23 februarie 2017
Către:
Ministerul Mediului, Apelor şi Padurilor
Dlui Daniel Constantin – Ministru si Viceprim-ministru
Dnei Liliana Bara – Director Afaceri Europene
D-lui Sergiu Cruceanu – Sef serviciu Schimbari Climatice
D-nei Nicoleta Datcu – Schimbari Climatice
D-nei Alina Boldea - Afaceri Europene
Ministerul Economiei
D-lui Alexandru Petrescu – Ministru
D-nei Anca Chiser- Secretar de Stat
D-nei Catalina Groza
Ministerul Afacerilor Externe
D-lui Teodor Melescanu- Ministru
D-lui Bogdan Badea

Subiect: Revizuirea EU-ETS – intalnire Consiului European din 28 februarie 2017

Stimate Domnule Ministru,
Stimata Doamna/Stimate Domn,
In primul rand, dorim sa va multumim pentru deschiderea spre colaborare continua si sustinuta intre
autoritati si mediul privat impactat de demersurile legislative in domeniul schimbarilor climatice – in
special facem referire la revizuirea Directivei EU-ETS - pe care reprezentantii ministerului pe care il
conduceti au dovedit-o.
Avem convingerea ca numai o astfel de colaborare poate conduce la o pozitionarea a Romaniei in
demersurile europene care sa asigure o protejare a mediului inconjurator in conditiile mentinerii unui
mediu de afaceri competitiv si unei dezvoltari durabile a tarii noastre in contextul european.
De asemenea, sprijinim politicile ambițioase ale UE privind clima cu conditia sa se asigure conditii
echitabile de concurență la nivel european si global pentru industria din România și Europa.

- Dinamica, aliniata cat de mult posibil cu nivelurile recente de productie
- Pe baza de valori de referinta (benchmark) relevante si realizabile
Pentru ca acest desiderat sa devina realitate, este insa necesara si evitatea utilizarii unui factor de
corectie trans sectorial.
Ne exprimam ingrijorarea privind propunerea actuala a Presedintiei malteze care prevede transferarea
doar pana la 1% din cota certificatelor licitate in cota certificatelor alocate gratuit pentru a evita
utilizarea unui astfel de factor si consideram ca o astfel de abordare nu va furniza nivelul de protectie
necesar sectoarelor cu risc de pierdere a competitivitatii internationale, atata timp cat eforturi comparabile
nu sunt intreprinse si in alte economii importante ale lumii.
Consideram necesara - si va solicitam sprijinul in vederea preluarii in pozitia Romaniei pentru intalnirea
Consiliului European din 28 februarie 2017 - a posibilitatii de a se transfera cel putin 5% pentru a
proteja industria la nivelul celor mai buni performeri, a reduce riscul aplicarii unui factor de corectie
cross sectorial si a asigura integritatea ecologica.
De asemenea, consideram ca pentru implementarea concluziilor Consiliului European din octombrie 2014
este necesar ca emisiile indirecte sa fie tratate similar cu emisiile directe.
Un pas foarte important in acest sens a fost facut de catre Parlamentul European care a votat in plen
infiintarea
unui
fond
armonizat
la
nivel
UE
pentru
compensarea
emisiilor
indirecte, fond care utilizeaza 3% din totalul certificatelor de emisii din perioada 2021 – 2030 si care
acopera aproximativ 21% din necesarul de compensare. De asemenea Parlamentul European a
aprobat prin vot posibilitatea ca statele membre sa compenseze la nivel national peste cei 21%, stipuland
insa ca maximul de compensare sa scada progresiv.
Consideram ca o astfel de limitare a acoperirii necesarului de compensare nu face decat sa afecteze
cei mai buni performeri, lucru care este in totala contradictie cu concluziile Consiliului European din
octombrie 2014.
Pozitia formulata de Presedintia malteza pentru a fi dezbatuta in Consiliul European nu face nici o
propunere concreta referitoare la emisiile indirecte. In acest context, va solicitam sprijinul pentru
preluarea in pozitia Romaniei a sustinerii textului adoptat in plenul Parlamentului European referitor la fondul armonizat de compensare a emisiilor indirecte - și a unei compensari de 100%
pentru aceste emisii, provenita 21% din fondul armonizat european, iar restul de la statele membre
In speranta ca propunerile si argumentele prezentate vor fi considerate si integrate in pozitia pe care
Romania o va sustine in discutiile existente la nivel european, va solicitam continuarea intalnirilor periodice
pe tema revizuirii EU-ETS intre autoritati si mediul privat impactat de demersurile legislative in domeniul
schimbarilor climatice.

In asteptarea unui raspuns, va asiguram de inalta noastra consideratie.

Jean Valvis,
Leader, Grupul de Lucru pentru Mediu
Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei

