror 

caracteristică principală constă în furnizarea accesului la opere sau alte obiecte 

protejate prin dreptul de autor și în utilizarea acestora, cu condiția ca respectivul 

comerciant să aibă drepturile necesare pentru teritoriile relevante. Evaluarea ar 

trebui să analizeze, de asemenea, dacă domeniul de aplicare al prezentului 

regulament ar trebui să fie extins la serviciile care nu intră în domeniul de 

aplicare al Directivei 2006/123/CE, ținând seama în mod corespunzător de 

particularitățile fiecăruia dintre serviciile respective. 

(38) De asemenea, pentru a facilita asigurarea eficace a respectării normelor prevăzute în 

prezentul regulament, ar trebui să se poată utiliza, în ceea ce privește aceste norme, 

mecanismele de asigurare a cooperării transfrontaliere între autoritățile competente 

prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al 

Consiliului20. Cu toate acestea, dat fiind că Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 se 

aplică numai în ceea ce privește legile care protejează interesele consumatorilor, 

mecanismele respective ar trebui să fie disponibile numai în cazul în care clientul 

este un consumator. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 ar trebui 

modificat în consecință. Deoarece Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 este abrogat cu 

începere de la 17 ianuarie 2020 prin Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului 

European și al Consiliului21, respectivul regulament ar trebui să fie de asemenea 

modificat pentru a menține protecția intereselor consumatorilor. 

                                                           
20  Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure 
aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind 
cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) (JO L 364, 9.12.2004, p. 1). 

21  Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 
decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să 
asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 345, 27.12.2017, p. 1). 
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(39) Pentru a permite în instanță acțiuni în încetare în scopul protejării intereselor 

colective ale consumatorilor în ceea ce privește actele contrare prezentului 

regulament, în conformitate cu Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului  22, directiva respectivă ar trebui, de asemenea, să fie modificată, astfel 

încât anexa I să includă o trimitere la prezentul regulament. De asemenea, 

consumatorii ar trebui încurajați să utilizeze în mod corespunzător mecanismele 

extrajudiciare de soluționare a litigiilor în cazul obligațiilor contractuale ce 

decurg din contractele de vânzări sau de servicii online încheiate în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. 524/2013. 

(40) Comercianții, autoritățile publice și alte părți interesate ar trebui să dispună de un 

termen suficient pentru a se adapta la dispozițiile prezentului regulament și pentru a 

asigura respectarea acestora. ▌  

                                                           
22 Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor 
(JO L 110, 1.5.2009, p. 30). 
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(41) Pentru a atinge obiectivul combaterii cu eficacitate a discriminării directe și indirecte 

bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clientului, este indicat să 

se adopte un regulament, care se aplică direct în toate statele membre. Acest lucru 

este necesar pentru a garanta aplicarea uniformă a normelor privind nediscriminarea 

în întreaga Uniune și intrarea lor în vigoare la aceeași dată. Numai un regulament 

asigură claritatea, uniformitatea și securitatea juridică necesare pentru a le permite 

clienților să beneficieze pe deplin de normele respective. 

(42) Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume prevenirea discriminării directe 

și indirecte bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clientului, 

inclusiv a geoblocării nejustificate, în tranzacțiile desfășurate de aceștia cu 

comercianți din Uniune, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele 

membre, din cauza caracterului transfrontalier al acestei probleme și a insuficientei 

clarități a cadrului juridic în vigoare, dar, având în vedere dimensiunea și efectul său 

potențial asupra schimburilor comerciale din cadrul pieței interne, poate fi realizat 

mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu 

principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este 

enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar 

pentru atingerea acestui obiectiv. 
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(43) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de 

Cartă. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a 

articolelor 11, 16, 17 și 38 ale Cartei, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
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Articolul 1 

Obiectiv și domeniu de aplicare 

(1) Scopul prezentului regulament este de a contribui la buna funcționare a pieței interne 

prin prevenirea discriminării nejustificate bazate, în mod direct sau indirect, pe 

cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul clienților inclusiv prin stabilirea 

clară a situațiilor în care tratamentul diferențiat nu se poate justifica în temeiul 

articolului 20 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE.  

(2) Prezentul regulament nu se aplică situațiilor pur interne, în care toate elementele 

relevante ale tranzacției se limitează la un singur stat membru. 

(3) Prezentul regulament nu se aplică activităților menționate la articolul 2 alineatul (2) 

din Directiva 2006/123/CE. 

(4) Prezentul regulament nu aduce atingere normelor aplicabile în materie de fiscalitate. 

(5) Prezentul regulament nu aduce atingere normelor aplicabile în domeniul 

dreptului de autor și al drepturilor conexe, mai ales normelor prevăzute în 

Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului23. 

                                                           
23  Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 

privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe 
în societatea informațională (JO L 167, 22.6.2001, p. 10). 
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(6) Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului Uniunii referitor la cooperarea 

judiciară în materie civilă. Respectarea prezentului regulament nu trebuie 

interpretată în sensul că un comerciant își direcționează activitatea către statul 

membru în care consumatorul își are reședința obișnuită sau domiciliul în sensul 

articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 și al 

articolului 17 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012.  În 

special, atunci când un comerciant care acționează în conformitate cu articolele 3, 

4 și 5 din prezentul regulament nu blochează sau nu limitează accesul 

consumatorilor la interfața sa online, nu își redirecționează consumatorii, din 

motive legate de cetățenie sau naționalitate, ori de domiciliul sau sediul acestora, 

către o versiune a interfeței lor online care este diferită de cea a interfeței online 

la care consumatorii au încercat inițial să aibă acces, nu aplică condiții generale 

de acces diferite atunci când vinde bunuri sau prestează servicii în situațiile 

prevăzute în prezentul regulament sau atunci când acceptă instrumente de plată 

emise într-un alt stat membru în mod nediscriminatoriu, nu se consideră, exclusiv 

pe baza acestor motive, că respectivul comerciant își direcționează activitățile către 

statul membru în care consumatorul își are reședința sau domiciliul obișnuit. De 

asemenea, nu se poate considera doar din motivele menționate că respectivul 

comerciant își direcționează activitățile către statul membru unde consumatorul 

are reședința obișnuită în cazul în care comerciantul furnizează informații și 

asistență consumatorului după încheierea contractului care este rezultatul 

respectării de către comerciant a prezentului regulament. 
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(7) Articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE se aplică în măsura în care 

prezentul regulament nu prevede dispoziții specifice.  

Articolul 2 

Definiții 

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 

1.  „servicii prestate pe cale electronică” înseamnă servicii prestate pe internet sau printr-o 

rețea electronică a căror natură determină prestarea lor automată, care implică 

intervenție umană minimă și imposibil de asigurat în absența tehnologiei informației;  

2.  „comision interbancar” înseamnă un comision interbancar astfel cum este definit la 

articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (UE) nr. 2015/751; 

3. „instrument de plată pe bază de card” înseamnă un instrument de plată pe bază de card 

astfel cum este definit la articolul 2 punctul 20 din Regulamentul (UE) nr. 2015/751; 

4.  „marcă de plată” înseamnă o marcă de plată astfel cum este definită la articolul 2 

punctul 30 din Regulamentul (UE) nr. 2015/751; 

5.  „operațiune de plată” înseamnă o operațiune de plată astfel cum este definită la 

articolul 4 punctul 5 din Directiva (UE) 2015/2366; 
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6.  „servicii de plată” înseamnă servicii de plată astfel cum sunt definite la articolul 4 

punctul 3 din Directiva (UE) 2015/2366; 

7. „prestator de servicii de plată” înseamnă un prestator de servicii de plată astfel cum este 

definit la articolul 4 punctul 11 din Directiva (UE) 2015/2366; 

8. „cont de plăți” înseamnă un cont de plăți astfel cum este definit la articolul 4 punctul 12 

din Directiva (UE) 2015/2366; 

9.  „instrument de plată” înseamnă un instrument de plată astfel cum este definit la 

articolul 4 punctul 14 din Directiva (UE) 2015/2366; 

10.  „debitare directă” înseamnă o debitare directă astfel cum este definită la articolul 4 

punctul 23 din Directiva (UE) 2015/2366; 

11.  „transfer-credit” înseamnă un transfer-credit astfel cum este definit la articolul 4 

punctul 24 din Directiva (UE) 2015/2366; 

12. „consumator” înseamnă orice persoană fizică care acționează în alte scopuri decât cele 

legate de activitatea sa comercială, economică, artizanală sau profesională;  

13. „client” înseamnă un consumator care deține cetățenia sau naționalitatea unui stat 

membru sau își are domiciliul într-un stat membru, sau o întreprindere care își are sediul 

într-un stat membru și care beneficiază de prestarea unui serviciu sau achiziționează sau 

intenționează să achiziționeze un bun ▌în Uniune exclusiv pentru utilizare finală; 
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14. „condiții generale de acces” înseamnă toate clauzele, condițiile și celelalte informații, 

inclusiv prețurile nete de vânzare, care reglementează accesul clienților la bunuri sau 

servicii oferite spre vânzare de către un comerciant, care sunt stabilite, aplicate și puse la 

dispoziția publicului larg de către comerciant sau în contul acestuia și care se aplică în lipsa 

unui acord între comerciant și client care a făcut obiectul unei negocieri individuale; 

15. „bunuri” înseamnă orice obiect corporal mobil, cu excepția obiectelor vândute prin 

executare silită sau altfel, prin autoritatea legii; ▌ 

16. „interfață online” înseamnă orice software, inclusiv un site internet sau o parte a 

acestuia și aplicații, inclusiv aplicații mobile, exploatat de către un comerciant sau 

în contul acestuia, pentru a le oferi clienților acces la bunurile sau serviciile 

comerciantului în vederea participării la o tranzacție ce are drept obiect bunurile sau 

serviciile în cauză; 

17. „serviciu” înseamnă orice activitate economică independentă, prestată în mod 

obișnuit în schimbul unei remunerații, astfel cum se menționează la articolul 57 

din TFUE; 
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18. „comerciant” înseamnă orice persoană fizică sau orice persoană juridică indiferent 

dacă se află în proprietate publică sau privată, care acționează, inclusiv prin 

intermediul unei alte persoane care acționează în numele sau în contul 

comerciantului, în scopuri legate de activitatea comercială, economică, artizanală 

sau profesională a comerciantului.  

Articolul 3 

Accesul la interfețele online 

(1) Comerciantul nu blochează și nu limitează, prin utilizarea de măsuri tehnologice sau 

în alte moduri, accesul clientului la interfața lor online din motive legate de cetățenia 

sau naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul acestuia. 

(2) Comerciantul nu redirecționează clientului, din motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea, de domiciliul sau sediul acestuia, către o versiune a interfeței sale 

online care este diferită de cea a interfeței online la care clientul a încercat inițial să 

aibă acces și care, prin structura sa, prin limba utilizată sau ca urmare a altor 

caracteristici, este destinată în mod expres clienților de o anumită cetățenie sau 

naționalitate sau cu un anumit domiciliu sau sediu, cu excepția cazului în care 

clientul și-a dat consimțământul explicit pentru o astfel de redirecționare.  
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În cazul unei redirecționări care are loc cu consimțământul explicit al clientului, 

acesta continuă să aibă acces cu ușurință la versiunea interfeței online la care a 

încercat inițial să aibă acces. 

(3) Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care blocarea 

sau limitarea accesului clientului, ori redirecționarea ▌este necesară pentru a asigura 

respectarea unei dispoziții legale prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislația unui 

stat membru în conformitate cu dreptul Uniunii, al cărui obiect îl fac activitățile 

comerciantului. 

În astfel de cazuri, comerciantul oferă o explicație clară și specifică clientului în 

ceea ce privește motivele pentru care este necesară blocarea ori limitarea 

accesului, sau redirecționarea pentru a asigura respectarea acestor dispoziții. 

Această explicație este prezentată în limba interfeței online la care clientul a 

încercat inițial să aibă acces. 

▌ 
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Articolul 4 

Accesul la bunuri și servicii 

(1) Comerciantul nu aplică bunurilor sau serviciilor sale condiții generale de acces care 

diferă din motive legate de cetățenia sau naționalitatea clientului sau de domiciliul 

ori sediul său, în cazul în care clientul dorește: 

(a) să cumpere bunuri de la un comerciant, și fie bunurile sunt livrate la o 

adresă dintr-un stat membru unde comerciantul oferă livrarea în condițiile 

generale de acces fie acestea sunt ridicate dintr-un loc convenit de 

comerciant și de client într-un stat membru în care comerciantul oferă 

această posibilitate în condițiile generale de acces; 

(b) să primească servicii prestate pe cale electronică din partea unui comerciant, 

altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea 

accesului la opere sau alte obiecte protejate prin dreptul de autor sau în 

utilizarea acestora, inclusiv în vânzarea de opere protejate prin dreptul de 

autor sau de alte obiecte protejate sub o formă nematerială;  

(c) să îi fie prestate servicii de către un comerciant, altele decât serviciile prestate 

pe cale electronică, într-un loc fizic pe teritoriul unui stat membru unde 

comerciantul își desfășoară activitatea ▌. 
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(2)  Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu îi împiedică pe comercianți să ofere 

condiții generale de acces, inclusiv prețuri de vânzare, care să difere de la un stat 

membru la altul sau în interiorul unui stat membru și care să fie propuse clienților 

de pe un anumit teritoriu sau anumitor grupuri de clienți în mod 

nediscriminatoriu. 

(3)  Simpla respectare a interdicției prevăzute la alineatul (1) nu atrage după sine 

obligația comerciantului de a respecta dispozițiile legale naționale necontractuale 

referitoare la produsele și serviciile în cauză ale statului membru al clientului sau 

obligația de a informa clienții în legătură cu aceste dispoziții. 

(4) Interdicția prevăzută la alineatul (1) litera (b) nu se aplică în cazul comercianților 

scutiți de la plata TVA în temeiul dispozițiilor din titlul XII capitolul 1 din 

Directiva 2006/112/CE. 

(5) Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în măsura în care o dispoziție 

specifică prevăzută în dreptul Uniunii sau în legislațiile statelor membre în 

conformitate cu dreptul Uniunii îl împiedică pe comerciant să vândă bunuri sau să 

presteze servicii anumitor clienți sau unor clienți din anumite teritorii.  

În ceea ce privește vânzările de cărți, interdicția prevăzută la alineatul (1) nu 

împiedică comercianții să aplice prețuri diferite unor clienți din anumite teritorii, în 

măsura în care sunt obligați să întreprindă acest demers prin legislațiile statelor 

membre în conformitate cu dreptul Uniunii. 
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Articolul 5 

Nediscriminarea din motive legate de plată 

(1) Comerciantul nu aplică, în cadrul tranzacțiilor de plată care se încadrează în seria de 

mijloace de plată acceptate de acesta, din motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea, sau de domiciliul ori sediul clientului, de locul în care este situat 

contul de plăți, de sediul prestatorului de servicii de plată sau de locul emiterii unui 

instrument de plată în Uniune, condiții diferite pentru o operațiune de plată în cazul 

în care: 

(a) operațiunea de plată este efectuată prin intermediul unei tranzacții electronice 

prin transfer de credit, debitare directă sau printr-un instrument de plată pe 

bază de card în cadrul aceleiași mărci și categorii de plată; 

(b) cerințele de autentificare sunt îndeplinite, în temeiul 

Directivei (UE) 2015/2366; și  

(c) operațiunile de plată sunt efectuate într-o monedă acceptată de către 

comerciant. 

(2) În cazul în care se justifică din motive obiective, interdicția prevăzută la alineatul 

(1) nu împiedică comerciantul de a amâna livrarea bunurilor sau prestarea 

serviciului până în momentul în care comerciantul primește confirmarea că 

tranzacția de plată a fost inițiată în mod corespunzător. 
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(3) Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu împiedică comercianții să solicite comisioane 

pentru utilizarea unui instrument de plată pe bază de card pentru care comisioanele 

interbancare nu sunt reglementate în temeiul capitolului II din 

Regulamentul (UE) 2015/751 și pentru serviciile de plată cărora nu li se aplică 

Regulamentul (UE) nr. 260/2012, cu excepția cazului în care interdicția sau 

limitarea dreptului de a solicita comisioane pentru utilizarea instrumentelor de 

plată în conformitate cu articolul 62 alineatul (5) din Directiva (UE) 2015/2366 a 

fost introdusă în dreptul statului membru căruia i se supune activitatea 

comerciantului. Comisioanele percepute nu depășesc costurile directe suportate de 

către comerciant pentru utilizarea instrumentului de plată respectiv. 

Articolul 6 

Acorduri privind vânzările pasive 

(1) Fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 330/2010 și articolului 101 din TFUE, 

prezentul regulament nu aduce atingere acordurilor care restricționează vânzările active 

în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 330/2010, nici celor care limitează vânzările pasive în 

înțelesul Regulamentului (UE) nr. 330/2010, vânzări pasive care se referă la operațiuni 

care nu intră în domeniul de aplicare al interdicțiilor prevăzute la articolele 3, 4 și 5 din 

prezentul regulament.  

(2) Dispozițiile privind acordurile care, în ceea ce privește vânzările pasive în sensul 

Regulamentului (UE) nr. 330/2010, obligă comercianții să acționeze în încălcarea 

interdicțiilor prevăzute la articolele 3, 4 și 5 sunt nule de drept. 
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Articolul 7 

Asigurarea respectării regulamentului ▌  

(1) Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe organisme responsabile pentru 

asigurarea respectării în mod adecvat și efectiv a prezentului regulament. ▌ 

(2) Statele membre stabilesc normele privind măsurile aplicabile în cazul încălcării 

dispozițiilor prezentului regulament și se asigură de punerea în aplicare a acestora. 

Măsurile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.  

(3) Măsurile menționate la alineatul (2) sunt comunicate Comisiei și făcute publice pe site-ul 

web al acesteia. 

Articolul 8 

Asistență pentru consumatori 

▌Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe organisme responsabile să ofere 

consumatorilor asistență practică în caz de litigii cu comercianții care decurg din punerea în 

aplicare a prezentului regulament. ▌  

▌  
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Articolul 9 

Clauză de revizuire 

(1) Până la ... [ doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, 

la fiecare cinci ani, Comisia prezintă un raport de evaluare a prezentului regulament 

Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European. 

Pentru aceasta, Comisia ia în considerare impactul global al regulamentului 

asupra pieței interne și a comerțului electronic transfrontalier, inclusiv, în special, 

eventuala sarcină administrativă și financiară suplimentară pentru comercianți 

determinată de existența a diferite regimuri de reglementare în materie de drept al 

contractelor încheiate cu consumatorii. Dacă este necesar, raportul este însoțit de 

propuneri de modificare a prezentului regulament, în funcție de evoluțiile juridice, 

tehnice și economice. 

(2) Prima evaluare menționată la alineatul (1) este realizată mai ales pentru a determina 

domeniul de aplicare al prezentului regulament și al interdicției prevăzute la 

articolul 4 alineatul (1) litera (b) și măsura în care prezentul regulament ar trebui să 

se aplice, de asemenea, și serviciilor prestate pe cale electronică a căror 

caracteristică principală constă în furnizarea accesului la opere sau alte obiecte 

protejate prin dreptul de autor și în utilizarea acestora, inclusiv în vânzarea de opere 

protejate prin dreptul de autor sau de alte obiecte protejate sub o formă 

nematerială, cu condiția ca respectivul comerciant să aibă drepturile necesare pentru 

teritoriile relevante.  
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Articolul 10 

Modificarea Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 

2009/22/UE 

1. În anexa la Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 se adaugă următorul punct:  

„22. Regulamentul (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului din … 

privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare 

bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața 

internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 

2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE (JO L …)+, numai în cazul în 

care clientul este un consumator astfel cum este definit la articolul 2 

punctul 12 din regulamentul respectiv.”  

2. În anexa la Regulamentul (UE) 2017/2394 se adaugă următorul punct:  

„27. Regulamentul (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului din … 

privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare 

bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața 

internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 

2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE (JO L …)+, numai în cazul în 

care clientul este un consumator astfel cum este definit la articolul 2 punctul 

12 din regulamentul respectiv.” 

3. În anexa I la Directiva 2009/22/CE se adaugă următorul punct:  

„16. Regulamentul (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului din … 

privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare 

bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața 

internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 

2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE (JO L …)+.” 

                                                           
+  JO: a se introduce numărul, data și referința de publicare pentru prezentul 

regulament. 
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Articolul 11 

Dispoziții finale 

(1) Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament se aplică de la … [ nouă luni de la data publicării prezentului 

regulament].  

▌ 

(2)  Cu toate acestea, articolul 6 se aplică cu privire la dispozițiile acordurilor 

încheiate înainte de... [data publicării prezentului regulament], care sunt 

conforme cu articolul 101 din TFUE și cu orice norme echivalente din dreptul 

intern al concurenței de la ... [24 luni de la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. 

 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în 

toate statele membre. 

 

Adoptat la ..., 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

 

DECLARAȚIA COMISIEI 

Comisia ia notă de textul articolului 9 convenit de Parlamentul European și de Consiliu. 

Fără a aduce atingere dreptului său de inițiativă în temeiul tratatului, Comisia dorește, în acest 

context, să precizeze că, în conformitate cu articolul 9, în prima sa evaluare a prezentului 

regulament, care trebuie efectuată în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, 

va evalua în detaliu modul în care a fost pus în aplicare regulamentul și a contribuit la funcționarea 

efectivă a pieței interne. Astfel, Comisia va ține seama de așteptările tot mai mari ale 

consumatorilor, în special ale celor care nu au acces la servicii protejate prin drepturi de autor. 

În cadrul evaluării, Comisia va efectua o analiză amplă a fezabilității și a costurilor și beneficiilor 

potențiale rezultate din eventualele modificări ale domeniului de aplicare al regulamentului, în 

special în ceea ce privește posibila eliminare de la articolul 4 alineatul (1) litera (b) a excluderii 

serviciilor furnizate pe cale electronică a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces 

la opere protejate prin drepturi de autor sau la alte obiecte protejate sau în utilizarea acestora, în 

cazul în care comerciantul deține drepturile sau licența de a utiliza un astfel de conținut pe teritoriile 

relevante, ținând seama în mod corespunzător de efectele probabile ale extinderii domeniului de 

aplicare al regulamentului asupra consumatorilor și întreprinderilor, precum și asupra sectoarelor 

vizate în întreaga Uniune Europeană. De asemenea, Comisia va analiza cu atenție dacă și în alte 

sectoare, inclusiv în cele care nu sunt acoperite de Directiva 2006/123/CE și care nu intră domeniul 

de aplicare al regulamentului în temeiul articolului 1 alineatul (3), cum ar fi serviciile din sectorul 

transportului și serviciile audiovizuale, ar trebui eliminate alte eventuale restricții nejustificate pe 

motive de cetățenie sau naționalitate, domiciliu sau sediu. 

În cazul în care, în evaluarea sa, Comisia concluzionează că domeniul de aplicare al 

regulamentului trebuie modificat, ea va face o propunere legislativă în consecință. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0024 

Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea 

investițiilor în acest domeniu ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 februarie 2018 referitoare la 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și 

a sporirii investițiilor în acest domeniu (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 

2015/0148(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2015)0337), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0190/2015), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 9 decembrie 

201524, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 aprilie 201625, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 

articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul 

reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 22 noiembrie 2017, de a aproba 

poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

                                                           
24  JO C 71, 24.2.2016, p. 57. 
25  JO C 240, 1.7.2016, p. 62. 
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– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și al Comisiei 

pentru dezvoltare (A8-0003/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare26; 

2.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție; 

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                           
26  Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 15 februarie 2017 (Texte adoptate, 

P8_TA(2017)0035). 
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P8_TC1-COD(2015)0148 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 februarie 2018 în vederea adoptării 

Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 

2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor 

în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814 

 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European27, 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor28, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară29, 

                                                           
27 JO C 71, 24.2.2016, , p. 57. 
28 JO C 240, 1.7.2016, p. 62. 
29 Poziția Parlamentului European din 6 februarie 2018. 
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întrucât: 

(1) Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului30 a instituit un sistem de 

comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în Uniune, pentru a promova 

reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod rentabil și eficient din punct de 

vedere economic. 

(2) Consiliul European din octombrie 2014 a exprimat angajamentul de a reduce, până în 2030, 

emisiile globale de gaze cu efect de seră din Uniune cu cel puțin 40 % față de nivelurile din 

1990. Toate sectoarele economice ar trebui să contribuie la realizarea reducerilor respective 

ale emisiilor, iar obiectivul urmează să fie îndeplinit în modul cel mai rentabil prin intermediul 

sistemului Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), acesta 

generând  o reducere cu 43 % față de nivelurile din 2005 până în 2030. Acest aspect a fost 

confirmat în cadrul angajamentului de reducere preconizat al Uniunii și al statelor sale 

membre, stabilit la nivel național,  care a fost prezentat Secretariatului Convenției-cadru a 

Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC) la 6 martie 2015. 

(3) Acordul de la Paris adoptat la 12 decembrie 2015 în temeiul CCONUSC (denumit în 

continuare „Acordul de la Paris”) a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016. Părțile la acord au 

convenit să mențină creșterea temperaturii medii globale mult sub 2 °C în raport cu nivelul 

din perioada preindustrială și să continue eforturile pentru a limita creșterea temperaturii la 

1,5 °C în raport cu nivelul din perioada preindustrială. De asemenea, părțile au convenit să 

evalueze periodic punerea în aplicare a Acordului de la Paris pentru a analiza progresele 

colective privind atingerea scopului Acordului de la Paris și îndeplinirea obiectivelor acestuia 

pe termen lung. 

                                                           
30 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 (JO 

L 275, 25.10.2003, p. 32). 
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(4) În conformitate cu angajamentul exprimat de către colegiuitori în Directiva 2009/29/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului31 și în Decizia 406/2009/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului32, toate sectoarele economiei ar trebui să contribuie la reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră. În temeiul Acordului de la Paris, Uniunea și statele sale 

membre s-au angajat la îndeplinirea unui obiectiv de reducere a emisiilor la nivelul întregii 

economii. Se depun eforturi de limitare a emisiilor maritime internaționale prin 

intermediul Organizației Maritime Internaționale (OMI), iar acestea ar trebui încurajate. 

OMI a instituit un proces pentru a adopta în 2018 o strategie inițială de reducere a 

emisiilor în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră din transportul maritim 

internațional. Adoptarea unui obiectiv ambițios de reducere a emisiilor ca parte a acestei 

strategii inițiale a devenit urgentă și este importantă pentru asigurarea unei contribuții 

echitabile a transportului maritim internațional la eforturile necesare pentru atingerea 

obiectivului de mult sub 2 °C convenit în cadrul Acordului de la Paris. Comisia ar trebui să 

examineze acest aspect cu regularitate și ar trebui ca, cel puțin o dată pe an, să prezinte 

Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la progresele înregistrate în 

cadrul OMI în direcția unui obiectiv ambițios de reducere a emisiilor și a unor măsuri de 

sprijin pentru asigurarea contribuției corespunzătoare a sectorului la eforturile necesare 

pentru îndeplinirea obiectivelor convenite în cadrul Acordului de la Paris. Acțiunea OMI sau 

a Uniunii ar trebui să înceapă din 2023, inclusiv lucrările pregătitoare pentru adoptare și 

punere în aplicare și luarea în considerare în mod corespunzător de către toate părțile 

interesate. 

                                                           
31 Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de 

modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de 

comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (JO L 140, 5.6.2009, p. 63). 
32 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 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 (JO 

L 140, 5.6.2009, p. 136). 
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(5) Consiliul European din octombrie 2014 a confirmat, în concluziile sale, că o EU ETS reformată 

și funcțională, însoțită de un instrument de stabilizare a pieței va fi principalul instrument 

european pentru îndeplinirea  obiectivului de reducere cu cel puțin 40 %, cu un factor anual 

de reducere de 2,2 % începând cu 2021. Consiliul European a confirmat de asemenea că 

alocarea cu titlu gratuit nu va expira, iar măsurile existente vor continua după 2020 pentru a 

preveni riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon din cauza politicii privind clima, atât 

timp cât alte economii majore nu depun eforturi comparabile, și fără a se reduce proporția 

certificatelor care urmează să fie scoase la licitație. Proporția certificatelor care urmează să 

fie scoase la licitație ar trebui să fie exprimată sub formă de procentaj în Directiva 

2003/87/CE, pentru a spori certitudinea planificării în ceea ce privește deciziile de investiții, 

pentru a spori transparența și a face întregul sistem mai simplu și mai ușor de înțeles. 

(6) O prioritate esențială a Uniunii o constituie crearea unei uniuni energetice reziliente, care să 

le furnizeze cetățenilor și industriilor sale o energie sigură, sustenabilă, competitivă și la 

prețuri accesibile. Îndeplinirea acestui obiectiv necesită continuarea acțiunilor ambițioase în 

domeniul climei, cu EU ETS ca piatră de temelie a politicii Uniunii privind clima, și necesită de 

asemenea progrese legate de celelalte aspecte ale uniunii energetice. Punerea în aplicare a 

obiectivelor ambițioase stabilite în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 al 

Uniunii contribuie la stabilirea unor prețuri semnificative pentru emisiile de dioxid de carbon 

și continuă să stimuleze reducerile rentabile ale emisiilor de gaze cu efect de seră. 

(7) Articolul 191 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede 

ca politica Uniunii să se bazeze pe principiul potrivit căruia poluatorul ar trebui să plătească și, 

pe această bază, Directiva 2003/87/CE prevede tranziția, în timp, către licitarea integrală a 

certificatelor. Amânarea temporară a unei licitări integrale este justificată de evitarea relocării 

emisiilor de dioxid de carbon, iar alocarea specifică cu titlu gratuit a certificatelor către 

industrie este justificată pentru abordarea riscurilor reale de creștere a emisiilor de gaze cu 

efect de seră în țările terțe în care industria nu este supusă unor restricții comparabile în ceea 

ce privește emisiile de dioxid de carbon, atât timp cât alte economii majore nu iau măsuri 

comparabile de politică în domeniul climei. 
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(8) Scoaterea la licitație a certificatelor rămâne regula generală, alocarea cu titlu gratuit fiind o 

excepție. ▌Evaluarea impactului realizată de Comisie precizează că proporția de certificate 

care urmează să fie scoase la licitație în perioada 2013-2020 este de 57 %. În principiu, 

proporția menționată ar trebui să rămână de 57 %. Această proporție este alcătuită din 

certificate scoase la licitație în numele statelor membre, inclusiv certificate rezervate pentru 

instalațiile nou-intrate, dar nealocate, certificate pentru modernizarea producției de energie 

electrică în unele state membre și certificate care urmează să fie scoase la licitație mai târziu 

din cauza plasării acestora în rezerva pentru stabilitatea pieței instituită prin Decizia (UE) 

2015/1814 a Parlamentului European și a Consiliului33. Proporția menționată ar trebui să  

includă 75 de milioane de certificate utilizate pentru sprijinirea inovării. În cazul în care 

cererea de certificate cu titlu gratuit determină necesitatea de a se aplica un factor de 

corecție transsectorial uniform înainte de 2030, proporția de certificate care urmează să fie 

scoase la licitație pe parcursul perioadei de zece ani începând cu 1 ianuarie 2021 ar trebui să 

fie redusă cu până la 3 % din cantitatea totală de certificate. Din motive de solidaritate, 

dezvoltare și interconectare, 10 % dintre certificatele care urmează să fie scoase la licitație 

de către statele membre ar trebui să fie distribuite între statele membre  al căror produs 

intern brut (PIB) pe cap de locuitor la prețurile pieței nu depășește 90 % din media Uniunii 

în 2013, în timp ce restul ar trebui să fie distribuit între toate statele membre pe baza 

emisiilor verificate. Derogarea pentru anumite state membre cu un nivel mediu al venitului 

pe cap de locuitor cu peste 20 % mai mare decât media Uniunii în raport cu distribuirea 

respectivă în perioada 2013-2020 ar trebui să expire. 

(9) Recunoscând interacțiunea dintre politicile privind clima de la nivelul Uniunii și de la nivel 

național, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a anula certificate din volumul 

care le aparține și care urmează să fie scoase la licitație în caz de închidere pe teritoriul lor a 

unor capacități de producție de energie electrică. Pentru a asigura previzibilitate pentru 

operatori și pentru participanții la piață în ceea ce privește cuantumul disponibil de 

certificate care urmează să fie scoase la licitație, posibilitatea de anulare a certificatelor în 

astfel de cazuri ar trebui să fie limitată la un cuantum corespunzător valorii medii a emisiilor 

verificate ale instalației în cauză pe parcursul unei perioade de cinci ani înainte de închidere. 

                                                           
33 Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 

2015 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă 

schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de 

modificare a Directivei 2003/87/CE (JO L 264, 9.10.2015, p. 1). 
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(10) Pentru a păstra beneficiul ecologic al reducerii emisiilor în Uniune, în timp ce acțiunile 

întreprinse de țări terțe nu oferă industriei stimulente comparabile să reducă emisiile, 

instalațiile din sectoarele și subsectoarele cu risc real de relocare a emisiilor de dioxid de 

carbon ar trebui să beneficieze în continuare de alocarea tranzitorie cu titlu gratuit. 

Experiența acumulată în cursul funcționării EU ETS a confirmat faptul că sectoarele și 

subsectoarele sunt expuse în grade diferite riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 

și că alocarea cu titlu gratuit a împiedicat relocarea emisiilor de dioxid de carbon. În timp ce 

unele sectoare și subsectoare pot fi considerate ca fiind expuse unui risc mai ridicat de 

relocare a emisiilor de dioxid de carbon, altele sunt în măsură să transfere în prețul produselor 

o parte considerabilă din costurile certificatelor necesare pentru a-și acoperi emisiile, fără a 

pierde din cota de piață, suportând doar partea rămasă din costuri, astfel încât acestea sunt 

expuse unui risc scăzut de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Comisia ar trebui să 

stabilească sectoarele relevante și să le diferențieze în funcție de intensitatea schimburilor lor 

comerciale și de intensitatea emisiilor lor pentru a identifica mai bine sectoarele expuse unui 

risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. În timp ce evaluarea sectoarelor și 

subsectoarelor ar trebui să aibă loc la nivelul de 4 cifre (codul NACE-4), ar trebui să fie 

anticipate, de asemenea, circumstanțe specifice în care poate fi oportun să existe 

posibilitatea de a solicita o evaluare la un nivel de 6 cifre sau de 8 cifre (Prodcom). O astfel 

de posibilitate ar trebui să existe atunci când unele sectoare și subsectoare au fost 

considerate anterior a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon la un 

nivel de 6 cifre sau de 8 cifre (Prodcom), ținând seama, de asemenea, de faptul că anumite 

coduri NACE, în special cele care se încheie cu .99, înglobează activități eterogene care „nu 

sunt clasificate în altă parte” („n.c.a”). În cazul în care un sector sau subsector este 

condiționat de valorile de referință pentru rafinării și pentru alt produs, această situație ar 

trebui luată în considerare astfel încât să se poată realiza, dacă este cazul, o analiză 

calitativă a riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile pentru produsele fabricate atât în rafinării, cât și în uzine chimice. În 

cazul în care, pe baza criteriilor de intensitate a schimburilor comerciale și de intensitate a 

emisiilor, se depășește pragul stabilit prin luarea în considerare a posibilității sectoarelor și 

subsectoarelor în cauză de a transfera costurile în prețul produselor, sectorul sau subsectorul 

respectiv ar trebui considerat ca expus riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. 

Alte sectoare și subsectoare ar trebui să fie considerate ca fiind expuse unui risc scăzut sau 

neavând niciun risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Luarea în considerare a 

posibilităților sectoarelor și subsectoarelor din afara producerii energiei electrice de a 

transfera costurile în prețul produsului ar trebui, de asemenea, să reducă profiturile 

excepționale. Cu excepția cazului în care se decide altfel în cadrul unei revizuiri în temeiul 

articolului 30 din Directiva 2003/87/CE , alocările cu titlu gratuit pentru sectoare și 

subsectoare considerate ca fiind expuse unui risc scăzut sau neavând niciun risc de relocare a 

emisiilor de dioxid de carbon, cu excepția centralelor de termoficare, ar trebui să scadă în 



 

 63 

cuantumuri egale după 2026, astfel încât în 2030 să se ajungă la un nivel fără alocări cu titlu 

gratuit. 
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(11) Valorile de referință pentru alocarea cu titlu gratuit care se aplică începând cu 2013 ar 

trebui să fie revizuite pentru a se evita profiturile excepționale și pentru a reflecta progresul 

tehnologic în sectoarele în cauză din perioada 2007-2008 și din fiecare perioadă ulterioară 

pentru care se stabilesc alocări cu titlu gratuit în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) 

din Directiva 2003/87/CE. Pentru a reflecta progresele tehnologice din sectoarele în cauză și a 

ajusta valorile de referință pentru perioada relevantă de alocare, ar trebui să se prevadă ca 

valorile criteriilor de referință pentru alocarea cu titlu gratuit către instalații, calculate pe baza 

datelor din anii 2007 și 2008, să fie actualizate în conformitate cu îmbunătățirea ▌constatată. 

Din motive de previzibilitate, acest lucru ar trebui să se facă prin aplicarea unui factor care 

reprezintă cea mai bună evaluare a progreselor realizate în toate sectoarele, care ar trebui să 

țină seama de date solide, obiective și verificate provenite de la instalații ▌, luând în 

considerare performanțele medii ale celor mai eficiente 10 % dintre instalații, astfel încât 

valorile de referință să reflecte rata efectivă de îmbunătățire. În cazul în care datele indică în 

perioada relevantă o reducere anuală de mai puțin de 0,2 % sau de mai mult de 1,6 % din 

valoarea pentru perioada 2007-2008, valoarea de referință aferentă ▌ar trebui să fie ajustată 

cu alte rate decât ratele efective de îmbunătățire, pentru a se păstra motivația reducerii 

emisiilor și pentru a se recompensa inovarea în mod corespunzător. Pentru perioada 2021-

2025, aceste valori de referință ar trebui ajustate pentru fiecare an între 2008 și mijlocul 

perioadei 2021-2025 fie cu 0,2 %, fie cu 1,6 %, ducând la o îmbunătățire cu 3 % sau, 

respectiv, cu 24 % față de valoarea aplicabilă în perioada 2013-2020. Pentru perioada 2026-

2030, valorile de referință  respective ar trebui ajustate în același mod, ducând la o 

îmbunătățire cu 4 % sau, respectiv, cu 32 % față de valoarea aplicabilă în perioada 2013-

2020. Pentru a asigura condiții echitabile pentru producția de compuși aromatici, hidrogen și 

gaze de sinteză în rafinării și uzine chimice, valorile de referință pentru compuși aromatici, 

hidrogen și gaze de sinteză ar trebui să fie aliniate în continuare la valorile de referință ale 

rafinăriilor. 



 

 65 

(12) Nivelul alocărilor cu titlu gratuit pentru instalații ar trebui să fie mai bine aliniat la nivelurile 

lor efective de producție. În acest scop, alocările ar trebui să fie ajustate periodic în mod 

simetric pentru a se ține seama de creșterile și descreșterile relevante ale producției. Datele 

utilizate în acest context ar trebui să fie complete, coerente, verificate independent și ar 

trebui să prezinte același nivel ridicat al acurateței și calității ca datele utilizate pentru 

stabilirea alocării cu titlu gratuit. Pentru a se preveni manipularea sau utilizarea abuzivă a 

sistemului de ajustări ale alocării și a se evita orice sarcină administrativă nejustificată, 

ținând cont de termenul care se aplică pentru notificarea modificărilor de la nivelul 

producției și ținând cont de necesitatea de a se asigura faptul că modificările alocărilor se 

fac cu eficacitate, nediscriminatoriu și uniform, pragul relevant ar trebui să fie stabilit la 

15 % și să fie evaluat pe baza valorii medii ponderate pe doi ani. Comisia ar trebui să poată 

lua în considerare alte măsuri care să fie puse în aplicare, cum ar fi utilizarea unor praguri 

absolute pentru modificările alocărilor sau în ceea ce privește termenul care se aplică 

notificării modificărilor de producție. 
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(13) Ar fi de dorit ca statele membre ▌să compenseze parțial, în conformitate cu normele privind 

ajutorul de stat, anumite instalații din sectoarele sau subsectoarele despre care s-a stabilit că 

sunt expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza 

costurilor legate de emisiile de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, 

inclusiv, între altele, pentru consumul propriu de energie electrică al instalațiilor, produsă 

prin combustia gazelor reziduale. Prin asigurarea faptului că se vor utiliza cel mult 25 % din 

veniturile provenite din licitarea certificatelor pentru compensarea costurilor indirecte, este 

probabil ca statele membre nu numai să faciliteze realizarea obiectivelor vizate de EU ETS, ci 

și să mențină integritatea pieței interne și a condițiilor de concurență. Pentru a spori 

transparența în privința măsurii în care se furnizează o astfel de compensație, statele 

membre ar trebui să raporteze publicului cu regularitate în legătură cu măsurile pe care le 

aplică și în legătură cu beneficiarii compensării, asigurând  luarea în considerare 

corespunzătoare a naturii confidențiale a anumitor informații și a preocupărilor aferente 

legate de protecția datelor. În cazul în care un stat membru utilizează un cuantum 

semnificativ din veniturile obținute în urma licitațiilor pentru compensarea costurilor 

indirecte, există un interes sporit în a face publice motivele acestei opțiuni. La revizuirea 

orientărilor pentru ajutoarele de stat privind compensarea costurilor indirecte, Comisia ar 

trebui să ia în considerare, între altele, utilitatea limitelor superioare pentru compensația 

acordată de statele membre. Revizuirea Directivei 2003/87/CE ar trebui să aibă în vedere în 

ce măsură au fost eficiente măsurile financiare respective pentru evitarea riscurilor 

semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte, 

precum și posibilitatea unei aprofundări a armonizării măsurilor, inclusiv un mecanism 

armonizat. Sectorul public va avea în continuare un rol important în mobilizarea resurselor 

financiare pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020. Prin urmare, veniturile 

obținute din licitații ar trebui utilizate și pentru finanțarea măsurilor de combatere a 

schimbărilor climatice în țările terțe vulnerabile, în special în țările cel mai puțin dezvoltate, 

inclusiv a măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice, între altele, prin Fondul 

verde pentru climă al CCONUSC. Cuantumul finanțării combaterii schimbărilor climatice care 

urmează să fie mobilizat va depinde, de asemenea, de nivelul de ambiție și de calitatea 

contribuțiilor ▌stabilite la nivel național, a planurilor de investiții ulterioare și a proceselor 

naționale de planificare a adaptării. În ceea ce privește posibilele impacturi sociale ale 

politicilor și investițiilor necesare, statele membre ar trebui, de asemenea, să utilizeze 

veniturile obținute din licitații pentru a contribui la o tranziție justă către o economie cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon prin promovarea formării de competențe și a redistribuirii 

forței de muncă în cadrul dialogului social cu comunitățile și regiunile afectate de tranziția 

locurilor de muncă ▌. 
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(14) Principalul stimulent pe termen lung rezultat din Directiva 2003/87/CE pentru captarea și 

stocarea de CO2 (CSC), pentru noi tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile și 

pentru inovații revoluționare în domeniul tehnologiilor și proceselor industriale cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon, inclusiv captarea și utilizarea ecologică a dioxidului de carbon 

(CUC), este semnalul pe care prețul carbonului îl creează și faptul că nu va trebui să se 

restituie certificatele aferente emisiilor de CO2 evitate sau stocate permanent ▌. În plus, în 

scopul suplimentării resurselor deja utilizate pentru a accelera demonstrarea instalațiilor 

comerciale de CSC și a tehnologiilor inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, 

certificatele ▌ar trebui să fie utilizate pentru a oferi recompense garantate pentru utilizarea 

instalațiilor de CSC sau CUC, a noilor tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile și 

a inovării industriale în tehnologii și procese cu emisii scăzute de dioxid de carbon în Uniune 

pentru CO2 stocat sau evitat la o scară suficientă, cu condiția existenței unui acord privind 

partajarea cunoștințelor. Pe lângă cele 400 de milioane de certificate puse la dispoziție inițial 

pentru perioada începând cu 2021, veniturile obținute din cele 300 de milioane de certificate 

disponibile pentru perioada 2013-2020 care nu au fost încă angajate pentru activități de 

inovare ar trebui să fie suplimentate cu 50 de milioane de certificate nealocate din rezerva 

pentru stabilitatea pieței și să fie utilizate în timp util pentru a sprijini inovarea. În funcție de 

măsura în care proporția certificatelor care urmează să fie scoase la licitație este redusă 

pentru a evita necesitatea de a se aplica un factor de corecție transsectorial uniform, 

cuantumul certificatelor disponibile în cadrul acestui fond ar trebui să crească cu până la 50 

de milioane de certificate. Cea mai mare parte a acestui sprijin ar trebui să depindă de 

evitarea verificată a emisiilor de gaze cu efect de seră, deși ar trebui să poată fi acordat un 

anumit sprijin atunci când sunt atinse anumite obiective prestabilite, ținând seama de 

tehnologia utilizată și de circumstanțele specifice sectorului în care aceasta este utilizată. 

Obiectivele ar trebui să fie definite astfel încât proiectului să i se pună la dispoziție mijloace 

financiare adecvate. Procentajul maxim din costurile proiectelor pentru care urmează să se 

acorde sprijin poate varia în funcție de tipul de proiect. Ar trebui să se acorde atenția 

cuvenită proiectelor care vor avea un impact semnificativ în materie de inovare în întreaga 

Uniune. 
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(15) Grecia a înregistrat un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței sub 60 % din media Uniunii în 

2014, dar nu beneficiază de fondul pentru modernizare și ar trebui, prin urmare, să fie în 

măsură să solicite certificate pentru a cofinanța decarbonizarea aprovizionării cu energie 

electrică a insulelor care fac parte din teritoriul său. Certificatele respective ar trebui să 

provină din cuantumul maxim de certificate menționat la articolul 10a alineatul (5) din 

Directiva 2003/87/CE care nu sunt alocate cu titlu gratuit până la 31 decembrie 2020 și  ar 

trebui să fie scoase la licitație în conformitate cu modalitățile aplicabile fondului pentru 

modernizare. 
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(16) Ar trebui instituit un fond pentru modernizare din 2 % din cantitatea totală de certificate, și 

scoase la licitație în conformitate cu normele și modalitățile pentru licitațiile desfășurate de 

platforma comună de licitație stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei34. În 

funcție de măsura în care proporția certificatelor care urmează să fie scoase la licitație este 

redusă pentru a se evita necesitatea de a se aplica un factor de corecție transsectorial 

uniform, cuantumul certificatelor disponibile în cadrul acestui fond ar trebui să crească cu 

până la 0,5 % din cantitatea totală de certificate. Statele membre care, în 2013, au 

înregistrat un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței sub 60 % din media Uniunii ar trebui să 

fie eligibile pentru finanțare din fondul pentru modernizare și să aibă posibilitatea derogării, 

până în 2030, de la principiul licitării integrale pentru producerea de energie electrică prin 

utilizarea opțiunii de alocare cu titlu gratuit în vederea promovării transparente a investițiilor 

reale în modernizarea sectorului lor energetic, evitând totodată denaturările pe piața internă 

a energiei. Investițiile în cadrul fondului pentru modernizare destinate îmbunătățirii 

eficienței energetice ar putea include investiții în electrificarea transportului, în special a 

transportului rutier. Normele care reglementează fondul pentru modernizare ar trebui să 

ofere un cadru coerent, cuprinzător și transparent pentru a asigura o punere în aplicare cât 

mai eficientă posibil, ținând seama de necesitatea unei accesări ușoare de către toți 

participanții și de posibilitățile de impulsionare a investițiilor în statele membre. Structura de 

guvernanță ar trebui să fie proporțională cu scopul de a asigura utilizarea corespunzătoare a 

fondurilor. Structura de guvernanță respectivă ar trebui să includă un comitet ▌de investiții, 

iar în procesul decizional ar trebui să se țină seama de experiența acumulată în cadrul Băncii 

Europene de Investiții (BEI), cu excepția cazului în care se acordă sprijin unor proiecte de mici 

dimensiuni prin împrumuturi din partea unei bănci de promovare naționale sau prin granturi 

acordate prin intermediul unui program național care are aceleași obiective ca fondul pentru 

modernizare. ▌Pentru a identifica și a face public orice conflict de interese potențial, 

componența comitetului pentru investiții, curricula vitae ale membrilor săi, precum și 

declarațiile de interese ale acestora ar trebui să fie publicate și să fie actualizate cu 

regularitate. 

                                                           
34 Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, 

administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în 

temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui 

sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității 

(JO L 302, 18.11.2010, p. 1). 
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Pentru a se asigura abordarea adecvată a necesităților de investiții din statele membre cu 

venituri scăzute, fondurile din fondul pentru modernizare ar trebui să fie distribuie între 

statele membre pe baza formulei în care emisiile verificate și criteriile legate de PIB să aibă 

fiecare o pondere de 50 %. Asistența financiară din partea fondului pentru modernizare ar 

putea fi furnizată sub diferite forme. Pentru a mobiliza resurse și a asigura că investițiile 

relevante au un impact sporit, certificatele cu titlu gratuit pentru modernizarea generării 

energiei electrice în unele state membre și resursele disponibile din fondul pentru 

modernizare pentru investiții din afara listei domeniilor prioritare ar trebui să fie completate 

cu resurse provenite de la entități juridice private, care ar putea include resurse separate 

provenite de la entități juridice private care sunt deținute integral sau parțial de autorități 

publice. 

(17) În vederea eficientizării mecanismelor de finanțare și a reducerii la minimum a sarcinii 

administrative legate de punerea lor în aplicare, statele membre în cauză ar trebui să aibă 

posibilitatea de a-și utiliza cota din cele 10 % certificate redistribuite și din alocarea 

tranzitorie cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic în conformitate cu 

dispozițiile fondului pentru modernizare. Pentru a asigura previzibilitate și transparență în 

ceea ce privește volumul de certificate disponibile fie în vederea scoaterii la licitație, fie 

pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit, precum și în ceea ce privește activele gestionate 

prin fondul pentru modernizare, statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la 

intenția lor de a își spori resursele în cadrul fondului pentru modernizare înainte de 2021. 
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(18) Consiliul European din octombrie 2014 a confirmat că opțiunea de a acorda alocarea cu titlu 

gratuit sectorului energetic ar trebui să continue până în 2030 și că modalitățile, inclusiv 

transparența, ale alocării opționale cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic 

din anumite state membre ar trebui să fie îmbunătățite. Investițiile cu o valoare de cel puțin 

12,5 milioane EUR ar trebui să fie selectate de statul membru în cauză printr-o procedură de 

ofertare concurențială, pe baza unor norme clare și transparente, pentru a se asigura că 

alocarea cu titlu gratuit este utilizată pentru a promova investiții reale în modernizarea sau 

diversificarea sectorului energetic, în conformitate cu obiectivele uniunii energetice. 

