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prezentul document.

►B

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
(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 264, 9.10.2015, p. 1)

Astfel cum a fost modificată prin:
Jurnalul Oficial
NR.
►M1

Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din
14 martie 2018
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▼B
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
(Text cu relevanță pentru SEE)

Articolul 1
Rezerva pentru stabilitatea pieței
(1)
Rezerva pentru stabilitatea pieței se instituie în 2018, iar plasarea
certificatelor în rezervă se poate efectua de la 1 ianuarie 2019.

(2)
Cantitatea de 900 de milioane de certificate scăzută din volumul
de certificate licitate în perioada 2014-2016, în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 176/2014 adoptat în temeiul articolului 10
alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, nu se adaugă la volumele de
certificate care urmează să fie licitate în 2019 și 2020, ci se plasează în
rezervă.

(3)
Certificatele care nu au fost alocate instalațiilor în temeiul arti
colului 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE și certificatele care
nu au fost alocate instalațiilor ca urmare a aplicării articolului 10a
alineatele (19) și (20) din directiva respectivă sunt plasate în rezervă
în 2020. Comisia revizuiește Directiva 2003/87/CE în ceea ce privește
certificatele care nu au fost alocate și, dacă este cazul, transmite o
propunere Parlamentului European și Consiliului.

(4)
Comisia publică numărul total de certificate aflate în circulație în
fiecare an până la data de 15 mai a exercițiului următor. Numărul total
de certificate aflate în circulație într-un an dat este numărul cumulat de
certificate emise în perioada de după 1 ianuarie 2008, inclusiv numărul
de certificate emise în temeiul articolului 13 alineatul (2) din
Directiva 2003/87/CE în perioada respectivă și numărul drepturilor de
utilizare a creditelor internaționale exercitate de către instalațiile indus
triale în temeiul schemei EU ETS în ceea ce privește emisiile de până la
data de 31 decembrie a anului respectiv, minus numărul cumulat de tone
de emisii verificate generate de instalațiile industriale în cadrul schemei
EU ETS între data de 1 ianuarie 2008 și data de 31 decembrie a
aceluiași an, numărul oricăror certificate anulate în conformitate cu
articolul 12 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE și numărul de certi
ficate aflate în rezervă. Nu se ține seama de emisiile produse în cursul
perioadei de trei ani care începe în 2005 și se încheie în 2007 și nici de
certificatele eliberate în ceea ce privește emisiile respective. Prima
publicare are loc până la 15 mai 2017.

(5)
În fiecare an, un număr de certificate egal cu 12 % din numărul
total de certificate aflate în circulație, stabilit în cea mai recentă
publicare menționată la alineatul (4) din prezentul articol, se deduce
din volumul certificatelor de emisii care urmează să fie scoase la
licitație de statele membre în temeiul articolului 10 alineatul (2) din

02015D1814 — RO — 08.04.2018 — 001.001 — 3
▼B
Directiva 2003/87/CE și este plasat în rezervă în cursul unei perioade de
12 luni începând cu 1 septembrie a anului respectiv, cu excepția cazului
în care acest număr de certificate care urmează să fie plasate în rezervă
este mai mic de 100 de milioane. În primul an de funcționare a rezervei,
plasările au loc și între 1 ianuarie și 1 septembrie a anului respectiv
pentru 8 % din numărul total de certificate aflate în circulație stabilit în
cea mai recentă publicare (ceea ce reprezintă 1 % pentru fiecare lună
calendaristică). ►M1 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. ◄

Fără a aduce atingere numărului total de certificate deduse în temeiul
prezentului alineat, până la 31 decembrie 2025, certificatele menționate
la articolul 10 alineatul (2) primul paragraf litera (b) din Directiva
2003/87/CE nu se vor lua în considerare la determinarea cotelor-părți
cu care statele membre contribuie la acel număr total de certificate.

▼M1
(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.

▼B
(6)
În orice an, în cazul în care numărul total de certificate aflate în
circulație este mai mic de 400 de milioane, 100 de milioane de certi
ficate sunt scoase din rezervă și sunt adăugate la volumul certificatelor
care vor fi scoase la licitație de statele membre în temeiul articolului 10
alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE. În cazul în care în rezervă se
află mai puțin de 100 de milioane de certificate, toate certificatele se
scot din rezervă în conformitate cu prezentul alineat.

