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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. CONTEXT 

• Temeiurile și obiectivele propunerii 

Schemele de plafonare și comercializare sunt instrumente de politică destinate să reducă 

emisiile de gaze cu efect de seră într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. Prin 

plafonarea emisiilor de gaze cu efect de seră se asigură eficacitatea politicii pe plan ecologic 

și prin comercializarea certificatelor de emisii se oferă flexibilitate la reducerea de emisii. 

Uniunea Europeană are mai mult de un deceniu de experiență în ceea ce privește schema UE 

de comercializare a certificatelor de emisii, cel mai mare sistem de plafonare și 

comercializare.  

Atunci când se creează o legătură între diferite scheme de comercializare a certificatelor de 

emisii, participanții din cadrul unei scheme pot să folosească unități din cealaltă schemă 

pentru conformare. Se preconizează că prin crearea unei astfel de legături se va permite 

stabilirea pe o scară la largă a unor tarife pentru emisiile de carbon. Prin extinderea pieței și 

prin oferirea de noi posibilități de reducere, legătura mărește eficiența mecanismelor de 

comercializare a certificatelor de emisii din punctul de vedere al costurilor. 

• Coerența cu dispozițiile deja existente în domeniul de politică vizat 

Dezvoltarea unei piețe internaționale a carbonului cu o bună funcționare, prin crearea, pe baza 

unei abordări ascendente, a unei legături între schemele de comercializare a certificatelor de 

emisii, reprezintă un obiectiv de politică pe termen lung al UE și al comunității internaționale, 

în special ca mijloc de realizare a obiectivelor în materie de climă, inclusiv în cadrul 

Acordului de la Paris. 

Articolul 25 din Directiva de instituire a schemei UE de comercializare a certificatelor de 

emisii (EU ETS)
1
 permite crearea unei legături între EU ETS și alte scheme de comercializare 

a certificatelor de emisii, cu condiția ca acestea să fie obligatorii, să aibă un plafon de emisii 

absolut și să fie compatibile. La 20 decembrie 2010, Consiliul a adoptat o decizie de 

autorizare a Comisiei în vederea deschiderii negocierilor cu Confederația Elvețiană pentru 

crearea unei legături între schemele de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 

efect de seră din UE și Elveția.  

Schema de comercializare a certificatelor de emisii a Elveției (ETS-ul elvețian) este 

obligatorie din 2013 pentru entitățile mari și energointensive și prevede un plafon absolut în 

ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră, îndeplinind astfel două dintre condițiile de 

bază pentru crearea legăturii cu EU ETS.  

În general, ETS-ul elvețian este foarte similar cu EU ETS la nivel de proiectare. EU ETS și 

ETS-ul elvețian vizează aceleași gaze și sectoare industriale, prevăd aceleași praguri de 

includere și definesc entități răspunzătoare la nivel de instalație. Cantitatea de certificate 

emise în fiecare an în cadrul ETS-ului elvețian scade anual, în paralel cu cantitatea de 

certificate la nivelul UE. Metodologiile de alocare sunt compatibile: licitarea este metoda 

standard în ambele scheme și indicatorii utilizați pentru industriile care beneficiază de alocări 

tranzitorii cu titlu gratuit sunt similari. Standardele cantitative și calitative pentru creditele 

internaționale sunt similare. Actuala perioadă de comercializare a celor două scheme acoperă 

anii 2013-2020. În ambele scheme, perioada de conformare este exprimată în ani 

                                                 
1 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. 
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calendaristici, entitățile vizate având obligația să raporteze emisiile și să restituie certificatele 

până la 31 martie și 30 aprilie din anul următor. Sancțiunile prevăzute în cadrul celor două 

scheme pentru nerespectarea obligației de restituire a unei cantități suficiente de certificate 

sunt similare. 

ETS-ul elvețian nu cuprinde încă sectorul aviației, însă includerea acestuia în ETS-ul elvețian 

este considerată o condiție esențială pentru crearea legăturii cu EU ETS, dat fiind că 

activitățile de aviație reprezintă una dintre cele mai importante surse de emisii de gaze cu 

efect de seră din Elveția. Elveția depune eforturi pentru includerea sectorului aviației în 

ETSul său, preluând normele referitoare la aviație din cadrul EU ETS.  