Investițiile cu o valoare mai mică de 12,5 milioane EUR ar trebui să fie, de asemenea, eligibile 

pentru finanțare din alocarea cu titlu gratuit. Statul membru în cauză ar trebui să selecteze 

aceste investiții pe baza unor criterii clare și transparente. Rezultatele procesului de selecție ar 

trebui să facă obiectul unei consultări publice. Publicul ar trebui să fie informat în mod 

corespunzător în etapa de selecție a proiectelor de investiții, precum și în cea a punerii lor în 

aplicare. Investițiile ar trebui să fie completate cu resurse provenite de la entități juridice 

private, care ar putea include resurse separate provenite de la entități juridice private care 

sunt deținute integral sau parțial de autorități publice. 

(19) Finanțarea prin EU ETS ar trebui să fie coerentă cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii 

privind clima și energia pentru 2030 și cu obiectivele pe termen lung exprimate în Acordul de 

la Paris, precum și cu alte programe de finanțare ale Uniunii ▌, astfel încât să se asigure 

eficacitatea cheltuielilor publice. 
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(20) Dispozițiile existente care reglementează excluderea instalațiilor mici din EU ETS permit 

instalațiilor excluse să rămână în această situație și ar trebui să li ofere statelor membre 

posibilitatea de a-și actualiza lista instalațiilor excluse, iar în cazul statelor membre care în 

prezent nu folosesc această opțiune să procedeze astfel la începutul fiecărei perioade de 

alocare. În același timp, pentru a se evita sarcina administrativă nejustificată, ar trebui de 

asemenea să fie posibil ca statele membre să excludă din EU ETS instalațiile care emit mai 

puțin de 2 500 de tone de dioxid de carbon echivalent în fiecare dintre cei trei ani care 

preced începutul fiecărei perioade de alocare sau generatoarele de rezervă care 

funcționează mai puțin de 300 de ore în fiecare an din perioada respectivă de trei ani. 

Posibilitatea de a include activități și gaze suplimentare în sistem ar trebui să continue, fără 

ca acestea să fie considerate a fi instalații nou-intrate. Posibilitatea menționată de includere 

a unor activități și gaze suplimentare după 2020 ar trebui să nu aducă atingere cantității de 

certificate emise în Uniune în cadrul EU ETS și cuantumurilor deduse din aceasta. 

(21) Directiva 2003/87/CE prevede obligația statelor membre de a transmite un raport privind 

punerea sa în aplicare, pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborate de Comisie în 

conformitate cu procedura menționată în Directiva 91/692/CEE a Consiliului35. Comisia a 

propus abrogarea obligațiilor de raportare prevăzute în Directiva 91/692/CEE. Prin urmare, 

este oportun să se înlocuiască trimiterea la Directiva 91/692/CEE cu o trimitere la procedura 

prevăzută în Directiva 2003/87/CE. 

(22) Decizia (UE) 2015/1814 stabilește o rezervă pentru stabilitatea pieței aferentă EU ETS cu 

scopul de a face oferta de certificate scoase la licitație mai flexibilă și sistemul mai rezilient. 

Această decizie prevede, de asemenea, ca certificatele care nu sunt alocate instalațiilor nou-

intrate până în 2020 și care nu sunt alocate din cauza încetărilor totale sau parțiale ale 

operațiunilor să fie plasate în rezerva pentru stabilitatea pieței. 

                                                           
35 Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 de standardizare și raționalizare 

a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu (JO L 377, 

31.12.1991, p. 48). 
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(23) Un EU ETS funcțional, reformat, cu un instrument de stabilizare a pieței, reprezintă un 

mijloc-cheie pentru ca Uniunea să își îndeplinească obiectivul convenit pentru 2030 și 

angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris. Pentru a se remedia dezechilibrul 

actual dintre oferta și cererea de certificate de pe piață, va fi instituită în 2018, în temeiul 

Deciziei (UE) 2015/1814, o rezervă pentru stabilitatea pieței care va deveni operațională 

începând cu 2019. Ținând cont de necesitatea de a se transmite un semnal de investiție 

credibil pentru reducerea emisiilor de CO2 într-un mod eficient din punctul de vedere al 

costurilor și în vederea consolidării EU ETS, Decizia (UE) 2015/1814 ar trebui modificată, în 

scopul măririi până la 31 decembrie 2023 a ratelor proporționale pentru stabilirea 

numărului de certificate plasate în rezervă în fiecare an. În plus, ca măsură pe termen lung 

de îmbunătățire a modului de funcționare a EU ETS, cu excepția cazului în care se decide 

altfel în prima revizuire în conformitate cu articolul 3 din Decizia (UE) 2015/1814, începând 

cu 2023, certificatele păstrate în rezervă peste numărul total de certificate licitate pe 

parcursul anului precedent ar trebui să nu mai fie valabile. Revizuirile periodice ale modului 

de funcționare a rezervei ar trebui să aibă în vedere, de asemenea, dacă este cazul să se 

mențină ratele majorate respective. 
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(24) Directiva 2003/87/CE ar trebui să facă obiectul unei revizuiri permanente, ținându-se seama 

de evoluțiile internaționale și de eforturile întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor pe 

termen lung ale Acordului de la Paris. Măsurile de sprijinire a anumitor industrii mari 

consumatoare de energie care ar putea face obiectul relocării emisiilor de dioxid de carbon 

menționate la articolele 10a și 10b din Directiva 2003/87/CE ar trebui și ele să facă obiectul 

unei revizuiri permanente, ținându-se seama de măsurile de politică privind clima din alte 

economii majore. În acest context, revizuirea Directivei 2003/87/CE ar putea analiza dacă 

este oportun să se înlocuiască, să se adapteze sau să se completeze orice măsură existentă 

de prevenire a relocării emisiilor de dioxid de carbon cu ajustări ale emisiilor de dioxid de 

carbon la frontiere sau cu măsuri alternative, cu condiția ca astfel de măsuri să fie pe deplin 

compatibile cu normele Organizației Mondiale a Comerțului, astfel încât să includă în EU ETS 

importatorii de produse fabricate de sectoarele sau de subsectoarele stabilite în 

conformitate cu articolul 10a din Directiva 2003/87/CE. Comisia ar trebui să raporteze 

Parlamentului European și Consiliului în contextul fiecărui bilanț la nivel mondial convenit în 

cadrul Acordului de la Paris, în special în ceea ce privește nevoia de rigoare sporită a 

politicilor și măsurilor Uniunii, inclusiv a EU ETS, în vederea reducerilor necesare din partea 

Uniunii și a statelor sale membre ale gazelor cu efect de seră. Comisia ar trebui să poată 

face propuneri Parlamentului European și Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE , 

după caz. În cadrul raportării sale periodice în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 36, Comisia ar trebui, de asemenea, să evalueze 

rezultatele dialogului de facilitare din 2018 în cadrul CCONUSC (dialogul Talanoa). 

(25) Pentru a adopta acte fără caracter legislativ și cu aplicare generală de completare sau 

modificare a anumitor elemente neesențiale ale unui act legislativ, competența de a adopta 

acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește articolul 3d alineatul (3), articolul 10 alineatul (4), articolul 10a alineatele (1) și (8), 

▌articolul 10b alineatul (5), ▌articolul 19 alineatul (3), articolul 22, articolul 24 alineatul (3), 

articolul 24a alineatul (1), articolul 25a alineatul (1) și articolul 28c din Directiva 2003/87/CE. ▌ 

                                                           
36 Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 

privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum 

și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările 

climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 13). 
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Este deosebit de important ca, în cursul activității sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări 

adecvate, inclusiv la nivel de experți ▌, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o 

mai bună legiferare37. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și ▌Consiliul primesc toate documentele în același timp cu 

experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. În ceea ce 

privește delegarea de la articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, statele membre 

care nu utilizează platforma comună de licitație ar trebui să poată continua să nu facă acest 

lucru. În plus, delegarea respectivă ar trebui să nu afecteze nici dreptul statelor membre de a 

stabili utilizarea veniturilor pe care le obțin din licitații. 

(26) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a articolului 10a 

alineatul (2) de la al treilea la al optulea paragraf,  și alineatul (21), a articolului 10d, a 

articolului 14 alineatele (1) și (2), a articolelor 15 și 16 și a articolului  21 alineatul (1) din 

Directiva 2003/87/CE și a anexelor IV și V din directiva menționată, Comisiei ar trebui să i se 

confere competențe de executare. Competențele  ▌ respective ar trebui exercitate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului38. 

(27) Pentru a reduce la minimum împuternicirile acordate Comisiei, ar trebui revocate 

competențele actuale în ceea ce privește adoptarea de acte cu privire la următoarele: 

utilizarea rezervei speciale prevăzute la articolul 3f alineatul (9) din Directiva 2003/87/CE, 

precizarea în continuare a cantităților de credite internaționale care pot fi schimbate și 

atribuirea cantităților de credite internaționale care pot fi schimbate prevăzute la articolul 

11a alineatul (8) din directiva menționată, elaborarea de standarde suplimentare privind 

elementele care pot fi schimbate prevăzute la articolul 11a alineatul (9) din directiva 

menționată, precum și adoptarea de norme suplimentare privind dubla contabilizare 

prevăzute la articolul 11b alineatul (7) din directiva menționată. Actele adoptate în temeiul 

dispozițiilor menționate continuă să se aplice. 

                                                           
37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 
38 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliul din 16 februarie 

2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către 

statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie, (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 
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(28) Actele adoptate în temeiul Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește subiectele în care 

prezenta directivă acordă Comisiei competența de a adopta acte delegate sau de punere în 

aplicare continuă să se aplice până la abrogarea sau modificarea lor. În cazul Deciziei 

2011/278/UE a Comisiei39, ultima coloană din anexa I se va abroga dacă și când Comisia 

adoptă un act de punere în aplicare pentru stabilirea valorilor de referință revizuite pentru 

alocarea cu titlu gratuit. Pentru a se ameliora previzibilitatea și pentru a se simplifica 

procesele administrative, Decizia 2014/746/UE a Comisiei40 ar trebui să continue să se aplice 

până la sfârșitul anului 2020. 

(29) Actele delegate și de punere în aplicare menționate în prezenta directivă, în special cu 

privire la dispozițiile privind monitorizarea, raportarea și verificarea și privind registrul 

Uniunii, ar trebui să vizeze simplificarea normelor și reducerea sarcinii administrative atât 

cât este posibil fără să se submineze integritatea de mediu, securitatea sau fiabilitatea EU 

ETS. La pregătirea actelor respective, Comisia ar trebui să evalueze în mod special 

eficacitatea normelor de monitorizare simplificate, inclusiv pentru generatori de electricitate 

de urgență și de rezervă, ținând cont de orele de funcționare pe an, și pentru alți emițători 

mici, și ar trebui să evalueze și posibilitățile de dezvoltare în continuare a unor astfel de 

norme. 

(30) În conformitate cu Declarația politică comună a statelor membre și a Comisiei din 

28 septembrie 2011 privind documentele explicative41, statele membre s-au angajat să 

anexeze la notificarea măsurilor lor de transpunere, în cazuri justificate, unul sau mai multe 

documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile 

corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere. În ceea ce privește prezenta 

directivă, legiuitorul consideră că este justificată transmiterea unor astfel de documente. 

                                                           
39 Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a 

normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul 

articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 130, 

17.5.2011, p. 1). 
40 Decizia 2014/746/UE a Comisiei din 27 octombrie 2014 de stabilire, în conformitate cu 

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unei liste a sectoarelor și 

subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de 

carbon pentru perioada 2015-2019 (JO L 308, 29.10.2014, p. 114). 
41 JO C 369, 17.12.2011, p. 14. 
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(31) Prezenta directivă urmărește să contribuie la realizarea obiectivului de a se asigura un nivel 

înalt de protecție a mediului în conformitate cu principiul dezvoltării durabile în modul cel mai 

eficient din punct de vedere economic, acordând totodată instalațiilor o perioadă adecvată de 

adaptare și prevăzând un tratament mai favorabil al persoanelor afectate în mod special, 

proporțional cu gradul maxim compatibil cu celelalte obiective ale prezentei directive. 

(32) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

(33) Întrucât obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele 

membre, dar, având în vedere amploarea și efectele sale, pot fi realizate mai bine la nivelul 

Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum 

este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu 

principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta directivă 

nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menționate, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 
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Articolul 1 

Modificări aduse Directivei 2003/87/CE 

Directiva 2003/87/CE se modifică după cum urmează: 

1.▌ În întregul text al directivei, termenul „sistem comunitar” se înlocuiește cu „EU ETS” și se 

efectuează toate modificările gramaticale necesare. 

2. Această modificare nu privește textul în limba română. 

3. În întregul text al directivei, cu excepția cazurilor menționate la punctul 1 de la prezentul 

articol și la articolul 26 din directivă, cuvântul „Comunitate” se înlocuiește cu „Uniune” și 

se efectuează toate modificările gramaticale necesare. 

4. În tot cuprinsul directivei, cuvintele „procedura de reglementare menționată la articolul 

23 alineatul (2)” se înlocuiesc cu cuvintele „procedura de examinare menționată la 

articolul 22a alineatul (2)”. 

5. La articolul 3c alineatul (2) primul paragraf și la articolul 10 alineatul (1a), trimiterea la 

„Articolul 13 alineatul (1)” se înlocuiește cu o trimitere la „Articolul 13”  

6. La articolul 3g, articolul 5 primul paragraf litera (d), articolul 6 alineatul (2) litera (c), 

articolul 10a alineatul (2) paragraful al doilea, articolul 14 alineatele (2), (3) și (4), 

articolul 19 alineatele (1) și (4), articolul 24 alineatul (3) primul paragraf și articolul 29a 

alineatul (4), cuvântul „regulament” se înlocuiește cu cuvântul „acte” și se efectuează 

toate modificările gramaticale necesare. 

7. La articolul 3, litera (h) se înlocuiește cu următorul text: 

„(h) «instalație nou-intrată» înseamnă: 

- orice instalație care desfășoară una sau mai multe activități cuprinse în 

anexa I, care a obținut pentru prima dată un permis de emisie a gazelor cu 

efect de seră în perioada care începe cu trei luni înaintea datei de 

transmitere a listei în temeiul articolului 11 alineatul (1) și se termină cu 

trei luni înaintea datei de transmitere a listei ulterioare în temeiul articolului 

menționat;”. 

8. La articolul 3d, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text: 

▌„(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23 

pentru a completa prezenta directivă în ceea ce privește dispozițiile detaliate 

pentru scoaterea la licitație de către statele membre a certificatelor pentru aviație 
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în conformitate cu alineatele (1) și (2) de la prezentul articol sau cu articolul 3f 

alineatul (8). Numărul de certificate care urmează să fie scoase la licitație în fiecare 

perioadă de către fiecare stat membru este proporțional cu partea ce îi revine 

statului în cauză din cantitatea totală de emisii atribuite aviației pentru toate 

statele membre pentru anul de referință, raportate în temeiul articolului 14 

alineatul (3) și verificate în temeiul articolului 15. Pentru perioada menționată la 

articolul 3c alineatul (1), anul de referință este 2010, iar pentru fiecare perioadă 

ulterioară menționată la articolul 3c, anul de referință este anul calendaristic care 

se încheie cu 24 de luni înainte de începerea perioadei care face obiectul licitației. 

Actele delegate asigură că principiile stabilite la articolul 10 alineatul (4) primul 

paragraf sunt respectate.” 
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9. La articolul 3f, alineatul (9) se elimină. 

10. La articolul 6 alineatul (1), al treilea paragraf se elimină. 

11. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 8 

Coordonarea cu Directiva 2010/75/UE 

În cazul în care instalațiile desfășoară activități incluse în anexa I la Directiva 2010/75/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului (*), statele membre iau măsurile necesare pentru a 

asigura coordonarea condițiilor și a procedurii de emitere a permiselor de emisie de gaze cu 

efect de seră cu cele pentru emiterea unui permis prevăzut în directiva menționată. Cerințele 

de la articolele 5, 6 și 7 din prezenta directivă pot fi integrate în procedurile prevăzute în 

Directiva 2010/75/UE. 

_____________ 

(*)  Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) 

(JO L 334, 17.12.2010, p. 17).” 
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12. La articolul 9, al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text: 

„Începând cu 2021, factorul linear este de 2,2 %.” 

13. Articolul 10 se modifică după cum urmează: 

(a) ▌alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) Începând cu 2019, statele membre scot la licitație toate certificatele care nu 

sunt alocate cu titlu gratuit în conformitate cu articolele 10a și 10c din 

prezenta directivă și care nu sunt plasate în rezerva pentru stabilitatea 

pieței, instituită prin Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului European și a 

Consiliului (*) (denumită în continuare «rezerva pentru stabilitatea pieței»), 

sau sunt anulate în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din prezenta 

directivă. 

Începând cu 2021 și fără a aduce atingere unei posibile reduceri în temeiul 

articolului 10a alineatul (5a), proporția de certificate care urmează să fie 

scoase la licitație ▌este de 57 %. 

2 % din cantitatea totală de certificate pentru perioada 2021-2030 vor fi licitate 

pentru a institui un fond pentru îmbunătățirea eficienței energetice și modernizarea 

sistemelor energetice ale anumitor state membre, astfel cum se prevede la articolul 

10d (denumit în continuare «fondul pentru modernizare»). 

