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CUVÂNT ÎNAINTE
Acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului “Creºterea implicãrii sectorului neguvernamental în adoptarea ºi
implementarea acquis-ului comunitar de mediu în domeniul ´Calitatea aerului ºi schimbãri climatice`” finanþat prin
programul UE Phare ACCESS, proiect implementat în parteneriat de cãtre organizaþiile neguvernamentale TERRA
Mileniul III ºi Clubul ecologic polonez.
Documentul îºi propune sã se constituie într-un instrument util pentru Guvernul român la elaborarea strategiei în domeniul
schimbãrilor climatice, precum ºi la implementarea noului acquis comunitar de protecþie a climei, în vederea integrãrii
României în Uniunea Europeanã. De asemenea, studiul îºi propune sã facã cunoscut stadiul actual al politicilor ºi
mãsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã provenite din sectorul energetic, în Uniunea Europeanã,
România ºi Polonia. El a fost proiectat sã oglindeascã situaþiile existente în cele douã þãri ºi în Uniunea Europeanã, sã
desprindã concluzii ºi sã furnizeze recomandãri pentru România, referitoare la modalitãþi de surmontare a obstacolelor
în calea implementãrii acquis-ului în domeniul schimbãrilor climatice ºi a îndeplinirii angajamentelor þãrii sub Convenþia
cadru a Naþiunilor Unite privind schimbãrile climatice ºi Protocolul de la Kyoto. Utilizarea experienþei poloneze poate fi
de mare folos, mai ales dacã þinem cont de faptul cã România este deseori comparatã - din punct de vedere al integrãrii
europene – cu acest stat, recent admis în Uniunea Europeanã.
Studiul este bilingv, fiind redactat în limbile englezã ºi românã. Astfel sperãm sã suscitãm interesul unei cât mai largi
categorii de cititori (de exemplu din Europa Centralã ºi de Est – din motive de comparaþie; din Uniunea Europeanã,
Canada, Japonia etc. – pentru companiile ºi guvernele interesate sã facã afaceri cu România ºi Polonia, de tipul
proiectelor implementate în comun ºi/sau comerþului cu emisii).
În final dorim sã ne exprimãm gratitudinea faþã de toþi experþii din România ºi Polonia, ca ºi faþã de colegii noºtri din
reþelele de organizaþii neguvernamentale Climate Action Network – Europe ºi Climate Action Network Central and
Eastern Europe, pentru comentariile ºi sugestiile transmise, ce ne-au fost de mare folos la redactarea variantei finale a
studiului pe care v-o propunem ºi dumneavoastrã acum spre lecturã.
Autorii
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CAPITOLUL 1
POLITICI INTERNAÞIONALE DE LIMITARE A SCHIMBÃRILOR CLIMATICE
1.1. Efectul de serã ºi schimbãrile climatice
Mai puþin de 1% din atmosfera Pãmântului este alcãtuitã din vapori de apã (H2O), dioxid de carbon (CO2), ozon (O3),
metan (CH4), protoxid de azot (N2O) ºi hexafluorurã de sulf (SF6), gaze cunoscute sub denumirea de gaze cu efect
de serã (GES). Primele cinci gaze enumerate mai sus apar în mod natural ºi produc un efect de serã natural, ce
menþine temperatura la nivel global cu 330 C mai mare decât în lipsa lor, susþinând astfel viaþa. Celelalte gaze rezultã
doar din activitãþile umane. Concentraþia de gaze cu efect de serã (posibil cu excepþia vaporilor de apã) este însã în
creºtere, ca rezultat direct al activitãþii umane. Emisiile de dioxid de carbon (în principal din arderea cãrbunelui,
petrolului ºi gazelor naturale), metan ºi protoxid de azot (în special din agriculturã ºi schimbarea modului de utilizare a
terenului), ozon (produs de gazele de eºapament ºi din alte surse) ºi de gaze industriale cu duratã mare de viaþã precum
CFC, HFC ºi PFC blocheazã cãldura (radiaþia infraroºie emisã de Pãmânt) în atmosferã, crescând temperatura la nivel
global. Acest fenomen este cunoscut sub denumirea de efect de serã intensificat.
Ca rãspuns la emisiile din activitãþile umane, clima a început sã se modifice în conformitate cu existenþa unui strat mai
gros de gaze cu efect de serã, pentru a menþine echilibrul între energia ce vine de la Soare ºi energia trimisã înapoi în
spaþiu. Înregistrãrile aratã cã temperatura medie globalã a crescut cu 0,6oC în secolul al XX-lea. Existã dovezi din ce în
ce mai multe ºi mai clare cã încãlzirea înregistratã în ultimii 50 de ani este în cea mai mare parte datoratã activitãþilor
umane.
Modelele climatice prognozeazã o creºtere a temperaturilor la nivel mondial de circa 1,4-5,8oC
pânã în anul 2010. Aceastã schimbare ar fi mult mai mare decât orice schimbare climaticã petrecutã cel puþin în
ultimii 10 000 de ani ºi va influenþa stãrile de vreme, resursele de apã, ciclul anotimpurilor, ecosistemele, evenimentele
meteorologice extreme ºi mai mult decât atât. În prezent în lumea ºtiinþificã este unanim recunoscut faptul cã, fie pentru
reducerea fie pentru adaptarea la impactul schimbãrilor climatice, costurile sociale ºi economice vor fi foarte ridicate.
În 1988, sesizând pericolul potenþial, Programul de mediu al Naþiunilor Unite (‘United Nations Environmental Program’
– UNEP) ºi Organizaþia meteorologicã mondialã (‘World Meteorological Organization’ – WMO) au înfiinþat în comun
Comitetul interguvernamental privind schimbãrile climatice (Intergovernmental Panel on Climate Change –
IPCC), cu scopul de a evalua toate informaþiile ºtiinþifice disponibile despre schimbãrile climatice, impactul socioeconomic al schimbãrilor climatice ºi potenþialele strategii de reacþie.
1.2. Convenþia cadru a Naþiunilor Unite privind schimbãrile climatice
Ca rãspuns la activitãþile IPCC, în 1992, la “Earth Summit” din Rio de Janeiro, 154 de state au adoptat Convenþia
cadru a Naþiunilor Unite privind schimbãrile climatice (‘United Nations Framework Convention on Climate
Change’ – UNFCCC).
Convenþia furnizeazã un cadru legal internaþional ºi un set de principii acceptabile pentru aproape toate þãrile implicate.
Convenþia recunoaºte fenomenul schimbãrilor climatice ca fiind o problemã serioasã ºi asigurã statele în curs de
dezvoltare cã abordarea acestui fenomen este în prezent responsabilitatea în principal a þãrilor industrializate.
UNFCCC a intrat în vigoare în martie 1994. Statutul sãu de convenþie cadru înseamnã cã pot fi adãugate aºa-numite
protocoluri pentru a specifica obiectivele de reducere sau anumite mãsuri de reducere a emisiilor de GES.
Articolul 2 al UNFCCC stabileºte Obiectivul general al Convenþiei:
“Obiectivul fundamental al acestei Convenþii … este atingerea … stabilizãrii concentraþiilor de gaze cu efect de serã în
atmosferã la un nivel care sã previnã interferenþa antropicã periculoasã cu sistemul climatic. Un astfel de nivel trebuie sã
fie atins într-un cadru temporal care sã permitã ecosistemelor sã se adapteze în mod natural la schimbãrile climatice, sã
asigure cã producþia alimentarã nu este ameninþatã ºi sã permitã dezvoltarea economicã pentru a merge mai departe
într-un mod durabil.”
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UNFCCC este bazatã pe patru principii fundamentale:
1) Echitatea – modul echitabil de distribuire între state a sarcinii de reducere a emisiilor de GES, având în vedere faptul
cã, pânã în prezent, emisiile au provenit în principal din þãrile industrializate din Europa ºi America de Nord;
2) Acþiunea precauþionarã – climatologia se bazeazã pe prognoze ce presupun anumite nivele de incertitudine.
Pãrþile, însã, trebuie sã acþioneze acum pentru a proteja clima ºi nu pot aºtepta pânã la obþinerea unor dovezi ºtiinþifice
absolute asupra impactului exact al schimbãrilor climatice.
3) Eficienþa – politicile ºi mãsurile de abordare a schimbãrilor climatice trebuie sã fie eficiente din punct de vedere al
costului, pentru a asigura beneficii globale la cele mai scãzute costuri posibil;
4) Dezvoltarea durabilã – definitã ca “dezvoltarea ce satisface toate necesitãþile prezentului fãrã a pune în pericol
capacitatea generaþiilor viitoare de a ºi le satisface pe ale lor.”
Convenþia presupune angajamentul tuturor Pãrþilor:
- Sã dezvolte, sã actualizeze periodic, sã publice ºi sã punã la dispoziþie – Conferinþei Pãrþilor – inventare naþionale de
surse ºi bazine de absorbþie a emisiilor de GES;
- Sã formuleze, sã implementeze, sã publice ºi sã actualizeze regulat programele naþionale ºi, acolo unde este cazul,
regionale, de mãsuri de limitare a schimbãrilor climatice ºi de facilitare a adaptãrii corespunzãtoare la schimbãrile
climatice; sã promoveze managementul durabil;
- Sã promoveze ºi sã coopereze în dezvoltarea, aplicarea ºi diseminarea problematicii de schimbãri climatice, inclusiv
transferul de tehnologii, practici ºi procese, educaþie, instruire ºi conºtientizare publicã;
- Sã coopereze în pregãtirea pentru adaptarea la impactul schimbãrilor climatice; sã dezvolte ºi sã elaboreze planuri
integrate adecvate pentru managementul zonelor de coastã, al resurselor de apã ºi al agriculturii ºi pentru protecþia ºi
reabilitarea zonelor afectate de secetã ºi deºertificare, în special din Africa, precum ºi a zonelor afectate de inundaþii;
- Sã transmitã Conferinþei Pãrþilor informaþii privind implementarea.
În plus, Convenþia obligã Pãrþile þãri dezvoltate ºi alte Pãrþi incluse în Anexa I sã ia mai multe mãsuri specifice ºi anume
adoptarea unor politici ºi mãsuri care sã demonstreze cã statele dezvoltate sunt într-o poziþie de frunte în modificarea
tendinþelor pe termen lung ale emisiilor antropogenice, în conformitate cu obiectivul Convenþiei.
UNFCCC stabileºte, de asemenea, responsabilitãþile financiare ale statelor cuprinse în Anexa II – în special þãri din
OECD – privind asistarea þãrilor în curs de dezvoltare în respectarea obligaþiilor lor din cadrul Convenþiei ºi sã ajute
þãrile vulnerabile în mod deosebit sã se adapteze la schimbãrile climatice ºi stabileºte transferul/accesul la tehnologii
nepoluante ºi “know-how”.
1.3. Protocolul de la Kyoto
La a treia întâlnire anualã a statelor ce au ratificat Convenþia (CoP 3), din 1997, de la Kyoto, a fost adoptat un protocol
al UNFCCC, aºa-numitul Protocol de la Kyoto. Principala realizare a acestui Protocol este stabilirea unor
constrângeri legale ºi cuantificate a emisiilor de GES ale þãrilor industrializate. Protocolul de la Kyoto defineºte cantitãþile
credite de emisii pentru fiecare þarã industrializatã, sau Parte, în termeni de cantitãþi alocate pentru perioada de
angajament 2008-2012.
Anexa A a Protocolului enumerã GES ºi sursele acestora. Angajamentele, în forma unor reduceri cuantificate ale
emisiilor (ca procente din nivelul de bazã), se aplicã statelor ce au ratificat Protocolul ºi sunt cuprinse în Anexa B. Este
stipulatã o reducere în total de 5,2% faþã de nivelul anului 1990, iar angajamentul general este urmãtorul:
“Pãrþile cuprinse în Anexa 1 vor asigura, individual sau în comun, cã emisiile lor globale antropogenice de echivalent
de dioxid de carbon ale gazelor cu efect de serã enumerate în Anexa A nu depãºesc cantitãþile alocate calculate
conform limitei cuantificate de emisie ºi angajamentelor de reducere înscrise în Anexa B […], avându-se în vedere
reducerea emisiilor generale ale acestor gaze cu cel puþin 5% faþã de nivelul anului 1990 în perioada de angajament
2008-2012.”
Emisiile de GES ale unei Pãrþi vor fi calculate ca medie a celor cinci ani. Trebuie demonstrat un progres pânã în 2005.
Reducerile de emisii ale celor trei gaze cele mai importante – dioxid de carbon (CO2), metan (CH4) ºi protoxid de azot
(N2O) – vor fi mãsurate ºi comparate cu cele din anul de referinþã 1990 (cu excepþii pentru þãrile cu economie în
tranziþie, ce au ca an de referinþã anul 1989). Reducerile de emisii ale celor trei gaze industriale cu duratã mare de viaþã
– hidrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ºi hexafluorura de sulf (SF6) – pot fi comparate cu nivelul anului de
referinþã 1990 sau 1995.
6

Politici internaþionale de limitare a schimbãrilor climatice

Observaþie: CFC sunt abordate în cadrul Protocolului de la Montreal asupra substanþelor dãunãtoare stratului de
ozon, din 1987.
Pentru a intra în vigoare, Protocolul trebuie sã fie ratificat (aprobat, acceptat ºi aderat) de 55 de Pãrþi, responsabile
pentru cel puþin 55% din emisiile de GES.
Pânã în prezent, 84 de þãri au semnat Protocolul ºi 120 l-au ratificat, responsabile pentru 44,2% din emisiile mondiale
de GES.
Protocolul de la Kyoto cere tuturor þãrilor cuprinse în Anexa 1 sã dezvolte sisteme naþionale de mãsurare ºi raportare,
sã înfiinþeze registre naþionale, sã furnizeze la timp inventarele de GES ºi, în final, sã îºi atingã obiectivele pentru
perioada 2008-2012.
Protocolul introduce mecanismele flexibile bazate pe piaþã (implementarea în comun, mecanismul de dezvoltare
curatã ºi comerþul cu emisii) pentru transferul internaþional de emisii. Aceste mecanisme vor fi utilizate ca o modalitate
de reducere a GES adiþionalã faþã de politicile naþionale. Permiþând ca reducerile de emisii sã aibã loc acolo
unde presupun cele mai mici costuri, mecanismele flexibile Kyoto au drept scop sprijinirea þãrilor cuprinse în Anexa 1 a
UNFCCC sã îºi atingã obiectivele într-un mod eficient din punct de vedere al costului.
Simultan, mecanismele flexibile pot sprijini transferul de tehnologii sau fluxurile financiare din þãrile industrializate spre
þãrile în curs de dezvoltare sau cu economii în traziþie. Participarea în aceste mecanisme este voluntarã.
Observaþie:
1. Implementarea în comun (‘Joint Implementation’ – JI) ºi mecanismul de dezvoltare curatã (‘Clean Development
Mechanism’ – CDM) sunt instrumente bazate pe proiecte ce asigurã reduceri reale ale emisiilor prin investiþii.
2. Implementarea în comun ºi comerþul cu emisii (‘Emission Trading’ – ET) vor fi suplimentare faþã de acþiunile interne, iar
creditele obþinute în cadrul CDM pot contribui parþial la îndeplinirea angajamentelor þãrilor cuprinse în Anexa 1.
1.4. Mecanismele flexibile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã
1.4.1. Implementarea în comun
Implementarea în comun (Articolul 6 al Protocolului de la Kyoto) este proiectatã pentru a sprijini transferul de tehnologii
ºi absorbþia carbonului. Pãrþile din Anexa B pot transfera cãtre, sau achiziþiona de la orice altã Parte din Anexa B unitãþi
de reducere a emisiilor (Emission Reduction Units – ERU) sau credite rezultate din activitãþi ale unor proiecte ce
reduc emisiile.
Avantajele JI sunt:
- diminuarea costurilor reducerii emisiilor;
- transferul de tehnologii;
- investiþii în proiecte concrete;
- JI poate atrage investiþii care altfel nu ar avea loc în anumite state;
- potenþialul de limitare a utilizãrii de reduceri de emisii în surplus rezultate din colapsul economic (aºa-numitul “aer
fierbinte”).
Deficienþele JI includ:
- JI transferã responsabilitatea reducerii emisiilor de GES dinspre þãrile dezvoltate, care sunt responsabile pentru
majoritatea emisiilor;
- în cazul în care mecanismele de control nu funcþioneazã în þãrile-gazdã, existã un risc mare privind corupþia;
- JI poate sã reducã stimulentele din þãrile-gazdã pentru gãsirea modalitãþilor tehnice ºi non-tehnice de reducere a
emisiilor, fãcând astfel mai dificile ºi mai costisitoare reducerile viitoare de emisii;
- þãrile-gazdã pot deveni incapabile sã îºi respecte angajamentele (emisiile lor de GES crescând în timp), fiind obligate
sã transfere credite altor þãri din cauza proiectelor de JI pe termen lung.
Principiile fundamentale ale JI sunt adiþionalitatea ºi pregãtirea nivelului de bazã. Principiul adiþionalitãþii
înseamnã cã toate proiectele de JI trebuie sã fie suplimentare din punct de vedere al reducerii emisiilor de GES faþã de
ceea ce s-ar întâmpla fãrã ele. Adiþionalitatea este un principiu complex, ce acoperã aspecte de mediu, financiare,
tehnice ºi legale.
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Pregãtirea nivelului de bazã presupune cã, pentru a putea cuantifica reducerile de emisii, toate Pãrþile implicate trebuie
sã convinã asupra cantitãþii de emisii ce s-ar produce în absenþa proiectului. Diferenþa dintre nivelul emisiilor cu ºi fãrã
un proiect de JI (‘economii’ de emisii) reprezintã baza pentru obþinerea creditelor de JI (ERU).
Observaþie: Transferul de ERU dinspre þara-gazdã cãtre þara investitoare, ca rezultat al proiectelor de JI, este efectuat
în modul urmãtor: unitãþile de reducere a emisiilor sunt scãzute din cantitatea alocatã a þãrii-gazdã ºi adãugate la
cantitatea alocatã a þãrii investitoare, pentru a evita dubla numãrare a reducerilor de emisii de GES. Dacã unitãþile de
reducere transferate nu reprezintã reduceri adiþionale de GES, þara-gazdã a proiectului de JI poate întâmpina dificultãþi
în respectarea obligaþiilor din cadrul Protocolului. De aceea, este în interesul þãrii-gazdã sã asigure: adiþionalitatea realã
a proiectelor de JI, estimarea exactã a nivelului de bazã ºi transferul unei cantitãþi corecte de ERU. Toate tranzacþiile
trebuie consemnate în sistemele de registre naþionale ºi internaþionale conform Protocolului.
1.4.2. Mecanismul de dezvoltare curatã
Mecanismul de dezvoltare curatã are drept scop sã permitã Pãrþilor cuprinse în Anexa 1 utilizarea reducerilor emisiilor
din þãrile ce nu sunt cuprinse în Anexa 1 pentru a ajuta statele în curs de dezvoltare sã înregistreze o dezvoltare durabilã
prin investiþii strãine. Proiectele CDM, gãzduite de þãri ce nu sunt cuprinse în Anexa 1, produc reduceri certificate de
emisie (‘Certified Emission Reductions’ – CER), pe care þãrile industrializate le pot utiliza în conformarea cu
obligaþiile din Protocolul de la Kyoto.
Proiectele CDM trebuie sã demonstreze beneficii privind limitarea pe termen lung a schimbãrilor climatice; ele trebuie
sã fie, de asemenea, voluntare ºi adiþionale. Investitorii din þãri cuprinse în Anexa 1 pot primi credite din proiecte CDM
dacã þara în care sunt recunoscute legal îndeplineºte urmãtoarele condiþii:
- are o cotã de angajament calculatã ºi înregistratã corect;
- are un sistem naþional funcþional de contabilizare a GES;
- înainteazã un inventar naþional de GES.
Proiectele CDM se preconizeazã sã genereze finanþare în principal din partea surselor private ºi în mãsurã mai redusã
din surse guvernamentale ºi sã fie implementate prin parteneriate non-profit public - privat, inclusiv prin participarea
comunitãþilor ºi grupurilor locale.
Proiectele CDM pot avea loc în þãri ce nu sunt cuprinse în Anexa 1 care au ratificat sau vor ratifica Protocolul de la Kyoto
ºi au o capacitate instituþionalã puternicã pentru asigurarea unui cadru de reglementare ºi monitorizare.
Sectoarele eligibile pentru implementarea CDM sunt: energie, procese industriale, utilizarea solvenþilor ºi a altor
produse, gospodãrirea deºeurilor, modul de utilizare a terenului ºi silvicultura.
1.4.3. Comerþul cu emisii
Articolul 17 din Protocolul de la Kyoto introduce comerþul internaþional cu emisii (‘Emission Trading’ – ET). Este un
sistem de stabilire a unui plafon de emisii ºi comercializare a creditelor de emisii (‘cap and trade’) pentru Pãrþile cuprinse
în Anexa B, ce pot, în orice moment, sã tranzacþioneze o parte din angajamentul lor de emisie ºi sã redistribuie, în
consecinþã, cantitatea alocatã de emisii.
Þãrile au intensitãþi diferite de carbon ºi, în consecinþã, au costuri marginale de reducere a emisiilor de GES diferite. Întrun sistem de comerþ cu emisii, orice entitate cu costuri marginale de reducere mai mari poate cumpãra ‘credite’ (de fapt
‘dreptul de a polua’) de la o entitate cu costuri mai mici care realizeazã reducerea emisiilor. De aceea, efectul economic
general este pozitiv, comerþul cu emisii permiþând scãderea costurilor de reducere a emisiilor de GES. În acelaºi timp, ET
are un impact neutru asupra mediului, nivelul global al emisiilor fiind acelaºi, cu sau fãrã comerþul cu emisii.
Comerþul cu emisii poate fi foarte avantajos pentru statele Europei Centrale ºi de Est, ce au înregistrat o recesiune în
perioada de tranziþie de dupã 1990. Datoritã recesiunii economice, majoritatea þãrilor foste comuniste au obþinut în mod
neintenþionat reduceri ale emisiilor, aºa-numitul “aer fierbinte”. Aceste reduceri nu sunt rezultatul mãsurilor de reducere
a emisiilor de GES, iar tranzacþionarea “aerului fierbinte” poate submina întreaga structurã de comerþ cu emisii.
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CAPITOLUL 2
POLITICI ªI MÃSURI DE REDUCERE A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERÃ
DIN SECTORUL ENERGETIC ÎN UNIUNEA EUROPEANÃ
2.1. Procesul de dezvoltare a politicilor în Uniunea Europeanã
În Uniunea Europeanã, politicile ºi mãsurile sunt dezvoltate atât la nivelul statelor membre cât ºi la nivelul Uniunii.
Politicile ºi mãsurile Uniunii Europene ºi aplicate în statele membre sunt numite politici ºi mãsuri comune ºi
coordonate. În acest capitol vom descrie aceastã categorie de politici ºi mãsuri privind reducerea emisiilor de gaze
cu efect de serã din sectorul energetic.
Instrumentele legale disponibile instituþiilor comunitare pentru a-ºi îndeplini sarcinile conform Tratatului de înfiinþare a
Comunitãþii Europene ºi în conformitate cu principiul subsidiaritãþii sunt:
- Reglementãri - obligatorii ºi aplicabile direct în toate statele membre;
- Directive - impun obligaþii statelor membre în ceea ce priveºte rezultatele ce trebuie obþinute; directivele trebuie
transpuse în cadrul legal naþional permiþînd o marjã de manevrã referitoare la forma ºi modalitãþile de implementare;
- Decizii - complet obligatorii pentru statele membre cãrora li se adreseazã;
- Recomandãri ºi opinii - instrumente non-obligatorii.