Similar schemei EU ETS, ETS-ul elvețian este în prezent în curs de revizuire pentru 

următoarea perioadă, 2021-2030. Acordul de creare a legăturii între EU ETS și ETS-ul 

elvețian (acordul de creare a legăturii) include dispoziții pentru asigurarea compatibilității 

neîntrerupte între scheme, astfel încât legătura să fie menținută în perioada 2021-2030. 

• Coerența cu alte domenii de politică a Uniunii 

În pofida utilizării tot mai dese a sistemelor de comercializare a emisiilor în Asia și în 

America de Nord, pentru moment nu există o piață internațională a carbonului cu un preț al 

carbonului uniform la nivel mondial. Țările iau diferite tipuri de măsuri de atenuare, constând 

atât în politici bazate pe piață, cât și în politici mai tradiționale de tip „comandă și control”. 

Acest fapt generează un risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru sectoarele cu 

cele mai mari niveluri ale consumului de energie, însemnând transferul producției către țări cu 

obiective și politici mai puțin ambițioase. Prin crearea legăturii se va obține o convergență a 

prețurilor carbonului în schemele legate între ele, ceea ce contribuie la un mediu concurențial 

mai echitabil. În ceea ce privește aviația, odată ce acest sector va fi inclus în ETS-ul elvețian, 

zborurile din interiorul Elveției, zborurile dintre UE și Elveția și zborurile dintre statele 

membre ale UE vor fi tratate în mod similar. 

2. TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE 

• Temeiul juridic 

Propunerea este formulată în temeiul articolului 192 alineatul (1), coroborat cu articolul 218 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).  

 

În conformitate cu articolul 192 alineatul (1) și articolul 191 din TFUE, Uniunea Europeană 

contribuie la îndeplinirea, printre altele, a următoarelor obiective: conservarea, protecția și 

îmbunătățirea calității mediului; promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să 

contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială, în special lupta împotriva 

schimbărilor climatice. 

 

La articolul 218 din TFUE se stabilește procedura pentru negocierea și încheierea de acorduri 

între Uniunea Europeană și țări terțe sau organizații internaționale. La alineatul (5) de la 

articolul respectiv se prevede adoptarea de către Consiliu, la propunerea Comisiei în calitate 

de negociator, a unei decizii prin care se autorizează semnarea unui acord în numele Uniunii 

Europene. La articolul 218 alineatul (6) litera (a) din TFUE se prevede adoptarea de către 

Consiliu, la propunerea Comisiei în calitate de negociator, a unei decizii prin care se 

autorizează încheierea acordului, după obținerea aprobării Parlamentului European.  

• Subsidiaritatea (în cazul competențelor neexclusive)  

Directiva privind EU ETS este un instrument de politică existent al UE care continuă după 

2020. În conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
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TFUE, obiectivele acordului de creare a legăturii pot fi realizate numai printr-o propunere a 

Comisiei la nivelul UE, dat fiind că acordul va permite participanților la schema UE să 

folosească pentru conformare unități din schema elvețiană. 

 

 Măsurile luate la nivel european și, atunci când este posibil, la nivel mondial, sunt mai 

eficiente decât cele luate la nivelul statelor membre, având în vedere efectele transfrontaliere 

ale schimbărilor climatice. Măsurile luate la nivelul UE sunt cele mai potrivite pentru 

realizarea obiectivelor climatice ale UE la nivel intern și internațional și, în același timp, 

pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile pe piața internă a UE. 

• Proporționalitatea 

Propunerea respectă principiul proporționalității, dat fiind că nu depășește ceea ce este necesar 

pentru a îndeplini, într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor, obiectivele UE de 

reducere a emisiilor de GES pentru 2020 și 2030, asigurând în același timp funcționarea 

adecvată a pieței interne.  

3. IMPLICAȚII BUGETARE 

Nu există implicații bugetare. 

4. ELEMENTE DIVERSE 

• Explicații detaliate cu privire la prevederile specifice ale propunerii 

Se propune o decizie de autorizare a semnării acordului dintre UE și Elveția în numele 

Uniunii Europene. Conform TFUE, Consiliul adoptă, la propunerea Comisiei, o decizie de 

autorizare a semnării și a încheierii unui acord internațional.  