Cantitatea totală rămasă de certificate care urmează să fie scoase la licitație de 

statele membre se distribuie în conformitate cu alineatul (2). 

______________ 

(*) Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului European și a Consiliului din 

6 octombrie 2015 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea 

pieței aferente schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 

efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE (JO L 264, 9.10.2015, p. 1).”; 
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(b) alineatul (2) se modifică după cum urmează: 

(i) la litera (a), „88 %” se înlocuiește cu „90 %”; 

(ii) litera (b) se înlocuiește cu următorul text: 

„(b) 10 % din cantitatea totală de certificate care urmează să fie scoase la 

licitație se distribuie între anumite state membre în scop de solidaritate 

▌, dezvoltare și interconectare în cadrul Uniunii, ceea ce înseamnă 

creșterea cuantumului de certificate pe care statul membru respectiv le 

scoate la licitație în temeiul literei (a) cu procentele prevăzute în 

anexa IIa.”; ▌ 

(iii) litera (c) se elimină; 

(iv) al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„În cazul în care este necesar, procentele menționate la litera (b) se adaptează 

în mod proporțional pentru ca distribuția să fie de 10 %.”; 
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(▌c) alineatul (3) se modifică după cum urmează: 

(i) litera (b) se înlocuiește cu următorul text ▌: 

„(b) dezvoltarea energiilor regenerabile în vederea îndeplinirii angajamentului 

Uniunii de a trece la energie din surse regenerabile, precum și pentru 

dezvoltarea altor tehnologii care contribuie la tranziția către o economie 

fiabilă și durabilă cu emisii scăzute de dioxid de carbon, și pentru a contribui 

la îndeplinirea angajamentului Uniunii de a crește eficiența energetică, la 

nivelurile convenite în actele legislative relevante;”; 

(ii) litera (h) se înlocuiește cu următorul text: 

„(h) măsuri destinate îmbunătățirii eficienței energetice, extinderii sistemelor 

centralizate de termoficare și îmbunătățirii izolării termice a locuințelor sau 

acordării de sprijin financiar pentru soluționarea aspectelor sociale în ceea ce 

privește gospodăriile cu venituri mici și mijlocii;”; 

(iii) se adaugă următoarele litere: 

„(j) finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice în țările terțe 

vulnerabile, inclusiv a măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice 

▌; 

(k) promovarea formării de competențe și a redistribuirii forței de muncă pentru 

a contribui la o tranziție justă către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon, în special în regiunile cele mai afectate de tranziția locurilor de muncă 

▌, în strânsă coordonare cu partenerii sociali ▌.”; 
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(d) la alineatul (4), primul, al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul 

text: 

„(4) Comisia este împuternicită să adopte ▌ acte delegate în conformitate cu 

articolul 23 pentru a completa prezenta directivă în ceea ce privește 

calendarul, gestionarea și alte aspecte ale licitațiilor, astfel încât acestea să 

se desfășoare în mod deschis, transparent, armonizat și nediscriminatoriu. În 

acest scop, procesul trebuie să fie previzibil, în special în ceea ce privește 

calendarul și succesiunea licitațiilor, precum și volumul estimat de certificate 

care urmează să fie puse la dispoziție. 

Actele delegate respective asigură că licitațiile sunt concepute astfel încât să 

asigure că: 

(a) operatorii, în special întreprinderile mici și mijlocii care intră sub incidența 

EU ETS , au acces deplin, echitabil și egal; 

(b) toți participanții au acces simultan la aceleași informații și că participanții nu 

subminează desfășurarea licitațiilor; 

(c) organizarea și participarea la licitații este eficientă din punct de vedere al 

costurilor și că sunt evitate costurile administrative nejustificate; și 

(d) se permite accesul la certificate operatorilor cu emisii scăzute.”; 

(e) la alineatul (5), a doua teză se înlocuiește cu următorul text: 

„Comisia înaintează în fiecare an Parlamentului European și Consiliului un raport 

referitor la funcționarea pieței carbonului și la alte politici relevante privind clima 

și energia, care include aspecte privind funcționarea licitațiilor, lichiditățile și 

cantitățile tranzacționate și care sintetizează informațiile furnizate de statele 

membre despre măsurile financiare menționate la articolul 10a alineatul (6).” 
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14. Articolul 10a se modifică după cum urmează: 

(a) la alineatul (1), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text: 

„(1) Comisia este împuternicită să adopte acte ▌delegate în conformitate cu 

articolul 23 pentru a completa prezenta directivă în ceea ce privește normele 

integral armonizate la nivelul Uniunii pentru alocarea certificatelor 

menționate la alineatele (4), (5), (7) și (19) de la prezentul articol.”; 

(b) la alineatul (2) se introduc ▌următoarele paragrafe: 

„▌Comisia adoptă acte de punere în aplicare în vederea stabilirii valorilor de 

referință revizuite pentru alocarea cu titlu gratuit. Actele respective sunt în 

conformitate cu actele delegate adoptate în temeiul alineatului (1) de la prezentul 

articol și respectă următoarele condiții: 

(▌a) Pentru perioada 2021-2025, valorile de referință se stabilesc pe baza informațiilor 

transmise în temeiul articolului 11 pentru anii 2016 și 2017. 

Comparând valorile de referință respective cu valorile de referință din 

Decizia 2011/278/UE a Comisiei(*), astfel cum a fost adoptată la 27 aprilie 2011 , 

Comisia stabilește rata anuală de reducere pentru fiecare valoare de referință și o 

aplică valorilor de referință aplicabile în perioada 2013-2020 cu privire la fiecare an 

între 2008 și 2023, pentru a stabili valorile de referință pentru perioada 2021-2025. 
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(b) Atunci când rata anuală de reducere depășește 1,6 % sau este sub 0,2 %, valorile de 

referință pentru perioada 2021-2025 sunt valorile de referință aplicabile pentru 

perioada 2013-2020 reduse cu oricare dintre cele două rate procentuale 

menționate care este relevantă cu privire la fiecare an între 2008 și 2023. 

(c) Pentru perioada 2026-2030, valorile de referință se stabilesc în același mod ca la 

literele (a) și (b) pe baza informațiilor transmise în temeiul articolului 11 pentru 

anii 2021 și 2022 și pe baza aplicării ratei anuale de reducere pentru fiecare an 

între 2008 și 2028. 

▌Prin derogare de la valorile de referință pentru compuși aromatici, hidrogen și gaze 

de sinteză, aceste valori de referință se ajustează prin aplicarea aceluiași procentaj 

ca în cazul valorilor de referință ale rafinăriilor, în scopul menținerii unor condiții de 

concurență echitabile pentru producătorii produselor respective. 

▌ 

Actele de punere în aplicare menționate la al treilea paragraf se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 22a alineatul (2). 

Pentru a promova recuperarea eficientă a energiei provenite din gaze reziduale, 

pentru perioada menționată la litera (b) de la al treilea paragraf, valoarea de 

referință pentru metal lichid, care în cea mai mare parte se referă la gazele 

reziduale, se actualizează anual cu o rată de reducere de 0,2 %. 

______________ 

(*) Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga 

Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a 

cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului (JO L 130, 17.5.2011, p. 1).”; 
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(c) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: 

„(4) În ceea ce privește producerea de căldură sau răcirea, alocarea cu titlu 

gratuit se acordă pentru sistemele de încălzire centralizată, precum și pentru 

instalațiile de cogenerare cu randament ridicat, definite în Directiva 

2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*), pentru o cerere 

justificată din punct de vedere economic. În fiecare an ulterior anului 2013, 

alocarea totală acordată acestor instalații pentru producerea căldurii 

respective se ajustează cu factorul linear menționat la articolul 9 din 

prezenta directivă, cu excepția anilor în care alocările respective sunt 

ajustate într-un mod uniform în conformitate cu alineatul (5) de la prezentul 

articol. 

______________ 

(*) Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 

2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 

2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 

14.11.2012, p. 1).”; 
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(d) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text: 

„(5) Pentru a respecta proporția de certificate care urmează să fie scoase la licitație 

stabilită la articolul 10, ▌pentru fiecare an în care suma alocărilor cu titlu 

gratuit nu atinge cuantumul maxim care respectă proporția de certificate care 

urmează să fie scoase la licitație, certificatele rămase până la cuantumul 

respectiv se utilizează în scopul de a preveni sau a limita reducerea alocărilor 

cu titlu gratuit necesară pentru a respecta proporția de certificate care 

urmează să fie scoase la licitație în anii următori. În cazul în care, cu toate 

acestea, se atinge cuantumul maxim, alocările cu titlu gratuit se ajustează în 

consecință. Orice astfel de ajustare se efectuează în mod uniform.”; 

(e) se introduc următoarele alineate: 

„(5a) Prin derogare de la alineatul (5), un cuantum suplimentar de până la 3 % din 

cantitatea totală de certificate se utilizează, în măsura în care este necesar, 

pentru a crește cuantumul maxim disponibil în conformitate cu alineatul (5). 

(5b) În cazul în care este nevoie de mai puțin de 3 % din cantitatea totală de 

certificate pentru a crește cuantumul maxim disponibil în conformitate cu 

alineatul (5): 

- un număr maxim de 50 de milioane de certificate se utilizează pentru a 

crește cuantumul de certificate disponibile pentru sprijinirea inovării în 

conformitate cu articolul 10a alineatul (8) și 

- un procent maxim de 0,5 % din cantitatea totală de certificate se 

utilizează pentru a crește cuantumul de certificate disponibile pentru 

modernizarea sistemelor energetice ale anumitor state membre în 

conformitate cu articolul 10d.”; 
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(f) ▌alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text: 

„(6) Statele membre ar trebui să adopte măsuri financiare în conformitate cu al 

doilea și al treilea paragraf în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care 

sunt expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza 

costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma 

costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei 

electrice, cu condiția ca astfel de măsuri financiare să fie în conformitate cu 

normele privind ajutorul de stat, în special să nu producă denaturări 

nejustificate ale concurenței pe piața internă. În cazul în care cuantumul 

disponibil pentru astfel de măsuri financiare depășește 25 % din veniturile 

obținute în urma scoaterii certificatelor la licitație, statul membru în cauză 

precizează motivele depășirii cuantumului respectiv. 

Statele membre urmăresc, de asemenea, să utilizeze cel mult 25 % din 

veniturile obținute în urma scoaterii certificatelor la licitație pentru măsurile 

financiare menționate la primul paragraf. În termen de trei luni de la 

sfârșitul fiecărui an, statele membre în care sunt în vigoare astfel de măsuri 

financiare pun la dispoziția publicului, într-un format ușor accesibil, 

cuantumul total al compensației prevăzute pe sectoare și subsectoare 

beneficiare. Începând cu 2018, în orice an în care utilizează mai mult de 25 % 

din veniturile obținute în urma scoaterii unor certificate la licitație în astfel 

de scopuri, statele membre publică un raport în care se precizează motivele 

depășirii cuantumului respectiv. Raportul include informații relevante privind 

prețurile energiei electrice pentru marii consumatori industriali care 

beneficiază de astfel de măsuri financiare, fără a aduce atingere cerințelor 

privind protecția informațiilor confidențiale. Raportul include, de asemenea, 

informații care să arate dacă s-a ținut cont în mod corespunzător de alte 

măsuri pentru reducerea în mod durabil a costurilor emisiilor indirecte de 

dioxid de carbon pe termen mediu și lung. 
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Comisia include în raportul prevăzut la articolul 10 alineatul (5), între altele, 

o evaluare a efectelor unor astfel de măsuri financiare asupra pieței interne 

și, după caz, recomandă toate măsurile care ar putea fi necesare în temeiul 

evaluării respective. 

Măsurile respective trebuie să asigure că există o protecție adecvată 

împotriva riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pe baza unor 

valori de referință ex ante pentru emisiile indirecte de CO2 pe unitatea de 

producție. Valorile de referință ex ante respective se calculează pentru un 

sector sau subsector dat ca produsul dintre consumul de energie electrică pe 

unitatea de producție corespunzătoare celei mai eficiente tehnologii 

disponibile și emisiile de CO2 aferente mixului de producție de energie 

electrică relevant la nivel european.”; 

(g) alineatul (7) se modifică după cum urmează: 

(i) primul ▌ paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Certificatele din cuantumul maxim  menționat la alineatul (5) de la prezentul 

articol care nu au fost alocate cu titlu gratuit până în 2020 se rezervă pentru 

instalațiile nou-intrate ▌, împreună cu 200 de milioane de certificate plasate în 

rezerva pentru stabilitatea pieței, în temeiul articolului 1 alineatul (3) din 

Decizia (UE) 2015/1814. Dintre certificatele rezervate, până la 200 de 

milioane se returnează în rezerva pentru stabilitatea pieței la sfârșitul 

perioadei 2021-2030, dacă nu au fost alocate pentru perioada respectivă. 

Începând cu 2021, certificatele care, în temeiul alineatelor (19) și (20), nu sunt 

alocate instalațiilor se adaugă la cuantumul de certificate rezervate în 

conformitate cu prima teză de la primul paragraf de la prezentul alineat.”; 
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(ii) al patrulea și al cincilea paragraf se elimină; 

(h) la alineatul (8), primul, al doilea și al treilea paragraf ▌ se înlocuiesc cu următorul 

text: 

„325 de milioane de certificate din cantitatea care ar putea fi altfel alocată cu titlu 

gratuit în temeiul prezentului articol și 75 de milioane de certificate din cantitatea 

care ar putea fi altfel alocată în temeiul articolului 10 devin disponibile pentru a 

sprijini inovarea în domeniul tehnologiilor și proceselor industriale cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon în sectoarele enumerate în anexa I, inclusiv captarea și 

utilizarea ecologică a dioxidului de carbon (CUC) care contribuie substanțial la 

diminuarea schimbărilor climatice, precum și produsele care le înlocuiesc pe cele 

generatoare de emisii puternice de dioxid de carbon produse în sectoarele 

enumerate în anexa I, și pentru a contribui la stimularea elaborării și funcționării 

proiectelor ▌ care au ca scop captarea și stocarea CO2 (CSC) în condiții de siguranță 

pentru mediu, precum și ▌ tehnologiilor inovatoare din domeniul energiei din surse 

regenerabile și al stocării energiei ▌; în puncte echilibrate geografic pe teritoriul 

Uniunii (denumit în continuare „fondul pentru inovare”). Sunt eligibile proiecte din 

toate statele membre, inclusiv proiecte de mici dimensiuni. 

În plus, 50 de milioane de certificate nealocate din rezerva pentru stabilitatea 

pieței completează eventualele venituri rămase din cele 300 de milioane de 

certificate disponibile în perioada 2013-2020 în temeiul Deciziei 2010/670/UE a 

Comisiei(*) și se utilizează în timp util pentru sprijinirea inovării, astfel cum se 

menționează la primul paragraf. 

Proiectele se selectează pe baza unor criterii transparente și obiective, ținând 

seama, după caz, de măsura în care proiectele contribuie la reducerea emisiilor 

mult sub valorile de referință menționate la alineatul (2). Proiectele trebuie să aibă 

potențialul de a fi aplicate pe scară largă sau de a diminua semnificativ costurile 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon pentru sectoarele în cauză. 

Proiectele care implică CUC trebuie să asigure o reducere netă a emisiilor și 

evitarea sau stocarea permanentă a CO2. Tehnologiile care primesc sprijin trebuie 

să nu fie încă disponibile pe piață, dar trebuie să reprezinte soluții revoluționare 

sau să fie suficient de mature pentru a fi gata de o demonstrație la scară 

precomercială. Se pot sprijini până la 60 % din costurile relevante ale proiectelor, 

din care până la 40 % nu trebuie să depindă de evitarea verificată a emisiilor de gaze 
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cu efect de seră, cu condiția atingerii unor obiective prestabilite ▌, ținându-se seama 

de tehnologia utilizată ▌. 

▌ 

Comisia este împuternicită să adopte ▌acte delegate în conformitate cu articolul 23 

pentru a completa prezenta directivă în privința normelor legate de funcționarea 

fondului pentru inovare, inclusiv procedura și criteriile de selecție. 