Mãsurile comune ºi coordonate sunt folosite în sectoare în care acþiunea comunã întãreºte ºi sprijinã eforturile naþionale
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã în modul cel mai eficient. Necesitatea luãrii acestor mãsuri este în
creºtere odatã cu dezvoltarea pieþei interne. Libera circulaþie a bunurilor induce anumite restricþii asupra politicilor ºi
mãsurilor naþionale ºi presupune abordãri comune în ceea ce priveºte normele ºi standardele. Politicile ºi mãsurile
comune pot, de asemenea, sã facã posibile proiecte pe care þãrile nu le pot face pe cont propriu.
Secþiunile ce urmeazã vor descrie strategia de dezvoltare durabilã a Uniunii Europene ºi implicaþiile acesteia privind
schimbãrile climatice, precum ºi mãsurile concrete iniþiate pentru a transpune strategiile în paºi practici pânã la prima
perioadã de angajament, 2008-2012.
2.1.1. Strategia de dezvoltare durabilã a Uniunii Europene
Dezvoltarea durabilã este definitã ca un obiectiv fundamental pentru Comunitate în Tratatul Uniunii Europene. În
decembrie 1999, la întâlnirea sa de la Helsinki, Consiliul Europei a cerut Comisiei Europene sã pregãteascã o propunere
pentru o strategie pe termen lung care sã coreleze politicile pentru dezvoltarea durabilã economicã, socialã ºi
ecologicã, care sã fie prezentatã Consiliului Europei în iunie 2001. A apãrut astfel “O Europã durabilã pentru o
lume mai bunã: o Strategie de dezvoltare durabilã a Uniunii Europene”.
În 2000, Consiliul Europei a stabilit la Lisabona un nou obiectiv strategic pentru Uniune: “sã devinã economia cea
mai competitivã ºi dinamicã din lume, capabilã de creºtere economicã durabilã cu locuri de muncã
mai multe ºi mai bune ºi o coeziune socialã mai puternicã”.
Apoi, Consiliul Europei a decis sã includã o dimensiune de mediu în acest angajament politic, prin recunoaºterea faptului
cã, pe termen lung, creºterea economicã, coeziunea socialã ºi protecþia mediului trebuie sã fie inter-relaþionate.
Decuplarea degradãrii mediului ºi consumului resurselor de dezvoltarea economicã ºi socialã necesitã o reorientare
majorã a investiþiilor publice ºi private cãtre tehnologii noi, nepoluante.
Comisia Europeanã propune ca strategia sã se concentreze asupra unui numãr mic de probleme, ce ameninþã puternic
sau ireversibil bunãstarea viitoare a societãþii europene. Emisiile de gaze cu efect de serã provenind din activitãþile
umane, ce cauzeazã încãlzirea globalã, sunt considerate una din ameninþãri.
Se considerã cã schimbãrile climatice vor cauza o frecvenþã mai mare a evenimentelor meteorologice extreme
(uragane, inundaþii etc.), cu implicaþii severe pentru infrastructurã, proprietãþi, sãnãtate si mediu.
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În consecinþã a fost propusã o strategie a UE în trei pãrþi:
- Un set de propuneri ºi recomandãri intersectoriale pentru a îmbunãtãþi eficacitatea politicilor ºi a implementa
dezvoltarea durabilã.
- Un set de obiective generale ºi mãsuri specifice la nivelul UE pentru abordarea problemelor ce reprezintã
cele mai mari provocãri pentru dezvoltarea durabilã în Europa.
- Paºi pentru implementarea strategiei ºi revizuirea acesteia.
Pentru a combate schimbãrile climatice, Comisia Europeanã a propus:
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã, în plus faþã de angajamentele din Protocolul de la Kyoto, cu 1% faþã de
nivelul anului 1990 în fiecare an pânã în 2020;
- sã stabileascã obiective mai ambiþioase pentru taxele pe energie, precum indexarea automatã a taxelor cel puþin la
nivelul inflaþiei;
- sã retragã toate subvenþiile pentru producþia ºi consumul pe bazã de combustibili fosili pânã în 2010, fãcând paºi în
direcþia dezvoltãrii unor surse alternative de locuri de muncã pentru sectoarele implicate.
2.1.2. Al ºaselea Program de acþiune în domeniul mediului
Al ºaselea Program de acþiune în domeniul mediului (‘The 6th Environmental Action Programme’ – EAP) pentru UE a fost
prezentat în ianuarie 2001 prin Comunicarea Comunitãþii Europene: “Asupra celui de-al ºaselea Program de acþiune în
domeniul mediului al Comunitãþii Europene. Mediu 2010: Viitorul nostru, alegerea noastrã”.
Programul stabileºte obiectivele majore ale politicii de mediu pentru urmãtorii cinci-zece ani ºi detaliazã mãsurile ce
trebuie luate ca parte a strategiei de dezvoltare durabilã a Comunitãþii Europene.
Unul din cele patru obiective cheie ale programului este adresarea problematicii schimbãrilor climatice. Prima prioritate
a fost consideratã ratificarea ºi implementarea Protocolului de la Kyoto pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de serã
cu 8% faþã de nivelul anului 1990 în perioada 2008-2012.
Acþiunile în privinþa schimbãrilor climatice din EAP 6 includ:
- Înfiinþarea unei scheme de comerþ cu emisii de CO2 la nivelul UE;
- Inventarierea ºi revizuirea subvenþiilor din sectorul energetic în statele membre, luând în considerare compatibilitatea cu
obiectivele privind schimbãrile climatice;
- Sprijin pentru utilizarea surselor regenerabile de energie prin noua Directivã ºi prin asigurarea unui sprijin adecvat în
condiþiile liberalizãrii pieþei energetice;
- Utilizarea instrumentelor de piaþã, de exemplu prin adoptarea propunerilor pentru taxarea energiei;
- Promovarea economisirii energiei în sistemele atât de încãlzire cât ºi de rãcire în clãdiri;
- Acorduri de mediu cu industria asupra eficienþei energetice ºi reducerii emisiilor specifice;
- Identificarea acþiunilor specifice de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã din aviaþie, în cazul în care o acþiune
de acest tip nu este convenitã în cadrul Organizaþiei internaþionale de aviaþie civilã pânã în 2002;
- Schimbãrile climatice ca temã majorã a politicii comunitare pentru cercetare ºi dezvoltare tehnologicã ºi în
coordonarea cercetãrii statelor membre.
Observaþie: Acþiunile pentru adaptarea la schimbãrile climatice revin în primã instanþã statelor membre, dar eforturile
lor vor fi sprijinite de Comunitate.
2.1.3. Integrarea dezvoltãrii durabile ºi a aspectelor de mediu în politicile sectoriale
Conform Tratatului Uniunii Europene, aspectele de protecþie a mediului trebuie sã fie integrate în definirea
ºi implementarea politicilor comunitare. În 1998, Consiliul Europei a lansat o nouã iniþiativã pentru
implementarea acestor obligaþii mai eficient în dezvoltarea politicilor. Ideea principalã a fost redirecþionarea
responsabilitãþilor ºi controlului de la autoritãþile de mediu cãtre diferitele politici sectoriale care
pregãtesc ºi implementeazã mãsuri. În acest sens, Consiliul a adoptat pânã acum strategii de integrare a aspectelor de
protecþie a mediului în domenii precum energia, transportul ºi agricultura.
În 1999, monitorizarea a devenit o parte esenþialã a procesului de integrare, pentru a stabili în continuare prioritãþi
pentru dezvoltarea durabilã. În acest context, Comitetul de Asistenþã pentru Dezvoltare al Organizaþiei pentru
Cooperare ºi Dezvoltare Economicã (OECD) a stabilit în strategia sa pentru secolul al XXI-lea (1996) obiectivul de a
obþine o inversare a tendinþelor actuale de degradare a resurselor de mediu pânã în 2015.
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Totuºi, în ceea ce priveºte schimbãrile climatice, situaþia va continua sã se agraveze ºi dupã 2015. Þãrile în curs de
dezvoltare, ºi în special populaþia sãracã din mediul rural din aceste þãri, se preconizeazã sã fie printre cele mai puternic
afectate. Politica de dezvoltare a Comunitãþii Europene îºi propune deja sã îmbunãtãþeascã condiþiile de viaþã ale
populaþiei rurale sãrace; eforturile viitoare vor creºte, cu accent pe reacþia la dezastre, adaptarea ruralã ºi protecþia
resurselor de apã.
Strategia pentru integrarea problemelor de mediu în politica de dezvoltare pentru a promova
dezvoltarea durabilã (2001) stabileºte cã eforturile de întãrire a capacitãþii þãrilor în curs de dezvoltare în
negocierile UNFCCC ºi în implementarea rezultatelor acestora vor fi sprijinite de Comunitatea Europeanã.
2.1.4. Strategii specifice înainte de ratificarea de cãtre Uniunea Europeanã a Protocolului de la
Kyoto
Prima strategie comunitarã de limitare a emisiilor de CO2 ºi de îmbunãtãþire a eficienþei energetice a fost
prezentatã în 1991. Obiectivul general a fost de a stabiliza emisiile de CO2 în Comunitate pânã în 2000 la
nivelul anului 1990. Uniunea Europeanã a reuºit sã atingã acest obiectiv. În 1992, o Comunicare din partea
Comisiei Europene a propus un pachet comun de întãrire a unor mãsuri ºi programe descrise în prima Comunicare a
Comisiei cãtre Convenþia Cadru a Naþiunilor Unite pe Schimbãri Climatice.
În 1997, UE a convenit în cadrul Protocolului de la Kyoto asupra obiectivului de a atinge o reducere
generalã de 8% a emisiilor de gaze cu efect de serã comparativ cu nivelul anului 1990, în perioada
de angajament 2008-2012. Principala modalitate de atingere a acestui obiectiv din Protocolul de la Kyoto este
prevãzut a fi reprezentat de acþiunile la nivel naþional.
Uniunea Europeanã a negociat atingerea obiectivului sus-menþionat folosindu-se de aºa-numita prevedere “balon”
(‘bubble’) a Articolului 4 din Protocol. Prevederea permite unui grup de þãri – dupã ratificarea Protocolului – sã îºi
redistribuie angajamentele lor de emisii într-un mod în care sã se pãstreze totalul colectiv. În acest context, UE ºi-a
redistribuit angajamentele sale de emisii între statele membre, conform aºa-numitului “acord de împãrþire a
sarcinii” (‘Burden Sharing Agreement’).
Observaþie: Comunitatea Europeanã a celor 15 state membre a semnat ºi ratificat Protocolul. Deºi ulterior ºi-a
schimbat numele în “Uniunea Europeanã” ºi de curând a acceptat noi membri, Comunitatea, conform Articolului 4,
rãmâne de 15 state pentru prima perioadã de angajament a Protocolului de la Kyoto. De aceea, extinderea UE cu þãri
din Europa Centralã ºi de Est nu va fi folositã ca o modalitate de a respecta angajamentul UE la Protocol.
În 1999, Comisia Europeanã a prezentat o Comunicare Consiliului ºi Parlamentului privind “Pregãtirea pentru
implementarea Protocolului de la Kyoto”, care a conturat acþiunile necesare în UE pentru a permite aplicarea
completã a prevederilor Kyoto. Datele din Comunicare au arãtat cã acþiunile naþionale din cadrul UE ar putea fi
suficiente pentru atingerea obiectivului Kyoto ºi cã o treime din aceastã reducere ar putea fi realizatã cu costuri reduse;
douã treimi au fost estimate a fi realizabile cu costuri variind între 5 ºi 50 de euro pe tonã de CO2.
În 1999, Comunicarea Comisiei Europene “Politicile ºi mãsurile UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect
de serã: Cãtre un Program european în domeniul schimbãrilor climatice” face propuneri pentru
avansarea politicilor printr-un astfel de program.