Acordul 

Acordul conține principalele obiective și principii, precum și structura instituțională pentru 

crearea legăturii dintre cele două scheme de comercializare a certificatelor de emisie. După ce 

intră în funcțiune legătura dintre EU ETS și ETS-ul elvețian, certificatele de emisii care 

provin dintr-o schemă pot fi utilizate pentru conformare de entitățile din cealaltă schemă 

[articolul 4 alineatul (1) din acord]. Pentru a se asigura compatibilitatea, la articolul 2 din 

acord se prevede că EU ETS și ETS-ul elvețian trebuie să îndeplinească o serie de criterii 

esențiale. Aceste criterii sunt stabilite în anexa I la acord și reflectă în mare măsură 

dispozițiile legislației în domeniul EU ETS sau ale actelor de punere în aplicare a acesteia. În 

cadrul fiecărei scheme pot fi stabilite dispoziții care sunt mai stricte decât criteriile esențiale. 

La articolul 10 din acord se prevede posibilitatea ca schemele să facă obiectul unor viitoare 

evoluții legislative fără a fi necesară o renegociere substanțială, cu condiția ca schemele să 

continue să îndeplinească criteriile esențiale. Articolele 10 și 11 din acord conțin dispoziții 

referitoare la modul în care se realizează schimbul de informații și coordonarea în domeniile 

care sunt relevante pentru acord, pentru a se asigura punerea în aplicare adecvată a acordului 

și integritatea continuă a schemelor legate între ele, ceea ce presupune, printre altele, ca 

părțile să se informeze reciproc cu privire la evoluțiile legislative relevante [articolul 10 

alineatul (2) din acord]. 

În acord se menționează clar că Elveția va prelua dispozițiile EU ETS referitoare la aviație în 

ETS-ul său înainte de intrarea în vigoare a acordului. Operatorii din domeniul aviației vor fi 

administrați de un stat SEE sau de Elveția după metoda „ghișeului unic”, astfel încât 

implementarea ambelor sisteme să intre în responsabilitatea unei singure autorități. 
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Comitetul mixt instituit prin articolul 12 din acord este principala structură directoare a 

acordului. El este format din reprezentanți ai celor două părți și este însărcinat cu 

administrarea și punerea în aplicare corespunzătoare a acordului. Comitetul mixt îndeplinește 

un rol esențial mai ales în procesul de schimb de informații și de coordonare, precum și în 

verificările efectuate pentru a se stabili dacă părțile continuă să îndeplinească criteriile 

esențiale. Comitetul mixt poate să propună modificări ale articolelor din acord și să efectueze 

modificări ale anexelor. Comitetul mixt intră în funcție, cu titlu provizoriu, la data semnării 

acordului.  

La articolul 14 din acord este prevăzut un mecanism de soluționare a litigiilor. În cazul 

litigiilor privind interpretarea sau aplicarea acordului, oricare dintre părți poate sesiza 

comitetul mixt pentru găsirea unei soluții. În cazul în care comitetul mixt nu soluționează 

litigiul în termen de șase luni, la cererea uneia dintre părți poate fi sesizată Curtea Permanentă 

de Arbitraj.  

Acordul poate fi denunțat în orice moment de oricare dintre părți (articolul 16). La 

articolul 15 sunt prevăzute modalități de suspendare temporară menite să protejeze 

integritatea schemelor de comercializare a emisiilor pe termen scurt. Prin mecanismul de 

suspendare propus se asigură faptul că certificatele din cealaltă schemă nu sunt restituite 

pentru conformare. Mecanismul de suspendare poate fi declanșat numai în câteva 

circumstanțe pentru o perioadă fixă de timp și poate fi prelungit până la denunțare. 

În plus față de principii, obiective și mecanisme instituționale, acordul conține dispoziții de 

natură tehnică pentru activarea legăturii la nivel de registre (articolul 3), contabilizare 

(articolul 4), licitare (articolul 5), informații sensibile și securitate (articolele 8 și 9).  

Pentru a permite comercializarea dintr-un registru în altul, se va crea o legătură directă între 

registre, pe baza unor standarde tehnice de creare a legăturii care vor reflecta principiile 

enunțate în anexa II la acord. Cu administrarea legăturii dintre registre vor fi însărcinați 

administratorul registrului elvețian, pentru Elveția, și administratorul registrului central, 

pentru UE. Pe lângă standardele tehnice de creare a legăturii, administratorii de registru care 

sunt responsabili cu legătura dintre registre trebuie să stabilească procedee comune de 

funcționare a legăturii dintre registre. Aceștia pot închide temporar legătura, în mod 

individual sau în comun, pentru întreținerea sistemului, ca urmare a unei încălcări a normelor 

de securitate sau în cazul unui risc de securitate.  

