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Regulamentului (UE) 2015/757 
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ANEXĂ  

Anexa I la Directiva 2003/87/CE se modifică după cum urmează: 

(a) Punctele 1 și 2 se înlocuiesc cu următoarele puncte:  

„1. Instalațiile sau părțile de instalații utilizate pentru cercetare, dezvoltare și testare 

de produse și procese noi, precum și instalațiile în cazul cărora emisiile provenite din 

arderea biomasei care respectă criteriile stabilite în temeiul articolului 14 contribuie 

la mai mult de 95 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră nu intră sub 

incidența prezentei directive. 

2. La calcularea puterii termice nominale totale a unei instalații pentru a se decide cu 

privire la includerea acesteia în EU ETS, se însumează puterea termică nominală a 

tuturor unităților tehnice care fac parte din aceasta și în care se ard combustibili în 

cadrul instalației respective. Aceste unități ar putea include orice tip de cazane, 

arzătoare, turbine, încălzitoare, furnale, incineratoare, cuptoare de calcinare, etuve, 

cuptoare, uscătoare, motoare, pile de combustie, instalații de ardere în buclă chimică, 

facle și instalații de post-combustie termică sau catalitică. Instalațiile cu putere 

termică nominală mai mică de 3 MW nu sunt luate în calcul.”;  

(b) Tabelul se modifică după cum urmează: 

(i) al doilea rând se înlocuiește cu următorul text: 

„Rafinarea uleiurilor, atunci când sunt exploatate 

instalații de ardere cu o putere termică nominală totală 

de peste 20 MW  

Dioxid de carbon”; 

(ii) al cincilea rând se înlocuiește cu următorul text: 

„Producerea fontei sau oțelului (topire primară sau 

secundară) inclusiv instalații pentru turnare continuă, cu 

o capacitate de producție mai mare de 2,5 tone pe oră. 

Dioxid de carbon”; 

(iii) al șaptelea rând se înlocuiește cu următorul text: 

„Producerea de aluminiu primar sau alumină 
Dioxid de carbon”; 

(c) al cincisprezecelea rând al categoriilor de activități se înlocuiește cu următorul 

text: 

(2) „Uscarea sau calcinarea ghipsului sau 

fabricarea plăcilor din ipsos și a altor produse din ghips, 

cu o capacitate de producție de ghips calcinat sau de 

ghips secundar uscat de peste 20 de tone pe zi 

(3) Dioxid de 

carbon”; 

(iv) al optsprezecelea rând se înlocuiește cu următorul text: 

„Producerea de negru de fum, implicând carbonizarea 

unor substanțe organice precum uleiurile, gudronul, 

reziduurile de cracare și de distilare, cu o capacitate de 

producție de peste 50 de tone pe zi 

Dioxid de carbon”; 

(v) al douăzeci și patrulea rând se înlocuiește cu următorul text: 
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„Producerea de hidrogen (H2) și de gaze de sinteză, cu 

o capacitate de producție care depășește 25 de tone pe 

zi  

Dioxid de carbon”; 

(vi) al douăzeci și șaptelea rând se înlocuiește cu următorul text: 

„Transportul gazelor cu efect de seră în vederea stocării 

geologice într-un sit de stocare autorizat în temeiul 

Directivei 2009/31/CE, cu excepția emisiilor care fac 

obiectul unei alte activități în temeiul prezentei directive 

Dioxid de carbon”; 

(vii) după ultimul rând nou se adaugă următorul rând, cu o linie de separare 

între rânduri: 

„Transportul maritim 

Activitățile de transport maritim ale navelor care intră sub 

incidența Regulamentului (UE) 2015/757 al 

Parlamentului European și al Consiliului, care efectuează 

călătorii în scopul transportului de pasageri sau de 

mărfuri în scopuri comerciale 

Gaze cu efect de seră 

care intră sub incidența 

Regulamentului (UE) 

2015/757”; 

(1) Anexa IIb la Directiva 2003/87/CE se înlocuiește cu următorul text: 

„ANEXA IIb 

Partea A - DISTRIBUIREA FONDURILOR DIN FONDUL PENTRU 

MODERNIZARE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 10 

ALINEATUL (1) AL TREILEA PARAGRAF 

 Cotă  

Bulgaria 5,84 % 

Cehia 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 % 

Partea B - DISTRIBUIREA FONDURILOR DIN FONDUL PENTRU 

MODERNIZARE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 10 

ALINEATUL (1) AL PATRULEA PARAGRAF 

 Cotă  

Bulgaria 5,0 % 
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Cehia 

Estonia 

Grecia  

Croația 

Letonia 

Lituania 

Ungaria 

Polonia 

Portugalia 

România 

Slovacia 

 

 

12,9 % 

2,2 % 

10,3 % 

2,3 % 

1,1 % 

1,9 % 

5,9 % 

34,8 % 

8,8 % 

9,9 % 

4,9 % 

 
 

 

(2) Se introduc următoarele anexe ca anexele III, IIIa și IIIb la Directiva 2003/87/CE: 

„ANEXA III 

ACTIVITATEA CARE FACE OBIECTUL CAPITOLULUI IVa 
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Activitate: 

1. Eliberarea pentru consum a combustibililor utilizați pentru ardere 

în sectorul construcțiilor și al transportului rutier.  

Această activitate nu include: 

(a) eliberarea pentru consum a combustibililor utilizați în 

activitățile prevăzute în anexa I la prezenta directivă, cu excepția 

cazului în care sunt utilizați pentru ardere în cadrul activităților de 

transport al gazelor cu efect de seră în vederea stocării geologice (al 

douăzeci și șaptelea rând al categoriilor de activități);  

(b) eliberarea pentru consum a combustibililor pentru care factorul 

de emisie este zero. 

2. Sectoarele construcțiilor și transportului rutier corespund 

următoarelor surse de emisii, definite în Orientările IPCC din 2006 

pentru inventarele naționale ale gazelor cu efect de seră, cu 

modificările necesare ale definițiilor respective, după cum urmează: 

 

(a) generarea combinată de căldură și energie electrică (CHP) 

(codul categoriei de sursă 1A1a ii) și centrale termice (codul 

categoriei de sursă 1A1a iii), în măsura în care acestea produc 

căldură pentru categoriile vizate la literele (c) și (d) de la prezentul 

punct, fie direct, fie prin intermediul rețelelor de termoficare;  

 

(b) transportul rutier (codul categoriei de sursă 1A3b), cu excepția 

utilizării vehiculelor agricole pe drumuri asfaltate; 

 

(c) sectorul comercial sau instituțional (codul categoriei de sursă 

1A4a); 

 

(d) sectorul rezidențial (codul categoriei de sursă 1A4b). 

Gaze cu efect de seră 

Dioxid de carbon 

(CO2) 

 

 

_________ 

ANEXA IIIa 

 

AJUSTAREA FACTORULUI LINEAR DE REDUCERE ÎN CONFORMITATE CU 

ARTICOLUL 30c ALINEATUL (2) 

 

1. În cazul în care media emisiilor raportate în temeiul capitolului IVa pentru anii 

2024-2026 este cu peste 2 % mai mare decât valoarea cantității din 2025 

definită în conformitate cu articolul 30c alineatul (1) și dacă aceste diferențe nu 

se datorează diferenței mai mici de 5 % dintre emisiile raportate în temeiul 

capitolului IVa și datele din inventar ale emisiilor de gaze cu efect de seră din 
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2025 ale Uniunii din categoriile de surse ale CCONUSC pentru sectoarele 

vizate de capitolul IVa, factorul linear de reducere se calculează prin ajustarea 

factorului linear de reducere menționat la articolul 30c alineatul (1). 

2. Factorul linear de reducere ajustat în conformitate cu punctul 1 se determină 

după cum urmează: 

 

[LRFadj = 100%* ( ( MRV[2024-2026] – ( MRV[2024-2026] + ( (ESR[2024] - 

6*LRF2024*ESR2024) - MRV[2024-2026]) / 5) ) / MRV[2024-2026] ), unde, 

LRFadj este factorul linear de reducere ajustat; 

MRV[2024-2026] este media emisiilor verificate în temeiul capitolului IVa pentru 

anii 20242026; 

ESR[2024] reprezintă valoarea emisiilor din 2024, definită în conformitate cu articolul 30c 

alineatul (1), pentru sectoarele vizate de capitolul IVa; 

LRF2024 este factorul linear de reducere menționat la articolul 30c alineatul (1).]” 