În 2001 a fost elaboratã o propunere de directivã privind comerþul cu emisii de gaze cu efect de serã în cadrul
Comunitãþii Europene (aprobatã în 2003) ºi în 2002 UE a ratificat Protocolul de la Kyoto în bloc.
2.1.5. Programul european în domeniul schimbãrilor climatice
Programul european în domeniul schimbãrilor climatice (‘European Climate Change Programme’ – ECCP) reprezintã
cadrul principal pentru acþiune la nivel de politici la nivelul UE în domeniul schimbãrilor climatice. A fost înfiinþat în anul
2000 pentru a ajuta în identificarea mãsurilor adiþionale cele mai eficiente pentru mediu ºi din punct de vedere al
costului pentru îndeplinirea obiectivului de reducere al UE. Programul este unul din instrumentele de implementare a
Programului 6 de Acþiuni de Mediu.
ECCP a fost înfiinþat ca un proces consultativ cu mai multe pãrþi interesate, ce s-a concentrat pe energie, transport,
industrie, cercetare ºi agriculturã ºi pe problema comerþului cu emisii în cadrul UE.
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Programul a investigat în total mai mult de 40 de mãsuri, folosind criterii de selecþie precum costuri ºi limite de timp. Au
fost identificate 8 mãsuri ca fiind în stadii avansate de pregãtire. Pentru acestea, a fost identificat un potenþial estimat de
reducere a emisiilor eficient din punct de vedere al costului de 240 Mt CO2e, sprijinind eficient, astfel, politicile ºi
mãsurile statelor membre. Sunt în pregãtire ºi alte mãsuri identificate de ECCP, cu un potenþial estimat de reducere a
emisiilor eficient din punct de vedere al costului de circa 140 Mt CO2e. În total, ECCP ar putea identifica opþiuni eficiente
din punct de vedere al costului cu mai puþin de 20 Euro/t CO2e pentru 664-765 Mt CO2e.
În 2001, Comisia Europeanã a adoptat o Comunicare ce contureazã primul set concret de mãsuri de implementare a
ECCP ce urmau sã fie abordate în urmãtorii 2 ani. Aceste mãsuri intrã în patru categorii: intersectoriale, energie, transport
ºi industrie. Ele reprezintã un potenþial de reducere eficientã din punct de vedere al costului de aproximativ 122-178 Mt
CO2e.
Totuºi, ECCP a subliniat ºi importanþa mãsurilor, ce sunt promiþãtoare îndeosebi pe termen lung. În aceastã privinþã,
potenþialul de reducere a emisiilor ar putea creºte cu încã 100 Mt CO2e, având în vedere reflectarea politicilor proactive
în domeniul cogenerãrii ºi biocombustibililor.
2.1.6. Planul de acþiune al Uniunii Europene pentru îmbunãtãþirea eficienþei energetice
Planul de acþiune al UE pentru îmbunãtãþirea eficienþei energetice are drept scop atingerea potenþialului economic pentru
eficienþã energeticã conform obiectivului propus de reducere a intensitãþii energetice cu 1% pe an ºi peste tendinþele
actuale. Estimãrile aratã cã aceasta va duce la evitarea unor emisii de CO2 de aproape 200 Mt/an.
Planul de acþiune prezintã o combinaþie integratã ºi coerentã de instrumente – politici proiectate sã se susþinã reciproc
ºi sã complementeze activitatea statelor membre în acest domeniu în perioada de pânã în anul 2010. Sunt propuse trei
tipuri de mãsuri:
- mãsuri proiectate sã integreze dimensiunea eficienþei energetice în politicile ºi programele comunitare non-energetice;
- mãsuri de întãrire ºi extindere a politicilor ºi mãsurilor de eficienþã energeticã existente, de exemplu etichetarea ºi
standardele;
- noi politici ºi mãsuri.
Totuºi, în pofida Planului de acþiune, ritmul îmbunãtãþirilor în eficienþã energeticã în UE a continuat sã scadã.
2.1.7. Implementarea mecanismelor flexibile ale Protocolului de la Kyoto în Uniunea Europeanã
2.1.7.1. Directiva 2003/87/EC care stabileºte o schemã pentru comerþul cu credite de emisii de gaze cu efect de serã
în cadrul Comunitãþii ºi amendeazã Directiva Consiliului 96/61/EC
În 2000, Comisia Europeanã a adoptat o Carte Verde privind “Comerþul cu emisii de gaze cu efect de serã în cadrul
UE” pentru a lansa discuþiile asupra comerþului cu emisii în interiorul UE ºi asupra relaþiei dintre comerþul cu emisii ºi alte
politici ºi mãsuri care sã se adreseze schimbãrilor climatice. Rãspunsurile primite au fost într-o proporþie copleºitoare în
favoarea comerþului cu emisii. În 2003, Directiva privind schema UE de comerþ cu emisii a fost aprobatã ºi înaintatã
statelor membre spre implementare.
Principalele obiective
Schema de comerþ cu emisii (‘Emission Trading Scheme’ – ETS) este un sistem la nivel de instalaþii, de tip ‘plafon ºi
comercializare’ (‘cap and trade’), ce acoperã emisiile de CO2 pentru început. Ea a fost proiectatã ca un instrument de
conformare a UE cu obiectivul stabilit în cadrul Protocolului de la Kyoto.
Cadrul temporal
ETS va fi implementatã în douã perioade: 2005-2007 ºi 2008-2012. Cea de a doua perioadã a ETS a fost proiectatã
intenþionat sã coincidã cu prima perioadã de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto.
Þãri, sectoare ºi gaze acoperite
ETS va cuprinde toate statele membre ale UE (25 de þãri). ETS va afecta iniþial aproximativ 12 000 de instalaþii din
urmãtoarele cinci sectoare:
- producerea de energie electricã ºi cãldurã (pentru instalaþii cu o putere termicã de peste 20 MW);
- rafinãrii de petrol ºi cocserii;
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- producerea ºi procesarea metalelor feroase, inclusiv minereu metalifer, fontã ºi oþel;
- producerea de clincher de ciment, sticlã, þiglã, cãrãmizi ºi porþelan;
- producerea de celulozã ºi hârtie (pentru instalaþii cu capacitate de producþie ce depãºeºte 20 tone pe zi).