________________ 

(*) Decizia 2010/670/UE a Comisiei din 3 noiembrie 2010 de stabilire a criteriilor 

și măsurilor pentru finanțarea proiectelor demonstrative comerciale care 

vizează captarea și stocarea geologică a CO2 în condiții de siguranță din 

punct de vedere al mediului, precum și a proiectelor demonstrative de 

tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul 

sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

seră în Comunitate, stabilit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului (JO L 290, 6.11.2010, p. 39).”; 

(i) alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text: 

„(9) Grecia, care a înregistrat un produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor la 

prețurile pieței sub 60 % din media Uniunii în 2014, poate solicita, înainte de 

aplicarea alineatului (7) de la prezentul articol, până la 25 de milioane de 

certificate din cuantumul maxim menționat la alineatul (5) de la prezentul 

articol care nu sunt alocate cu titlu gratuit până la 31 decembrie 2020, 

pentru cofinanțarea a până la 60 % din decarbonizarea aprovizionării cu 

energie electrică a insulelor care fac parte din teritoriul său. Dispozițiile 

articolului 10d alineatul (3) se aplică mutatis mutandis certificatelor 

respective. Certificatele pot fi solicitate în cazul în care, din cauza accesului 

limitat la piețele internaționale ale datoriilor, un proiect care vizează 

decarbonizarea aprovizionării cu energie electrică a insulelor Greciei nu ar 

putea fi realizat altfel și în cazul în care Banca Europeană de Investiții (BEI) 

confirmă viabilitatea financiară și beneficiile de natură socioeconomică ale 

proiectului.”; 

(j) ▌ alineatul (10) se elimină; 
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(k) la alineatul (11), sintagma „cu scopul de a se ajunge la nicio alocare cu titlu gratuit în 

2027” se elimină; 

(l) alineatele (12)-(18) se elimină; 

(m) alineatul (20) se înlocuiește cu următorul text: 

„(20) Nivelul alocărilor cu titlu gratuit acordate instalațiilor ale căror operațiuni au 

crescut sau au scăzut, evaluate pe baza unei medii ponderate pe doi ani, cu 

peste 15 % față de nivelul utilizat inițial pentru a se stabili alocarea cu titlu 

gratuit pentru perioada relevantă menționată la articolul 11 alineatul (1) se 

ajustează, după caz. Astfel de ajustări se realizează cu certificate din sau prin 

adăugarea de certificate la cuantumul de certificate rezervate în 

conformitate cu alineatul (7) de la prezentul articol.”; 



 

 94 

(n) se adaugă următorul alineat: 

„(21) Pentru a se asigura aplicarea efectivă, nediscriminatorie și uniformă a 

ajustărilor și a pragului menționat la alineatul (20) de la prezentul articol, 

pentru a se evita orice sarcină administrativă nejustificată și pentru a se 

preveni manipularea sau utilizarea abuzivă a ajustărilor alocării, Comisia 

poate adopta acte de punere în aplicare care să definească noi modalități de 

ajustare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate 

cu procedura de examinare menționată la articolul 22a alineatul (2).” 

15. Articolele 10b și 10c se înlocuiesc cu următorul text: 

„Articolul 10b 

Măsuri tranzitorii de sprijinire a anumitor industrii mari consumatoare de energie ▌ în 

cazul relocării emisiilor de dioxid de carbon 

(1) Se consideră că sunt expuse unui risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 

sectoarele și subsectoarele în cazul cărora rezultatul înmulțirii dintre intensitatea 

schimburilor lor comerciale cu țări terțe, definită ca raportul dintre valoarea totală a 

exporturilor către țări terțe adăugată la valoarea importurilor din țări terțe și 

dimensiunea totală a pieței pentru Spațiul Economic European (cifra de afaceri 

anuală plus totalul importurilor din țări terțe), și intensitatea emisiilor lor, măsurată 

în kgCO2, împărțit la valoarea lor adăugată brută (în euro), este mai mare de 0,2. 

Acestor sectoare și subsectoare li se alocă certificate cu titlu gratuit pentru perioada 

până în 2030 la un nivel de 100 % din cantitatea stabilită ▌ în temeiul articolului 10a. 
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(2) Sectoarele și subsectoarele în cazul cărora rezultatul înmulțirii dintre intensitatea 

schimburilor lor comerciale cu țări terțe și intensitatea emisiilor lor depășește 0,15 

pot fi incluse în grupul menționat la alineatul (1), folosind date pentru anii 2014-

2016, pe baza unei evaluări calitative și a următoarelor criterii: 

(a) măsura în care instalațiile individuale din sectorul sau subsectorul în cauză pot 

reduce nivelurile emisiilor sau consumul de electricitate; 

(b) caracteristicile actuale și planificate ale pieței, inclusiv, după caz, orice preț de 

referință comun; 

(c) marjele de profit, care pot servi drept indicator potențial pentru investițiile pe 

termen lung sau pentru deciziile de relocalizare, ținând cont de modificările 

costurilor de producție legate de reducerile de emisii. 

(3) Sectoarele și subsectoarele care nu depășesc pragul menționat la alineatul (1), dar 

au o intensitate a emisiilor măsurată în kgCO2 împărțită la valoarea lor brută 

adăugată (în euro) care depășește 1,5, se evaluează și ele la nivelul de 4 cifre 

(codul NACE-4). Comisia publică rezultatele evaluării respective. 

În termen de trei luni de la publicarea menționată la primul paragraf, sectoarele și 

subsectoarele menționate la paragraful respectiv pot solicita Comisiei fie o 

evaluare calitativă a expunerii lor la relocarea emisiilor de dioxid de carbon la 

nivelul de 4 cifre (codul NACE-4), fie o evaluare pe baza clasificării produselor 

utilizate pentru statisticile privind producția industrială în Uniune la nivelul de 8 

cifre (Prodcom). În acest scop, sectoarele și subsectoarele prezintă, împreună cu 

cererea, date justificate, complete și verificate independent pentru a permite 

Comisiei să efectueze evaluarea. 
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În cazul în care alege să fie evaluat la nivelul de 4 cifre (codul NACE-4), un sector 

sau un subsector poate fi inclus în grupul menționat la alineatul (1) pe baza 

criteriilor menționate la alineatul (2) literele (a), (b) și (c). În cazul în care alege să 

fie evaluat la nivelul de 8 cifre (Prodcom), un sector sau un subsector este inclus în 

grupul menționat la alineatul (1) cu condiția ca, la nivelul respectiv, să se 

depășească pragul de 0,2 menționat la alineatul (1). 

Sectoarele și subsectoarele pentru care alocarea cu titlu gratuit se calculează pe 

baza valorilor de referință menționate la articolul 10a alineatul (2) al patrulea 

paragraf pot solicita și ele să fie evaluate în conformitate cu al treilea paragraf de 

la prezentul alineat. 

Prin derogare de la alineatele (1) și (2), un stat membru poate solicita până la 30 

iunie 2018 ca un sector sau subsector enumerat în anexa la Decizia 2014/746/UE a 

Comisiei(*) în ceea ce privește clasificările la un nivel de 6 cifre sau de 8 cifre 

(Prodcom) să fie luat în considerare pentru a fi inclus în grupul menționat la 

alineatul (1). Orice asemenea solicitare se ia în considerare doar în cazul în care 

statul membru solicitant stabilește că aplicarea derogării menționate se justifică în 

mod corespunzător pe baza unor date complete, verificate și auditate referitoare la 

cei mai recenți cinci ani furnizate de sectorul sau subsectorul în cauză și include 

toate informațiile relevante în solicitarea sa. Pe baza  datelor respective, sectorul 

sau subsectorul în cauză este inclus în ceea ce privește acele clasificări în cazul 

cărora, în cadrul unui nivel eterogen de 4 cifre (cod NACE-4), se arată că prezintă o 

intensitate substanțial mai mare a schimburilor comerciale și a emisiilor la un nivel 

de 6 cifre sau de 8 cifre (Prodcom), care depășește pragul stabilit la alineatul (1). 
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(4) În ceea ce privește celelalte sectoare și subsectoare, se consideră că acestea sunt în 

măsură să transfere o parte mai mare a costului certificatelor în prețurile produselor 

și li se alocă certificate cu titlu gratuit ▌ la un nivel de 30 % din cantitatea stabilită ▌ 

în temeiul articolului 10a. Cu excepția cazului în care se decide altfel în cadrul 

revizuirii în temeiul articolului 30, alocările cu titlu gratuit pentru alte sectoare și 

subsectoare, cu excepția centralelor de termoficare, scad cu cuantumuri egale 

după 2026, astfel încât în 2030 să se ajungă la un nivel fără alocări cu titlu gratuit. 

(5) Comisia este împuternicită să adopte, până la 31 decembrie 2019, acte delegate în 

conformitate cu articolul 23 pentru a completa prezenta directivă în ceea ce 

privește stabilirea sectoarelor și subsectoarelor considerate cu risc de relocare a 

emisiilor de dioxid de carbon, astfel cum se menționează la alineatele (1), (2) și (3) 

de la prezentul articol, în cazul activităților la nivelul de 4 cifre (codul NACE-4) în 

ceea ce privește alineatul (1) de la prezentul articol, pe baza datelor disponibile 

referitoare la cei mai recenți trei ani calendaristici ▌. 
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Articolul 10c 

Optarea pentru alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării sectorului energetic 

(1) Prin derogare de la articolul 10a alineatele (1)-(5), statele membre care în 2013 au 

avut un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței (în euro) sub 60 % din media Uniunii 

pot acorda instalațiilor de producție a energiei electrice o alocare tranzitorie cu titlu 

gratuit pentru modernizarea, diversificarea și transformarea durabilă a sectorului 

energetic. Investițiile care beneficiază de sprijin trebuie să fie coerente cu tranziția 

către o economie sigură și sustenabilă cu emisii reduse de dioxid de carbon și cu 

obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima și energia pentru 2030 și cu 

îndeplinirea obiectivelor pe termen lung exprimate în Acordul de la Paris. 

Derogarea de la prezentul alineat încetează la 31 decembrie 2030. 

(2) Statul membru în cauză organizează o procedură de ofertare concurențială, care să 

aibă loc în una sau mai multe runde în perioada 2021-2030, pentru proiectele care 

presupun un cuantum total al investițiilor de peste 12,5 milioane EUR, pentru a 

selecta investițiile care urmează să fie finanțate prin alocarea cu titlu gratuit. 

Procedura respectivă de ofertare concurențială: 

(a) respectă principiile transparenței, nediscriminării, egalității de tratament și 

bunei gestiuni financiare; 

(b) garantează că sunt eligibile să concureze numai proiectele care contribuie la 

diversificarea mixului energetic și a surselor lor de aprovizionare, la 

restructurarea, reabilitarea ecologică și modernizarea necesare infrastructurii, 

la tehnologii curate, precum tehnologiile de obținere a energiei din surse 

regenerabile, sau la modernizarea sectorului de producție a energiei, precum 

centralele de termoficare eficiente și durabile, și a sectorului de transmisie și 

de distribuție a energiei; 
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(c) definește criterii de selecție clare, obiective, transparente și nediscriminatorii 

pentru clasificarea proiectelor, astfel încât să se asigure selectarea numai a 

proiectelor care: 

(i) pe baza unei analize a raportului cost-beneficiu, asigură un câștig net 

pozitiv în ceea ce privește reducerea emisiilor și un nivel semnificativ 

prestabilit de reduceri ale emisiilor de CO2, ținând cont de dimensiunea 

proiectului; 

(ii) sunt complementare, răspund în mod clar la nevoile de înlocuire și 

modernizare și nu satisfac o creștere a cererii de energie determinată 

de piață; 

(iii) oferă cel mai bun raport calitate-preț; și 

(iv) nu contribuie la sau nu îmbunătățesc viabilitatea financiară a 

producției de energie electrică cu nivel foarte ridicat de emisii sau nu 

cresc dependența de combustibili fosili cu emisii ridicate. 

Prin derogare de la articolul 10 alineatul (1) și fără a aduce atingere ultimei 

teze de la alineatul (1) de la prezentul articol, în eventualitatea anulării unei 

investiții selectate prin procedura de ofertare concurențială sau a neatingerii 

nivelului de performanță preconizat, certificatele alocate se pot utiliza printr-

o singură rundă suplimentară a procesului de ofertare concurențială cel mai 

devreme un an mai târziu pentru finanțarea altor investiții. 
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Până la 30 iunie 2019, orice stat membru care intenționează să facă uz de 

alocarea tranzitorie opțională cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului 

energetic publică un cadru național detaliat în care se stabilesc procedura de 

ofertare concurențială, inclusiv numărul planificat de runde menționat la 

primul paragraf , și criteriile de selecție, în vederea unei consultări publice. 

În cazul în care investițiile cu o valoare mai mică de 12,5 milioane EUR care 

urmează să fie sprijinite prin alocarea cu titlu gratuit nu sunt selectate prin 

procedura de ofertare concurențială menționată la prezentul alineat, statul 

membru selectează proiectele pe baza unor criterii obiective și transparente. 

Rezultatele procesului de selecție fac obiectul unei consultări publice. Pe 

această bază, până la 30 iunie 2019, statul membru în cauză stabilește, publică 

și transmite Comisiei o listă a investițiilor. În cazul în care în aceeași instalație 

se realizează mai multe investiții, acestea se evaluează în ansamblu pentru a 

stabili dacă se depășește sau nu pragul de 12,5 milioane EUR, cu excepția 

cazului în care investițiile respective sunt, în mod independent, viabile din 

punct de vedere tehnic sau financiar. 

(3) Valoarea investițiilor preconizate trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea de piață a 

alocării gratuite, ținând seama totodată de necesitatea de a limita creșterile de 

prețuri direct legate de acestea. Valoarea de piață este valoarea medie a prețului 

certificatelor de pe platforma comună de licitație din anul calendaristic precedent. 

Până la 70 % din costurile relevante ale unei investiții pot fi sprijinite prin alocarea 

cu titlu gratuit, cu condiția finanțării costurilor rămase de către entități juridice 

private. 
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(4) Alocările tranzitorii cu titlu gratuit se deduc din cantitatea de certificate pe care 

statul membru le-ar scoate altfel la licitație. Alocarea gratuită totală nu poate depăși 

40 % din certificatele pe care statul membru în cauză le va primi, în temeiul 

articolului 10 alineatul (2) litera (a), în perioada 2021-2030, repartizate în volume 

anuale egale de-a lungul perioadei menționate. 

(5) În cazul în care un stat membru, în temeiul articolului 10d alineatul (4), utilizează 

certificate distribuite din motive de solidaritate, dezvoltare și interconectare în 

cadrul Uniunii în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (b), statul membru 

respectiv poate, prin derogare de la alineatul (4) de la prezentul articol, să utilizeze 

pentru alocare tranzitorie cu titlu gratuit un număr total de până la 60 % din 

certificatele primite în perioada 2021-2030 în temeiul articolului 10 alineatul (2) 

litera (a), utilizând un cuantum corespunzător de certificate distribuite în 

conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (b). 

Toate certificatele nealocate în temeiul prezentului articol până în 2020 se pot 

aloca pentru perioada 2021-2030 pentru investiții selectate prin procedura de 

ofertare concurențială menționată la alineatul (2), cu excepția cazului în care statul 

membru în cauză informează Comisia până la 30 septembrie 2019 cu privire la 

intenția sa de a nu aloca parțial sau în întregime certificatele respective în 

perioada 2021-2030 și cu privire la cuantumul certificatelor care urmează să fie 

scoase la licitație în 2020. În cazul în care astfel de certificate se alocă pentru 

perioada 2021-2030, cuantumul corespunzător de certificate se ia în considerare 

pentru aplicarea limitei de 60 % menționate în primul paragraf de la prezentul 

alineat. 

(6) Alocările către operatori se efectuează după ce aceștia demonstrează că o investiție 

selectată în conformitate cu normele procedurii de ofertare concurențiale a fost 

efectuată. În cazul în care o investiție determină o capacitate suplimentară de 

producție de energie electrică, operatorul în cauză demonstrează, în plus, că el sau 

un alt operator asociat a dezafectat un cuantum echivalent de capacitate de 

producție a energiei electrice cu nivel mai ridicat de emisii înainte de începutul 

funcționării capacității suplimentare. 
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(7) Statele membre impun producătorilor de energie electrică și operatorilor de rețele 

să prezinte, până la data de 28 februarie a fiecărui an, un raport referitor la punerea 

în aplicare a investițiilor lor selectate, incluzând soldul alocării gratuite și cheltuielile 

de investiții suportate, precum și tipurile de investiții sprijinite. Statele membre 

transmit Comisiei rapoarte în acest sens, iar Comisia le publică. 

_________________ 

(*)  Decizia 2014/746/UE a Comisiei din 27 octombrie 2014 de stabilire, în conformitate 

cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unei liste a 

sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare 

a emisiilor de dioxid de carbon pentru perioada 2015-2019 (JO L 308, 29.10.2014, p. 

114).” 

16. Se introduce următorul articol ▌: 

„Articolul 10d 

Fondul pentru modernizare 

(1) Pentru perioada 2021-2030, se instituie un fond pentru a sprijini investițiile propuse 

de statele membre beneficiare, inclusiv finanțarea proiectelor de mică anvergură, 

pentru modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice din 

statele membre cu un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței mai mic de 60 % din 

media Uniunii în 2013 (denumit în continuare «fondul pentru modernizare»). Fondul 

pentru modernizare este finanțat prin scoaterea certificatelor la licitație, astfel cum 

este prevăzut la articolul 10. 

Investițiile care beneficiază de sprijin trebuie să fie conforme cu obiectivele 

prezentei directive, precum și cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind 

clima și energia pentru 2030 și cu obiectivele pe termen lung exprimate în Acordul 

de la Paris. Nu se acordă niciun sprijin din fondul pentru modernizare altor 

instalații de producție de energie care utilizează combustibili solizi fosili decât 

centralelor de termoficare eficiente și durabile din statele membre cu un PIB pe cap 

de locuitor la prețurile pieței sub 30 % din media Uniunii în 2013, cu condiția ca un 

cuantum de certificate de o valoare cel puțin echivalentă să se utilizeze pentru 

investiții în temeiul articolului 10c care nu presupun combustibili fosili solizi. 