_________ 

 

(3) Anexa IV la Directiva 2003/87/CE se modifică după cum urmează: 

în partea A, secțiunea „Calculul” se modifică după cum urmează:  

(i) în al patrulea paragraf, ultima teză “Factorul de emisie pentru biomasă este 

zero.” se înlocuiește cu următorul text: 

„Factorul de emisie pentru biomasă care respectă criteriile de durabilitate și criteriile 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru utilizarea biomasei stabilite 

prin Directiva (UE) 2018/2001, cu orice ajustări necesare pentru aplicarea în temeiul 

prezentei directive, astfel cum se prevede în actele de punere în aplicare menționate 

la articolul 14, este zero.”; 

(ii) al șaselea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Se folosesc factorii impliciți de oxidare elaborați în temeiul Directivei 2010/75/UE, 

cu excepția cazurilor în care operatorul poate demonstra că factorii specifici 

activității sunt mai exacți.”; 

(b) în partea B, secțiunea „Monitorizarea emisiilor de dioxid de carbon” al patrulea 

paragraf, ultima teză „Factorul de emisie pentru biomasă este zero.” se 

înlocuiește cu următorul text: 

„Factorul de emisie pentru biomasă care respectă criteriile de durabilitate și criteriile 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru utilizarea biomasei stabilite 

prin Directiva (UE) 2018/2001, cu orice ajustări necesare pentru aplicarea în temeiul 

prezentei directive, astfel cum se prevede în actele de punere în aplicare menționate 

la articolul 14, este zero.”; 
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(a) se adaugă Partea C, după cum urmează: 

„PARTEA C — Monitorizarea și raportarea emisiilor corespunzătoare activității 

menționate în anexa III 

Monitorizarea emisiilor  

Emisiile sunt monitorizate prin calcul.  

Calcul 

Emisiile se calculează cu ajutorul următoarei formule:  

Combustibil eliberat pentru consum × factor de emisie  

Combustibilul eliberat pentru consum include cantitatea de combustibil eliberat pentru 

consum de către entitatea reglementată.  

Se folosesc factorii standard de emisie din liniile directoare IPCC pentru inventariere 

din 2006 sau actualizările ulterioare ale respectivelor linii directoare, cu excepția cazului 

în care factorii de emisie specifici combustibilului, identificați de laboratoare acreditate 

independente care folosesc metode analitice acceptate, sunt mai exacți.  

Pentru fiecare entitate reglementată și combustibil în parte se efectuează un calcul 

separat.  

Raportarea emisiilor  

Fiecare entitate reglementată include în raportul său următoarele informații:  

A. Date de identificare a entității reglementate, inclusiv:  

— denumirea entității reglementate;  

— adresa acesteia, inclusiv codul poștal și țara;  

— tipul de combustibili eliberați pentru consum și activitățile prin care eliberează 

combustibilii pentru consum, inclusiv tehnologia utilizată; 

— adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale unei persoane de 

contact și  

— numele proprietarului entității reglementate și al societății-mamă.  

B. Pentru fiecare tip de combustibil eliberat pentru consum și care este utilizat pentru 

ardere în sectorul clădirilor și al transportului rutier, astfel cum sunt definite în 

anexa III, pentru care se calculează emisiile:  

— cantitatea de combustibil eliberat pentru consum;  

— factorii de emisie;  

— emisiile totale;  

— utilizarea (utilizările) finală (finale) a (ale) combustibilului eliberat pentru consum 

și  
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— gradul de incertitudine.  