(7)
În orice an, în cazul în care alineatul (6) din prezentul articol nu
este aplicabil și sunt adoptate măsuri în temeiul articolului 29a din
Directiva 2003/87/CE, 100 de milioane de certificate sunt scoase din
rezervă și sunt adăugate la volumul certificatelor care vor fi scoase la
licitație de statele membre în temeiul articolului 10 alineatul (2) din
Directiva 2003/87/CE. În cazul în care în rezervă se află mai puțin de
100 de milioane de certificate, toate certificatele din rezervă se scot în
conformitate cu prezentul alineat.

(8)
În cazul în care, după publicarea numărului total de certificate
aflate în circulație, se iau măsuri în conformitate cu alineatul (5), (6) sau
(7), calendarele de licitație țin seama de certificatele plasate în rezervă
sau care urmează să fie scoase din rezervă. Certificatele sunt plasate în
rezervă sau scoase din aceasta în cursul unei perioade de 12 luni. În
cazul în care se scot certificate din rezervă în temeiul alineatului (6) sau
(7), indiferent de perioada în cursul căreia are loc această acțiune,
scoaterea se efectuează în funcție de cotele-părți ale statelor membre
aplicabile în momentul plasării certificatelor în rezervă și, de asemenea,
în ordinea în care certificatele au fost plasate în rezervă.
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Articolul 2
Modificarea Directivei 2003/87/CE
Directiva 2003/87/CE se modifică după cum urmează:
1. Articolul 10 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Începând din 2019, statele membre scot la licitație toate
certificatele care nu sunt alocate cu titlu gratuit în conformitate
cu articolele 10a și 10c și care nu sunt plasate în rezerva pentru
stabilitatea pieței instituită prin Decizia (UE) 2015/1814 a Parla
mentului European și a Consiliului (*).
___________
(*) Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului European și a
Consiliului din 6 octombrie 2015 privind înființarea și func
ționarea unei rezerve de stabilitate a pieței pentru schema 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).”;

(b) după alineatul (1) se introduce următorul alineat:
„(1a)
În cazul în care volumul de certificate de emisii care
urmează să fie scoase la licitație de statele membre în ultimul an
al fiecărei perioade menționate la articolul 13 alineatul (1) din
prezenta directivă depășește cu mai mult de 30 % media preco
nizată a volumului de certificate scoase la licitație pentru primii
doi ani din perioada următoare înainte de aplicarea articolului 1
alineatul (5) din Decizia (UE) 2015/1814, două treimi din
diferența dintre aceste volume se scad din volumul de certificate
scoase la licitație în ultimul an al perioadei și se adăugă în tranșe
egale volumelor care urmează să fie scoase la licitație de statele
membre în primii doi ani ai perioadei următoare.”
2. La articolul 13 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu
următorul text:
„Statele membre eliberează persoanelor certificate pentru perioada
curentă care să înlocuiască orice certificate deținute de acestea care
sunt anulate în conformitate cu primul paragraf. În mod similar,
certificatele păstrate în rezerva pentru stabilitatea pieței care nu mai
sunt valabile se înlocuiesc cu certificate care sunt valabile pentru
perioada curentă.”

Articolul 3
Revizuire
Comisia monitorizează funcționarea rezervei în cadrul raportului
menționat la articolul 10 alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE.
Acest raport ar trebui să analizeze efectele relevante asupra competiti
vității, în special în sectorul industrial, inclusiv asupra PIB-ului, a
ocupării forței de muncă și a indicatorilor privind investițiile. În
termen de trei ani de la data începerii funcționării rezervei și ulterior
la intervale de cinci ani, Comisia revizuiește rezerva, pe baza analizei
funcționării corecte a pieței europene a carbonului, și prezintă o
propunere, dacă este cazul, Parlamentului European și Consiliului.
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▼B
Fiecare revizuire acordă o atenție deosebită procentajului utilizat pentru
stabilirea numărului de certificate care urmează să fie plasate în rezervă
în temeiul articolului 1 alineatul (5) din prezenta decizie, precum și
valorii numerice a pragului numărului total de certificate aflate în
circulație și numărului certificatelor care urmează să fie scoase din
rezervă în temeiul articolului 1 alineatul (6) sau (7) din prezenta
decizie. În cadrul acestei revizuiri, Comisia analizează și impactul
rezervei asupra creșterii economice, a locurilor de muncă, a competiti
vității industriale a Uniunii și a riscului relocării emisiilor de carbon.

Articolul 4
Dispoziție tranzitorie
Articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE, astfel cum a fost
modificată prin Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a
Consiliului (1), se aplică în continuare până la 31 decembrie 2018.

Articolul 5
Intrarea în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(1) 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).