▌ 
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(2) Cel puțin 70 % din resursele financiare din fondul pentru modernizare se utilizează 

pentru a se sprijini investițiile în producția și utilizarea energiei electrice din surse 

regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice, cu excepția eficienței energetice 

legate de producerea de energie cu utilizarea de combustibili fosili solizi, stocarea 

energiei și modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a conductelor centralelor de 

termoficare, rețelele pentru transportul de electricitate și creșterea 

interconectărilor dintre statele membre, precum și pentru a sprijini o tranziție 

echitabilă în regiunile dependente de emisiile de dioxid de carbon în statele 

membre beneficiare, astfel încât să se sprijine realocarea, recalificarea și 

îmbunătățirea competențelor lucrătorilor, educația, inițiativele legate de căutarea 

unui loc de muncă și start-upurile, în dialog cu partenerii sociali. Investițiile în 

eficiența energetică în transporturi, construcții, agricultură și deșeuri sunt și ele 

eligibile. 

(3) Fondul pentru modernizare funcționează sub responsabilitatea statelor membre 

beneficiare. BEI se asigură că certificatele se licitează în conformitate cu principiile 

și modalitățile descrise la articolul 10 alineatul (4) și este responsabilă de 

gestionarea veniturilor. BEI transmite veniturile către statele membre după o 

decizie de plată emisă de Comisie, în cazul în care această plată pentru investiții 

este în conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol sau, în cazul în care 

investițiile nu se încadrează în domeniile incluse la alineatul (2) de la prezentul 

articol, plata este în conformitate cu recomandările comitetului pentru investiții. 

Comisia adoptă decizia cu promptitudine. Veniturile se distribuie între statele 

membre și în funcție de proporțiile stabilite în anexa IIb, în conformitate cu 

alineatele (6)-(12) de la prezentul articol. 
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(4) Orice stat membru în cauză poate utiliza toată alocarea acordată cu titlu gratuit în 

temeiul articolului 10c alineatul (4) sau o parte din alocarea respectivă și 

cuantumul certificatelor distribuite pentru solidaritate, dezvoltare și interconectare 

în cadrul Uniunii, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (b), sau o parte 

din cuantumul respectiv, în conformitate cu articolul 10d, pentru a sprijini 

investițiile din cadrul fondului pentru modernizare, contribuind astfel la creșterea 

resurselor distribuite statului membru respectiv. Până la 30 septembrie 2019, statul 

membru în cauză notifică Comisiei cuantumurile respective de certificate care 

urmează să fie utilizate în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (b), cu 

articolul 10c și cu articolul 10d. 

(5) Se instituie un comitet pentru investiții pentru fondul pentru modernizare. 

Comitetul pentru investiții se compune din câte un reprezentant al fiecărui stat 

membru beneficiar, al Comisiei și al BEI și din trei reprezentanți aleși de către 

celelalte state membre pentru o perioadă de cinci ani. El este prezidat de un 

reprezentant al Comisiei. Câte un reprezentant al fiecărui stat membru care nu este 

membru al comitetului pentru investiții poate participa în calitate de observator la 

reuniunile comitetului. 

 Comitetul pentru investiții acționează în mod transparent. Componența comitetului 

de investiții, curricula vitae și declarațiile de interese ale membrilor acestuia se pun 

la dispoziția publicului și, dacă este necesar, se actualizează. 
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(6) Înainte de a decide să finanțeze o investiție din procentajul care le revine din fondul 

pentru modernizare, statele membre beneficiare prezintă proiectul de investiții 

comitetului pentru investiții și BEI. În cazul în care BEI confirmă că o investiție se 

încadrează în domeniile incluse la alineatul (2), statul membru poate trece la 

finanțarea proiectului de investiții din procentajul care îi revine. 

 În cazul în care o investiție în modernizarea sistemelor energetice, care este 

propusă să fie finanțată din fondul pentru modernizare, nu se încadrează în 

domeniile menționate la alineatul (2), comitetul pentru investiții evaluează 

viabilitatea tehnică și financiară a investiției respective, inclusiv reducerile de 

emisii pe care le realizează, și emite o recomandare privind finanțarea investiției 

din fondul pentru modernizare. Comitetul pentru investiții se asigură că orice 

investiție legată de termoficare realizează o îmbunătățire substanțială în materie 

de eficiență energetică și de reducere a emisiilor. Recomandarea respectivă poate 

include propuneri privind instrumente de finanțare adecvate ▌. Până la 70 % din 

costurile relevante ale unei investiții care nu se încadrează în domeniile menționate 

la alineatul (2) pot fi asigurate din resurse ale fondului pentru modernizare, cu 

condiția ca restul costurilor să fie finanțate de entități juridice private. 

(7) Comitetul pentru investiții încearcă să își adopte recomandările prin consens. În 

cazul în care nu poate decide prin consens în termenul stabilit de către președinte, 

comitetul pentru investiții adoptă o decizie cu majoritate simplă. 

▌ 

Dacă reprezentantul BEI nu aprobă finanțarea unei investiții, o recomandare ▌ se 

adoptă doar dacă o majoritate de două treimi din toți membrii votează pentru. În 

acest caz, reprezentantul statului membru în care urmează să aibă loc investiția și 

reprezentantul BEI nu au dreptul să voteze. Prezentul paragraf nu se aplică în cazul 

proiectelor de mici dimensiuni finanțate prin împrumuturi acordate de o bancă 

națională de promovare sau prin granturi care contribuie la punerea în aplicare a 

unui program național cu obiective specifice conforme cu obiectivele fondului pentru 

modernizare, cu condiția ca în cadrul programului să nu se utilizeze mai mult de 10 % 

din proporția aferentă statelor membre prevăzută în anexa IIb ▌. 
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(8) Toate actele sau recomandările BEI sau ale comitetului pentru investiții adoptate în 

temeiul alineatelor (6) și (7) se fac cu promptitudine și precizează motivele pe care 

se bazează. Astfel de acte și recomandări sunt făcute publice. 

(9) Statele membre beneficiare sunt responsabile pentru acțiunile ulterioare punerii în 

aplicare legate de proiectele selectate. 

(10) Statele membre beneficiare prezintă anual Comisiei un raport privind investițiile 

finanțate de fondul pentru modernizare. Raportul se publică și include: 

(a) informații privind investițiile finanțate per stat membru beneficiar; 

(b) o evaluare a valorii adăugate, în ceea ce privește eficiența energetică sau 

modernizarea sistemului energetic, realizată prin investiție. 

(11) Comitetul pentru investiții raportează anual Comisiei privind experiența dobândită 

în ceea ce privește evaluarea ▌ investițiilor. Până la 31 decembrie 2024, ținând cont 

de constatările comitetului pentru investiții, Comisia revizuiește domeniile pentru 

proiecte menționate la alineatul (2) și criteriile pe baza cărora comitetul pentru 

investiții își întemeiază recomandările. 

(12) Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind normele detaliate ale 

funcționării fondului pentru modernizare. Actele de punere în aplicare respective se 

adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 22a 

alineatul (2).” 
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17. La articolul 11 alineatul (1), se adaugă ▌ paragraful următor: 

„Până la 30 septembrie 2019, se transmite lista instalațiilor reglementate prin prezenta 

directivă pentru perioada de cinci ani care începe la 1 ianuarie 2021, iar listele pentru 

fiecare perioadă următoare  de cinci ani se transmit ulterior o dată la cinci ani. Fiecare listă 

include informații privind activitatea de producție, transferurile de căldură și gaze, 

producția de energie electrică și emisiile la nivel de subinstalație din cursul celor cinci ani 

calendaristici care precedă transmiterea listei. Alocările cu titlu gratuit se acordă numai 

instalațiilor pentru care se furnizează astfel de informații.” 

18. La articolul 11a, alineatele (8) și (9) se elimină. 

19. La articolul 11b, alineatul (7) se elimină. 

20. La articolul 12 alineatul (4), se adaugă următoarele teze: 

„În cazul închiderii unei capacități de producție de energie electrică pe teritoriul lor ca 

urmare a unor măsuri naționale suplimentare, statele membre pot anula certificate din 

cantitatea totală de certificate pe care urmează să le scoată la licitație menționate la 

articolul 10 alineatul (2) până la un cuantum corespunzător valorii medii a emisiilor 

verificate ale instalației în cauză pe parcursul unei perioade de cinci ani înainte de 

închidere. Statul membru în cauză informează Comisia în legătură cu o astfel de intenție 

de anulare în conformitate cu actele delegate adoptate în temeiul articolului 10 alineatul 

(4).” 

21. Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 13 

Valabilitatea certificatelor 

Certificatele emise începând cu 1 ianuarie 2013 sunt valabile o perioadă nelimitată. 

Certificatele emise începând cu 1 ianuarie 2021 includ o mențiune care indică în ce 

perioadă de zece ani, începând cu 1 ianuarie 2021, au fost eliberate și sunt valabile pentru 

emisiile generate începând cu primul an din perioada respectivă.” 
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22. La articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind modalitățile detaliate de 

monitorizare și raportare a emisiilor și, după caz, a datelor aferente activităților 

enumerate în anexa I, de monitorizare și raportare a datelor tonă-kilometru în 

sensul unei cereri depuse în temeiul articolului 3e sau 3f, care se bazează pe 

principiile de monitorizare și raportare prezentate în anexa IV și pe cerințele 

stabilite la alineatul (2) de la prezentul articol. Actele de punere în aplicare 

respective precizează, de asemenea, potențialul de încălzire globală al fiecărui gaz 

cu efect de seră în cerințele pentru monitorizarea și raportarea emisiilor pentru 

gazul respectiv. 

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 22a alineatul (2).” 

23. La articolul 15, al treilea, al patrulea și al cincilea paragraf se înlocuiesc cu următorul 

text: 

„Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind verificarea rapoartelor referitoare la 

emisii pe baza principiilor menționate în anexa V și privind acreditarea și supravegherea 

verificatorilor. Comisia poate adopta și acte de punere în aplicare privind verificarea 

rapoartelor prezentate de operatorii de aeronave în temeiul articolului 14 alineatul (3) și 

a cererilor depuse în temeiul articolelor 3e și 3f, inclusiv privind procedurile de verificare 

care trebuie să fie utilizate de verificatori. Aceasta precizează condițiile de acreditare și 

retragere a acreditărilor, precum și de recunoaștere reciprocă și evaluare colegială a 

organismelor de acreditare, după caz. 

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 22a alineatul (2).” 
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24. La articolul 16, alineatul (12) se înlocuiește cu următorul text: 

„(12) Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind normele detaliate ▌cu privire la 

procedurile menționate la prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective 

se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 22a 

alineatul (2).” 

25. ▌ La articolul 19, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text: 

„(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23 

pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea tuturor cerințelor necesare 

privind registrul Uniunii pentru perioada de comercializare care începe la 1 

ianuarie 2013 și pentru perioadele ulterioare, sub forma bazelor de date 

electronice standardizate care conțin elemente de date comune folosite la 

urmărirea emiterii, deținerii, transferului și anulării certificatelor, după caz, și 

pentru a prevedea dispoziții referitoare la accesul publicului și la confidențialitate, 

după caz. Actele delegate respective includ, de asemenea, dispoziții pentru a 

introduce norme privind recunoașterea reciprocă a certificatelor în acordurile de 

conectare a sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii. ▌” 

26. Articolul 21 se modifică după cum urmează: 

(a) la alineatul (1), a patra teză se înlocuiește cu următorul text: 

„Raportul se întocmește pe baza unui chestionar sau a unei scheme adoptate de 

Comisie sub formă de acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare 

respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la 

articolul 22a alineatul (2).”; 

(b) se adaugă următorul alineat: 

„(4) O dată la trei ani, raportul menționat la alineatul (1) acordă, de asemenea, o 

atenție deosebită măsurilor echivalente adoptate pentru instalațiile de mici 

dimensiuni excluse din EU ETS. Măsurile echivalente adoptate pentru 

instalațiile de mici dimensiuni se iau de asemenea în considerare în schimbul 

de informații menționat la alineatul (3).” 



 

 110 

27. ▌Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 22 

Modificări aduse anexelor 

Comisia este împuternicită să adopte ▌acte delegate în conformitate cu articolul 23 

▌pentru a modifica anexele la prezenta directivă, după caz, cu excepția anexelor I, IIa și 

IIb, având în vedere rapoartele prevăzute la articolul 21 și experiența aplicării prezentei 

directive. Anexele IV și V pot fi modificate pentru a se îmbunătăți monitorizarea, 

raportarea și verificarea emisiilor.” 

28. Se introduce următorul articol ▌: 

„Articolul 22a 

Procedura comitetului 

(1) Comisia este asistată de Comitetul privind schimbările climatice, înființat prin 

articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului (*). Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) 

nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (**). 
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(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de 

punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

____________________________ 

(*) Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 

mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu 

efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații 

relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO 

L 165, 18.6.2013, p. 13). 

(**) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 

februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele 

de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de 

către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).” 

29. Articolul 23 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 23 

Exercitarea delegării de competențe 

(1) Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la 

prezentul articol. 

(2) Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 

3d alineatul (3), articolul 10 alineatul (4), articolul 10a alineatele (1) și (8), articolul 

10b alineatul (5), ▌ articolul 19 alineatul (3),  articolul 22, articolul 24 alineatul (3), 

articolul 24a alineatul (1), articolul 25a alineatul (1) și articolul 28c pe o perioadă 

nedeterminată începând cu … [data intrării în vigoare a prezentei directive de 

modificare]. 

(*) . 
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(3) Delegarea de competență menționată la articolul 3d alineatul (3), articolul 10 

alineatul (4), articolul 10a alineatele (1) și (8), articolul 10b alineatul (5), articolul 

19 alineatul (3), articolul 22, articolul 24 alineatul (3), articolul 24a alineatul (1), 

articolul 25a alineatul (1) și articolul 28c poate fi revocată oricând de Parlamentul 

European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe 

specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei 

publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară 

menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care 

sunt deja în vigoare. 

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de 

fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(*). 

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European și Consiliului. 

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3d alineatul (3), al articolului 10 

alineatul (4), al articolului 10a alineatele (1) și (8), al articolului 10b alineatul (5), al 

articolului 19 alineatul (3), al articolului 22, al articolului 24 alineatul (3), al 

articolului 24a alineatul (1), al articolului 25a alineatul (1) și al articolului 28c intră 

în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au 

formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea actului respectiv 

Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea 

termenului respectiv,  Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu 

vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului.”  

____________________________ 

(*) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.". 
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30. Articolul 24 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1) Începând cu 2008, statele membre pot pune în aplicare comercializarea 

certificatelor de emisii în conformitate cu prezenta directivă pentru activitățile 

și gazele cu efect de seră care nu sunt enumerate în anexa I, ținând seama de 

toate criteriile relevante, în special de efectele asupra pieței interne, de 

denaturările potențiale ale concurenței, de integritatea de mediu a EU ETS și 

de fiabilitatea sistemului de monitorizare și de raportare planificat, cu condiția 

ca includerea acestor activități și gaze cu efect de seră să fie aprobată de 

Comisie, în conformitate cu actele delegate pe care Comisia este împuternicită 

să le adopte în conformitate cu articolul 23.”; 

(b) la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23 

pentru a completa prezenta directivă în acest sens.” 

31. Articolul 24a se modifică după cum urmează: 

(a) la alineatul (1), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text: 

„(1) Pe lângă includerile prevăzute la articolul 24, Comisia  poate adopta măsuri 

de emitere a certificatelor sau a creditelor pentru proiecte gestionate de 

statele membre care reduc emisiile de gaze cu efect de seră care nu intră sub 

incidența EU ETS. 

Astfel de măsuri trebuie să fie conforme cu actele adoptate în temeiul fostului 

articol 11b alineatul (7) astfel cum sunt în vigoare înainte de … [data intrării 

în vigoare a prezentei directive de modificare]. Comisia este împuternicită să 

adopte ▌acte delegate în conformitate cu articolul 23 pentru a completa 

prezenta directivă prin stabilirea procedurii care trebuie urmată.”; 

(b) alineatul (2) se elimină. 
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32. La articolul 25, alineatul (2) se elimină. 

33. La articolul 25a alineatul (1), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text: 

 „În cazul în care o țară terță adoptă măsuri de reducere a impactului pe care îl au 

asupra schimbărilor climatice zborurile care decolează din țara terță în cauză și aterizează 

pe teritoriul Uniunii, Comisia, după consultarea țării terțe respective, precum și a statelor 

membre în cadrul comitetului menționat la articolul 22a alineatul (1), analizează opțiunile 

disponibile pentru a asigura o interacțiune optimă între EU ETS și măsurile dispuse de țara 

în cauză. 

▌ 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23 pentru 

a modifica anexa I la prezenta directivă cu scopul de a exclude zborurile care sosesc din 

țara terță în cauză din activitățile de aviație enumerate în anexa I sau de a efectua orice 

altă modificare la lista activităților de aviație din anexa I, cu excepția modificărilor legate 

de domeniul de aplicare, care sunt impuse de un acord încheiat în temeiul articolului 218 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.” 