Titularii de cont din registre vor fi în măsură să identifice originea certificatelor de emisii 

după crearea legăturii. Cel puțin o dată pe an, părțile trebuie să se informeze reciproc cu 

privire la cantitatea totală de certificate de emisie pe care le dețin în ETS-ul lor și care provin 

din celălalt ETS. De asemenea, părțile trebuie să se informeze reciproc cel puțin anual cu 

privire la certificatele de emisie provenite din celălalt ETS care au fost restituite pentru 

conformare sau au fost anulate în mod voluntar în celălalt ETS. În acord se prevede că UE și 

Elveția trebuie să contabilizeze fluxurile nete de certificate de emisii dintre schemele de 

comercializare a certificatelor de emisii între care s-a creat o legătură, în conformitate cu 

viitoarele norme contabile care sunt în prezent în curs de elaborare în temeiul Convenției-

cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. De asemenea, se prevăd dispoziții 

pentru transferul și achiziționarea de unități ale cantității atribuite în cazul în care intră în 

vigoare cea de a doua perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto. Comitetul mixt 

urmează să elaboreze detaliile referitoare la contabilizare și, dacă este necesar, modalitățile de 

transfer și achiziționare de unități ale cantității atribuite, care sunt stabilite în anexele la acord.  

În acord se prevede că toate certificatele de emisii care nu au fost alocate cu titlu gratuit 

trebuie licitate în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu. Entitățile, inclusiv operatorii, 

care au dreptul să facă oferte în cadrul licitațiilor desfășurate în una dintre scheme au dreptul 



RO 6   RO 

să facă oferte și în cadrul licitațiilor desfășurate în cealaltă schemă. Acordul permite 

continuarea actualelor regimuri de licitare din Elveția, cu condiția ca numărul total de 

certificate elvețiene (instalații staționare și aviație) care urmează să fie scoase la licitație în 

fiecare an să se situeze sub un prag de 1 000 000 de certificate elvețiene. După atingerea 

pragului respectiv, Elveția va aplica aceleași regimuri de licitare precum cele care se aplică în 

UE și care sunt specificate în anexa I la acord. 

Părțile trebuie să protejeze informațiile sensibile. Fiecare parte rămâne responsabilă pentru 

marcarea ca atare a informațiilor sensibile pe care le difuzează și pentru determinarea, 

reducerea și eliminarea nivelului de sensibilitate, având obligația să informeze cealaltă parte 

în consecință. UE și Elveția vor conveni cu privire la marcarea și nivelul de sensibilitate al 

informațiilor difuzate în comun.  
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2017/0194 (NLE) 

Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană 

și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de 

comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 

alineatul (1), coroborat cu articolul 218 alineatul (5), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) La 20 decembrie 2010, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocierile cu 

Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de 

comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Negocierile s-au 

încheiat cu succes prin parafarea acordului. 

(2) Prin acord de asigură îndeplinirea condițiilor pentru crearea legăturii, după cum se 

prevede la articolul 25 din Directiva de instituire a schemei UE de comercializare a 

certificatelor de emisii
2
.  

(3) Prin urmare, acordul ar trebui semnat în numele Uniunii, sub rezerva încheierii sale la 

o dată ulterioară. 

(4) Pentru a se asigura coordonarea dintre părți și pentru a se ține seama de evoluțiile 

legislative relevante, articolele 11-13 din acord ar trebui să se aplice cu titlu 

provizoriu, 

 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1 

Se aprobă, în numele Uniunii, semnarea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația 

Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.  

Textul acordului care urmează să fie semnat este atașat la prezenta decizie. 

Textul acordului se semnează la data de X noiembrie 2017. 

Articolul 2 

                                                 
2 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. 
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Secretariatul General al Consiliului stabilește instrumentul prin care se acordă puteri depline 

pentru semnarea acordului, sub rezerva încheierii acestuia, persoanei sau persoanelor 

indicate de către negociatorul acordului.  

Articolul 3 

Articolele 11-13 din acord se aplică cu titlu provizoriu, în conformitate cu articolul 22 din 

acord, de la data semnării acordului până la intrarea sa în vigoare. 

Articolul 4 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu, 

 Președintele 
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