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REGULAMENTUL (UE) NR. 1123/2013 AL COMISIEI
din 8 noiembrie 2013
privind determinarea dreptului la credite internaționale în temeiul Directivei 2003/87/CE a
Parlamentului European și a Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE)

minime prevăzute la articolul 11a alineatul (8) primul și
al treilea paragraf. Prin urmare, limita totală de utilizare a
creditelor internaționale prevăzute la articolul 11a
alineatul (8) al cincilea paragraf din Directiva 2003/87/CE
va fi respectată și nu se vor aplica dispozițiile de la
articolul 11a alineatul (8) al doilea paragraf și de la
articolul 11a alineatul (8) al patrulea paragraf a doua
teză din Directiva 2003/87/CE. Drepturile reziduale
aferente anului 2012 de la operatorii de aeronave se
mențin în conformitate cu articolul 11a alineatele (2),
(3) și (4) din Directiva 2003/87/CE.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere 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 (1), în special articolul 11a alineatul (8),
întrucât:
(1)

Protocolul la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor
Unite asupra schimbărilor climatice (Protocolul de la
Kyoto) instituie două mecanisme pentru crearea creditelor
internaționale pe care părțile le pot utiliza în scopul
reducerii emisiilor. Implementarea în comun (Joint Imple
mentation – JI) prevede crearea unor unități de reducere a
emisiilor (emission reduction units – ERU), în timp ce meca
nismul de dezvoltare nepoluantă (Clean Development
Mechanism – CDM) prevede crearea de reduceri certificate
ale emisiilor (certified emission reductions – CER).

(2)

Planurile naționale de alocare ale statelor membre,
adoptate în temeiul articolului 9 din Directiva
2003/87/CE, prevăd că operatorii pot folosi anumite
cantități de CER și ERU pentru a se conforma obligațiilor
de restituire a certificatelor aferente perioadei 20082012, după cum se prevede la articolul 12 din aceeași
directivă.

(3)

Articolul 11a din Directiva 2003/87/CE prevede folosirea
în continuare, în perioada 2013-2020, a CER și ERU
emise în temeiul Protocolului de la Kyoto în cadrul
schemei de comercializare a certificatelor instituite de
Directiva 2003/87/CE și cuprinde dispoziții referitoare
la nivelurile permise fiecărei categorii de operatori și
operatori de aeronave pentru a se conforma obligațiilor
de restituire a certificatelor care le revin în temeiul arti
colului 12 din Directiva 2003/87/CE. La articolul 11a
alineatul (8) se prevăd anumite drepturi minime de
utilizare a creditelor, exprimate în valori procentuale, de
utilizare a creditelor internaționale de către operatori și
operatorii de aeronave în perioada 2008-2020 și măsuri
pentru determinarea limitelor exacte ale acestor valori
procentuale.

(4)

Directiva 2003/87/CE prevede punerea în legătură a
mecanismelor bazate pe proiecte ale Protocolului de la
Kyoto cu schema de comercializare a certificatelor de
emisii, pentru a crește rentabilitatea realizării de
reduceri ale emisiilor globale de gaze cu efect de seră.
Ținând cont de numărul de certificate valabile pentru
perioada 2013-2020 emise în temeiul articolului 13
alineatul (2) al doilea paragraf, drepturile de utilizare a
creditelor internaționale ar trebui stabilite la nivelurile

(1) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(5)

Operatorii de instalații staționare cu extinderi semnifi
cative ale capacității în temeiul articolului 20 din
Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011
de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tran
zitorii 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 (2) ar trebui să aibă dreptul de a fi tratați fie
ca operatori existenți, fie ca nou-intrați.