34. La articolul 27 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Orice astfel de instalație rămâne în EU ETS pentru restul perioadei menționate la 

articolul 11 alineatul (1) pe parcursul căreia a fost reintrodusă.” 
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35. Se introduce următorul articol: 

„Articolul 27a 

Excluderea opțională a instalațiilor care emit mai puțin de 2 500 de tone 

(1) Statele membre pot exclude din EU ETS instalațiile ale căror emisii raportate 

autorității competente ale statului membru în cauză în fiecare dintre ultimii trei ani 

precedenți notificării efectuate în conformitate cu litera (a) sunt sub 2 500 de tone 

de dioxid de carbon echivalent, fără a ține cont de emisiile provenite de la 

biomasă, dacă statul membru în cauză: 

(a) notifică fiecare instalație de acest tip Comisiei, înainte de data la care 

trebuie să fie transmisă lista instalațiilor în temeiul articolului 11 alineatul 

(1) sau cel târziu la data la care respectiva listă este transmisă Comisiei; 

(b) confirmă că se aplică proceduri simplificate de monitorizare pentru a se 

evalua dacă vreuna dintre aceste instalații emite cel puțin 2 500 de tone de 

dioxid de carbon echivalent, fără a ține cont de emisiile provenite de la 

biomasă, în orice an calendaristic; 

(c) confirmă că orice instalație care emite cel puțin 2 500 de tone de dioxid de 

carbon echivalent, fără a ține cont de emisiile provenite de la biomasă, în 

orice an calendaristic, se reintroduce în EU-ETS; și 

(d) pune la dispoziția publicului informațiile menționate la literele (a), (b) și (c). 
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(2) Atunci când o instalație este reintrodusă în EU ETS în conformitate cu alineatul (1) 

litera (c) de la prezentul articol, orice certificat alocat în temeiul articolului 10a se 

acordă începând cu anul în care are loc reintroducerea. Certificatele alocate unei 

astfel de instalații se scad din cantitatea care urmează a fi scoasă la licitație în 

temeiul articolului 10 alineatul (2) de către statul membru în care se află instalația. 

(3) De asemenea, statele membre pot exclude din EU ETS generatoarele de rezervă 

care nu funcționează mai mult de 300 de ore pe an în fiecare dintre ultimii trei ani 

precedenți notificării efectuate în conformitate cu alineatul (1) litera (a) în aceleași 

condiții ca cele prevăzute la alineatele (1) și (2).” 

36. Articolul 28c se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 28c 

Dispoziții privind monitorizarea, raportarea și verificarea în scopul punerii în aplicare a 

măsurii globale bazate pe piață 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23 pentru 

a completa prezenta directivă în ceea ce privește monitorizarea, raportarea și verificarea 

adecvate ale emisiilor în scopul punerii în aplicare a măsurii globale bazate pe piață a 

OACI cu privire la toate rutele acoperite de aceasta. Actele delegate respective se 

bazează pe instrumentele relevante adoptate în cadrul OACI, evită orice denaturare a 

concurenței și respectă principiile cuprinse în actele menționate la articolul 14 alineatul 

(1) și asigură verificarea rapoartelor transmise privind emisiile în conformitate cu 

principiile și criteriile de verificare de la articolul 15 a.” 
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37. Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 30 

Revizuirea în contextul punerii în aplicare a Acordului de la Paris și al dezvoltării de piețe 

ale carbonului în alte economii majore 

(1) Prezenta directivă face obiectul unei revizuiri permanente în contextul evoluțiilor 

internaționale și al eforturilor întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor pe 

termen lung ale Acordului de la Paris. 

(2) Măsurile de sprijinire a anumitor industrii mari consumatoare de energie care ar 

putea face obiectul relocării emisiilor de carbon menționate la articolele 10a și 10b 

fac și ele obiectul unei revizuiri permanente având în vedere măsurile de politică 

privind clima din alte economii majore. În acest context, Comisia analizează și dacă 

măsurile legate de compensarea costurilor indirecte ar trebui să fie armonizate în 

continuare. 

(3) Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului în contextul fiecărui 

bilanț la nivel global convenit în temeiul Acordului de la Paris, în special în ceea ce 

privește necesitatea unor politici și măsuri suplimentare ale Uniunii în vederea 

reducerilor de gaze cu efect de seră necesare din partea Uniunii și a statelor sale 

membre, inclusiv în ceea ce privește factorul linear menționat la articolul 9. 

Comisia poate prezenta Parlamentului European și Consiliului propuneri de 

modificare a directivei, după caz. 

(4) Înainte de 1 ianuarie 2020, Comisia prezintă o analiză actualizată a efectelor 

aviației, altele decât cele de CO2, însoțită, după caz, de o propunere privind cele 

mai bune modalități de a aborda aceste efecte.” 

38. În anexa IIa la Directiva 2003/87/CE, rubricile pentru Belgia, Italia, Luxemburg și Suedia 

se elimină. 

39. Anexa IIb la Directiva 2003/87/CE se înlocuiește cu textul care figurează în anexa I la 

prezenta directivă. 

40. Anexa IV la Directiva 2003/87/CE se modifică în conformitate cu ▌ anexa II la prezenta 

directivă. 
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Articolul 2 

Modificări aduse Deciziei (UE) 2015/1814 

Articolul 1 din Decizia (UE) 2015/1814 se modifică după cum urmează: 

1. La alineatul (5) primul paragraf, se adaugă următoarea teză: 

„Prin derogare de la primele două teze, până la 31 decembrie 2023, procentele și cele 100 

de milioane de certificate menționate la tezele respective se dublează.” 

2. Se introduce următorul alineat: 

„(5a) Cu excepția cazului în care se decide altfel în prima revizuire efectuată în 

conformitate cu articolul 3, începând cu 2023, certificatele păstrate în rezervă 

peste numărul total de certificate licitate pe parcursul anului precedent nu mai 

sunt valabile.” 

Articolul 3 

Transpunere 

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la … [18 luni de la 

intrarea în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică de îndată Comisiei 

textul actelor respective. 

Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, ele cuprind o trimitere la prezenta 

directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele 

membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. 

Prin derogare de la primul paragraf, până la 31 decembrie 2018, statele membre asigură 

intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru 

a se conforma obligațiilor de publicare și de raportare prevăzute la articolul 1 punctul 14 

litera (f) din prezenta directivă privind articolul 10a alineatul (6) din Directiva 

2003/87/CE. 

(2) Statele membre comunică Comisiei textul principalelor măsuri de drept intern pe care le 

adoptă în domeniul reglementat prin prezenta directivă. 
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Articolul 4 

Dispoziție tranzitorie 

Atunci când se conformează obligațiilor care le revin, prevăzute la articolul 3 alineatul (1) primul 

paragraf din prezenta directivă, statele membre se asigură că legislația lor națională în care sunt 

transpuse articolul 10, articolul 10a alineatele (4)-(7), articolul 10a alineatul (8) primul și al doilea 

paragraf, articolul 10a alineatele (12)-(18), articolul 10c și articolul 11a alineatele (8) și (9) din 

Directiva 2003/87/CE și anexele IIa și IIb la directiva menționată, astfel cum este în vigoare la …[data 

publicării prezentei directive de modificare] , continuă să se aplice până la 31 decembrie 2020. Lista 

inclusă în anexa la Decizia 2014/746/UE continuă să se aplice până la 31 decembrie 2020. 

Articolul 5 

Intrarea în vigoare 

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

Articolul 6 

Destinatari 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la …, 

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu 

Președintele    Președintele 

___________________ 
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ANEXA I 

Anexa IIb la Directiva 2003/87/CE se înlocuiește cu textul următor: 

▌ 



 

 121 

„ANEXA IIb 

Distribuirea fondurilor din fondul pentru modernizare până la 31 decembrie 2030 

 Partea din fondul pentru 

modernizare 

Bulgaria 5,84 % 

Republica Cehă 15,59 % 

Estonia 2,78 % 

Croația 3,14 % 

Letonia 1,44 % 

Lituania 2,57 % 

Ungaria 7,12 % 

Polonia 43,41 % 

România 11,98 % 

Slovacia 6,13 %”. 

 

▌ 
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ANEXA II 

În partea A din anexa IV la Directiva 2003/87/CE, paragraful de la a patra rubrică intitulată 

„Monitorizarea emisiilor de alte gaze cu efect de seră” se înlocuiește cu următorul text: 

„Se folosesc metode standardizate sau acceptate, elaborate de Comisie în colaborare cu toate 

părțile interesate relevante și adoptate în temeiul articolului 14 alineatul (1).” 
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ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

 

DECLARAȚIILE COMISIEI 

Factorul linear de reducere 

Declarația Comisiei 

EU ETS este instrumentul-cheie al UE pentru atingerea obiectivului climatic al UE de limitare a 

creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2 grade Celsius față de nivelul preindustrial, astfel 

cum s-a convenit și în contextul Acordului de la Paris. În conformitate cu acest obiectiv și cadrul de 

politici privind clima și energia pentru 2030, revizuirea EU ETS și creșterea factorului linear de 

reducere de la 1,74% la 2,2% sunt primii pași către atingerea obiectivului UE de reducere a emisiilor 

de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030. Comisia recunoaște că sunt necesare 

eforturi mai mari și ținte mai ambițioase pentru îndeplinirea obiectivului UE pentru 2050 de 

reducere a gazelor cu efect de seră în conformitate cu realizarea obiectivelor pe termen lung ale 

Acordului de la Paris, iar evaluarea impactului care însoțește cadrul privind clima și energia pentru 

2030 afirmă că plafonul egal cu acest nivel ar necesita o creștere suplimentară a factorului liniar de 

reducere până în 2050. În cadrul oricărei viitoare revizuiri a prezentei directive, Comisia se angajează 

să ia în considerare o creștere a factorului liniar de reducere în funcție de evoluțiile internaționale, 

solicitând o rigoare sporită a politicilor și măsurilor Uniunii. 

 

Emisiile maritime 

Declarația Comisiei 

 

Comisia ia notă de propunerea Parlamentului European. În aprilie 2018, OMI ar trebui să decidă cu 

privire la strategia inițială de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru transportul naval. 

Comisia va evalua rapid acest rezultat și va raporta în mod corespunzător cu privire la acesta, în 

special în ceea ce privește obiectivele de reducere a emisiilor și lista de măsuri propuse pentru 

atingerea lor, inclusiv calendarul pentru adoptarea unor astfel de măsuri. Cu această ocazie, ea va 

analiza care sunt următoarele etape adecvate pentru a asigura o contribuție echitabilă a sectorului, 

inclusiv calea de urmat propusă de Parlament. În contextul noilor măsuri legislative privind emisiile 

maritime de gaze cu efect de seră, Comisia va lua în considerare amendamentele adoptate în acest 

sens de Parlamentul European. 

 

Tranziția echitabilă în regiunile cu o utilizare intensă a cărbunelui și cu emisii ridicate de dioxid de 

carbon 

Declarația Comisiei  

Comisia reiterează angajamentul de a elabora o inițiativă specifică care va furniza asistență 

personalizată pentru tranziția echitabilă în regiunile cu o utilizare intensă a cărbunelui și cu emisii 

ridicate de dioxid de carbon din statele membre în cauză. 
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În acest scop, Comisia va lucra în parteneriat cu părțile interesate din aceste regiuni pentru a oferi 

îndrumare, în special în ceea ce privește accesul la fondurile și programele relevante și utilizarea 

acestora și pentru a încuraja schimbul de bune practici, inclusiv discuțiile privind foile de parcurs 

industriale și necesitățile în materie de recalificare. 

 

Captarea și utilizarea dioxidului de carbon 

Declarația Comisiei 

Comisia ia act de propunerea Parlamentului European de a excepta obligațiile de restituire din cadrul 

EU ETS pentru emisiile care, conform verificărilor, sunt captate și utilizate pentru asigurarea unei 

limite permanente de CO2. Aceste tehnologii sunt în prezent insuficient de dezvoltate pentru a face 

obiectul unei decizie cu privire reglementarea lor în viitor. Având în vedere potențialul tehnologic al 

tehnologiilor de captare și utilizare a dioxidului de carbon (CUC), Comisia se angajează să analizeze 

reglementarea acestora în cursul următoarei perioade de comercializare pentru a vedea dacă sunt 

oportune modificări ale cadrului de reglementare înainte de orice viitoare revizuire a directivei. În 

această privință, Comisia va ține seama în mod corespunzător de potențialul acestor tehnologii de a 

contribui la reducerea substanțială a emisiilor, fără a compromite integritatea în materie de mediu a 

EU ETS. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0037 

Fondul de garantare pentru acțiuni externe ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 8 februarie 2018 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare 

pentru acțiuni externe (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0582), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 209 și 212 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0374/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 

articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul 

reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 1 decembrie 2017, de a aproba 

poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru dezvoltare, al 

Comisiei pentru afaceri externe și al Comisiei pentru comerț internațional (A8-

0132/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
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parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2016)0274 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 8 februarie 2018 în vederea adoptării 

Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului privind constituirea Fondului de 

garantare pentru acțiuni externe 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 209 și 212, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară42, 

                                                           
42 Poziția Parlamentului European din 8 februarie 2018. 
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întrucât: 

(1) Fondul de garantare pentru acțiuni externe (denumit în continuare „fondul”) este 

reglementat de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului43. 

(2) Fondul este alimentat printr-o plată anuală din bugetul general al Uniunii, prin dobânda 

aferentă plasamentelor financiare făcute din disponibilitățile fondului, precum și prin 

sumele recuperate de la debitorii care nu și-au achitat datoria. 

(3) Veniturile din prima de risc generate în cadrul operațiunilor de finanțare ale Băncii 

Europene de Investiții (BEI), care beneficiază de o garanție bugetară din partea Uniunii, ar 

trebui vărsate fondului. 

(4) În cazul în care suma fondului depășește 10 % din totalul obligațiilor de capital ale Uniunii 

datorate și neachitate, surplusul ar trebui să fie rambursat la bugetul general al Uniunii, 

pentru a proteja mai bine bugetul general al Uniunii împotriva unui eventual risc 

suplimentar de nerambursare asociat operațiunilor de finanțare ale BEI care abordează 

reziliența economică pe termen lung a refugiaților, a migranților, a comunităților-gazdă 

și de tranzit și a comunităților de origine ca răspuns strategic în vederea abordării 

cauzelor profunde ale migrației. 

(5) Prin urmare, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 ar trebui modificat în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

                                                           
43 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind constituirea 

Fondului de garantare pentru acțiuni externe (JO L 145, 10.6.2009, p. 10). 
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Articolul 1 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 2, se adaugă următoarea liniuță: 

„— venituri din prima de risc generate în cadrul operațiunilor de finanțare ale BEI pentru 

care Uniunea oferă o garanție care este remunerată.” 

2. La articolul 3, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„În cazul în care suma fondului depășește 10 % din totalul obligațiilor de capital ale Uniunii 

datorate și neachitate, surplusul este rambursat la bugetul general al Uniunii Europene. 

Acest surplus se rambursează printr-o singură operațiune într-o poziție specială din 

declarația de venituri din bugetul general al Uniunii Europene pe anul n+1, pe baza 

diferenței de la sfârșitul anului n-1 dintre 10 % din totalul obligațiilor de capital ale Uniunii 

datorate și neachitate și valoarea activelor nete ale fondului, calculată la începutul anului 

n.” 

3. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 7 

Comisia încredințează BEI gestiunea financiară a fondului. 
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Până la 30 iunie 2019, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o evaluare 

externă independentă a avantajelor și a dezavantajelor de a încredința Comisiei, BEI sau 

unei combinații între cele două, gestiunea financiară a activelor fondului și ale Fondului 

european pentru dezvoltare durabilă, ținând seama de criteriile tehnice și instituționale 

relevante folosite în compararea serviciilor de gestionare a activelor, inclusiv 

infrastructura tehnică, o comparare a costurilor aferente serviciilor furnizate, structura 

instituțională, raportarea, performanța, răspunderea și expertiza fiecărei instituții, 

precum și alte mandate de gestionare a activelor pentru bugetul general al Uniunii 

Europene. Evaluarea este însoțită, după caz, de o propunere legislativă.” 
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4. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 8 

Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi, până la data de 

31 mai a fiecărui an, un raport anual privind gestionarea fondului în anul calendaristic 

precedent. Raportul anual conține o prezentare a situației financiare și informații privind 

funcționarea fondului la sfârșitul anului calendaristic anterior, fluxurile financiare, precum 

și tranzacțiile semnificative și orice informații relevante privind conturile financiare, cum ar 

fi informații detaliate cu privire la capitalul restant aferent împrumuturilor garantate sau 

activele fondului din cursul anului calendaristic anterior, precum și concluzii și lecții 

învățate. Raportul include, de asemenea, informații cu privire la gestiunea financiară, 

performanța și riscul aferent fondului la sfârșitul anului calendaristic anterior. Începând cu 

2019 și o dată la trei ani după aceea, raportul include și o evaluare a adecvării țintei de 

9 % și a pragului de 10 % pentru fond, astfel cum se face referire la articolul 3 al doilea și, 

respectiv, al treilea paragraf.” 
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Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 

membre. 

Adoptat la ..., 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 

___________________ 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