Statele membre iau măsuri pentru coordonarea cerințelor de raportare cu orice alte 

cerințe de raportare existente pentru a reduce la minimum sarcinile societăților 

privind raportarea.”; 

(4) În anexa V la Directiva 2003/87/UE se adaugă următoarea Parte C: 

„PARTEA C — Verificarea emisiilor corespunzătoare activității menționate în 

anexa III 

Principii generale  

1. Emisiile corespunzătoare activității menționate în anexa III fac obiectul verificării.  

 

2. Procesul de verificare include evaluarea raportului în temeiul articolului 14 

alineatul (3) și a monitorizării de pe parcursul anului anterior. Verificarea abordează 

fiabilitatea, credibilitatea și acuratețea sistemelor de monitorizare și datele și 

informațiile raportate cu privire la emisii, în special:  

(a) combustibilii eliberați pentru consum declarați și calculele aferente;  

(b) selectarea și utilizarea factorilor de emisie;  

(c) calculele care au condus la determinarea emisiilor generale. 

 

3. Emisiile raportate pot fi validate numai dacă există date și informații fiabile și 

credibile care permit determinarea emisiilor cu un grad ridicat de certitudine. Un grad 

ridicat de certitudine presupune demonstrarea de către entitatea reglementată a faptului 

că:  

(a) datele raportate nu conțin neconcordanțe;  

(b) datele au fost colectate în conformitate cu standardele științifice aplicabile și  

(c) înregistrările relevante privind entitatea reglementată sunt complete și 

coerente.  

4. Verificatorul are drept de acces în toate zonele și la toate înregistrările legate de 

subiectul verificării.  

 

5. Verificatorul ține seama de faptul că entitatea reglementată este sau nu înregistrată 

în cadrul Sistemului Uniunii de management de mediu și audit (EMAS).  

Metodologie  

Analiza strategică 

6. Verificarea se bazează pe o analiză strategică a tuturor cantităților de combustibili 

eliberate pentru consum de către entitatea reglementată. În acest scop, verificatorul 
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trebuie să aibă o imagine de ansamblu asupra tuturor activităților prin care entitatea 

reglementată eliberează combustibilii pentru consum și asupra importanței acestora în 

ceea ce privește emisiile. 

Analiza procesului 

7. Verificarea informațiilor prezentate se realizează, după caz, în locul în care se află 

entitatea reglementată. Verificatorul recurge la controale prin sondaj pentru a 

determina fiabilitatea datelor și informațiilor raportate. 

Analiza riscurilor 

8. Verificatorul supune toate mijloacele prin care combustibilii sunt eliberați pentru 

consum de către entitatea reglementată unei evaluări cu privire la fiabilitatea datelor 

privind emisiile generale ale entității reglementate.  

9. Pe baza acestei analize, verificatorul identifică explicit elementele care prezintă un 

grad ridicat de risc de eroare și alte aspecte ale procedurii de monitorizare și raportare 

care este posibil să contribuie la apariția unor erori în determinarea emisiilor generale. 

Este vorba în special de calculele necesare pentru a determina nivelul emisiilor din 

surse individuale. Este acordată o atenție specială elementelor care prezintă un risc 

ridicat de eroare și aspectelor din cadrul procedurii de monitorizare menționate 

anterior.  

10. Verificatorul ia în considerare orice metode eficiente de control al riscului aplicate 

de entitatea reglementată în vederea reducerii la minimum a gradului de incertitudine.  

Raport 

11. Verificatorul pregătește un raport privind procesul de validare în care menționează 

dacă raportul în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) este satisfăcător. Raportul 

specifică toate aspectele relevante pentru activitatea desfășurată. Verificatorul poate 

declara că raportul în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) este satisfăcător în 

cazul în care, în opinia sa, declarațiile cu privire la emisiile totale nu prezintă erori 

semnificative.  

Cerința minimă privind competența verificatorului 

12. Verificatorul este independent de entitatea reglementată, își desfășoară activitățile 

cu profesionalism și obiectivitate și înțelege:  

(a) dispozițiile prezentei directive, precum și standardele și indicațiile relevante 

adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 14 alineatul (1);  

(b) actele cu putere de lege și actele administrative relevante pentru activitățile 

care fac obiectul verificării și  

(c) modul în care sunt generate toate informațiile referitoare la toate mijloacele 

prin care combustibilii sunt eliberați pentru consum de către entitatea 
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reglementată, în special în ceea ce privește colectarea, măsurarea, calcularea 

și raportarea datelor.”. 

 