(6)

Articolele 58-61 din Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al
Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii
în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului
European și a Consiliului și cu Deciziile nr. 280/2004/CE
și nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European și ale
Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr.
920/2010 și (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei (3)
prevăd detalii pentru implementarea limitelor dreptului
de utilizare prevăzute în prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului privind schimbările
climatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(1)
Fiecare operator de instalații staționare care a primit o
alocare gratuită sau un drept de utilizare a creditelor inter
naționale în perioada 2008-2012 are dreptul să utilizeze
creditele internaționale în perioada 2008-2020 până la
cantitatea prevăzută pentru perioada 2008-2012 sau până la
o cantitate care să corespundă unui procent maxim de 11 %
din alocarea sa în perioada 2008-2012, dacă aceasta este mai
mare.
(2)
Fiecare operator de instalații staționare care nu a primit o
alocare gratuită sau un drept de utilizare a creditelor inter
naționale în perioada 2008-2012 și, prin derogare de la
alineatul (1), fiecare operator de instalații staționare în sensul
primelor două liniuțe de la articolul 3 litera (h) din Directiva
(2) JO L 130, 17.5.2011, p. 1.
(3) JO L 122, 3.5.2013, p. 1.
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2003/87/CE are dreptul să utilizeze creditele internaționale în
perioada 2008-2020 până la o cantitate care să corespundă
unui procent maxim de 4,5 % din emisiile sale verificate în
perioada 2013-2020.

(5)
Fiecare operator de aeronave are dreptul să folosească
creditele internaționale până la o cantitate maximă de 1,5 %
din emisiile sale verificate în perioada 2013-2020, fără a
aduce atingere drepturilor reziduale din 2012.

(3)
Fiecare operator de instalații staționare cu extindere
semnificativă a capacității în temeiul articolului 20 din Decizia
2011/278/UE are dreptul să utilizeze creditele internaționale în
perioada 2008-2020 până la cantitatea permisă în perioada
2008-2012 sau până la o cantitate care să corespundă unui
procent maxim de 11 % din alocarea sa în perioada 20082012 sau până la o cantitate care să corespundă unui procent
maxim de 4,5 % din emisiile sale verificate în perioada 20132020, dacă aceasta este mai mare.

Articolul 2

(4)
Fiecare operator de instalații staționare care a primit o
alocare gratuită pentru perioada 2008-2012 și care desfășoară
activități ce nu figurează în anexa I la Directiva 2003/87/CE
astfel cum a fost modificată de Regulamentul (CE) nr.
219/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (1), dar
care figurează în anexa I la Directiva 2003/87/CE astfel cum
a fost modificată de Directiva 2009/29/CE a Parlamentului
European și a Consiliului (2) are dreptul de a utiliza creditele
internaționale în perioada 2008-2020 până la cantitatea
maximă care i-a fost alocată pentru perioada 2008-2012 sau
până la o cantitate care să corespundă unui procent maxim de
11 % din alocarea sa în perioada 2008-2012 sau până la o
cantitate care să corespundă unui procent maxim de 4,5 %
din emisiile sale verificate în perioada 2013-2020, dacă
aceasta este mai mare.

(1)
Statele membre calculează și publică drepturile la credite
internaționale pentru fiecare dintre operatorii lor în confor
mitate cu articolul 1 alineatul (1) și notifică Comisia în confor
mitate cu articolul 59 din Regulamentul (UE) nr. 389/2013 în
termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului
regulament.
(2)
Pentru fiecare dintre operatorii menționați la articolul 1
alineatul (2) și pentru fiecare dintre operatorii de aeronave
menționați la articolul 1 alineatul (5), dreptul la credite inter
naționale se calculează pe baza emisiilor verificate și se actua
lizează anual. Pentru operatorii menționați la articolul 1
alineatele (3) și (4), se va calcula un drept la credite inter
naționale actualizat în funcție de dreptul mai mare calculat la
articolul 1 alineatul (1) sau 4,5 % din emisiile verificate aferente
perioadei 2013-2020. Odată aprobate emisiile verificate, statele
membre transmit Comisiei modificările dreptului la credite
internaționale în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul
(UE) nr. 389/2013.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
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 Bruxelles, 8 noiembrie 2013.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

(1) JO L 87, 31.3.2009, p. 109.
(2) JO L 140, 5.6.2009, p. 63.