ETS va cuprinde iniþial doar emisiile de CO2 ale acestor instalaþii. ªi alte gaze cu efect de serã din alte sectoare – printre
altele din activitãþile din domeniul aluminiului ºi cel chimic – ar putea fi incluse dupã revizuirea directivei, în 2006, iar
statele membre ale UE pot include individual alte instalaþii care emit CO2. Directiva permite excluderea temporarã ºi
limitatã (în prima perioadã a schemei de comerþ) a unor instalaþii, dar nu permite excluderea unor sectoare întregi.
Excluderea instalaþiilor este supusã unor condiþii stricte, care includ aplicarea unor politici ºi mãsuri alternative în aceste
situaþii, ducând la reduceri echivalente de emisii ºi luând în considerare nivele similare de monitorizare ºi penalizãri
pentru non-conformare. Aceasta va asigura o participare ºi o lichiditate mai sporite ale schemei.
Procesul de alocare a creditelor
Statele membre UE vor trebui sã aloce credite instalaþiilor din toate sectoarele cuprinse în Directiva ETS pentru a atinge
obiectivele naþionale conform Protocolului de la Kyoto ºi stabilite în acordul de împãrþire a sarcinii.
Statele Membre trebuie sã ia mãsuri ca operatorii activitãþilor specificate sã deþinã o autorizaþie de emisii de gaze
cu efect de serã ºi sã-ºi monitorizeze ºi raporteze emisiile.
Comisia Europeanã a emis linii directoare pentru alocare ºi termenul limitã pentru înaintarea Planurilor naþionale de
alocare a fost 31 martie 2004. Pentru perioada de trei ani ce începe la data de 1 ianuarie 2005, statele membre UE
vor aloca cel puþin 95% din credite gratuit. Pentru perioada de cinci ani, 2008-2012, statele membre vor aloca cel puþin
90% din credite gratuit. Când decid asupra alocãrii, statele membre trebuie sã ia în considerare necesitatea de a permite
ºi accesul unor noi instalaþii în schemã.
Observaþie: Directiva dispune ca statele membre sã nu aloce mai mult decât este probabil sã fie necesar. În unele þãri
în curs de aderare, acest fapt va duce la o controversã, întrucât li se va permite sã creascã mai mult decât o vor face de
fapt. Cu alte cuvinte, guvernele ar putea supra-aloca credite industriilor lor, pretinzând scenarii de “acþiune timpurie“
(‘early action’) ºi de creºtere economicã, în timp ce Comisia va susþine cã, în anumite condiþii, supra-alocarea va constitui
subvenþie de stat.
Penalizãri
În timpul perioadei de trei ani ce începe la data de 1 ianuarie 2005, statele membre vor aplica o penalizare de 40
Euro pentru fiecare tonã de CO2e emisã de instalaþia pentru care operatorul nu a predat credite. În perioada urmãtoare,
penalizarea va fi de 100 euro pe tonã de CO2e.
Registrele
Statele membre UE vor înfiinþa ºi menþine un registru pentru a asigura contabilizarea corectã a emiterii, deþinerii,
transferului ºi anulãrii de credite. Orice persoanã poate deþine credite, iar informaþiile din registru vor fi accesibile
publicului.
Sinergia ºi coordonarea cu Directiva 96/61/EC (IPPC)
Directiva 96/61/EC (privind prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii –‘Integrated Pollution Prevention and Control’ –
IPPC) are drept scop asigurarea unei abordãri integrate a mãsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea ºi controlul
poluãrii. Pentru a putea funcþiona, instalaþiile poluante trebuie sã obþinã o autorizaþie integratã de mediu de la autoritatea
competentã a statului membru. Instalaþiile existente trebuie sã utilizeze cele mai bune tehnici disponibile (‘Best Available
Techniques’ – BAT), pentru a preveni ºi minimiza impactul asupra mediului.
Autorizaþii
Cele mai multe dintre instalaþiile cuprinse în ETS sunt supuse ºi Directivei IPPC. Pentru simplificarea procedurilor
administrative, Directiva ETS permite statelor membre sã combine procedura de eliberare a creditelor pentru comerþul cu
emisii de GES cu cea pentru Directiva IPPC. Dacã statele membre aleg sã nu combine procedurile, atunci vor trebui sã
coordoneze condiþiile ºi procedura pentru emiterea autorizaþiei de comerþ cu emisii cu eliberarea autorizaþiei integrate
de mediu conform Directivei IPPC.
Limitele de emisie
Directiva ETS amendeazã Directiva IPPC în sensul cã, dacã emisiile unui gaz cu efect de serã ale unei instalaþii sunt
cuprinse în schema de comerþ cu emisii, atunci autorizaþia integratã de mediu de sub IPPC pentru acea instalaþie nu
stabileºte o limitã pentru emisiile gazului respectiv.
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Stabilirea unei valori a limitei de emisie ar diminua beneficiile comerþului cu emisii; în cadrul unei scheme de comerþ cu
emisii, operatorul unei instalaþii trebuie sã poatã decide, pe criterii economice, dacã este mai bine ca emisiile instalaþiei
respective sã creascã (ºi atunci operatorul va cumpãra creditele corespunzãtoare) sau sã descreascã.
Corelarea ETS cu mecanismele bazate pe proiect ale Protocolului de la Kyoto
Directiva recunoaºte importanþa permiterii importului de credite de emisii dobândite prin proiecte de JI ºi CDM. Totuºi,
specificã faptul cã “utilizarea acestor mecanisme va fi suplimentarã acþiunilor interne”, ceea ce sugereazã cã va fi
stabilitã o limitã a cantitãþii de credite bazate pe JI ºi CDM ce poate fi importatã în schema UE. Permiterea introducerii
creditelor din mecanismele bazate pe proiecte va ajuta la reducerea costurilor de conformare în UE. Totuºi, condiþiile
specifice pentru corelare au rãmas a fi introduse într-o directivã ulterioarã.
2.1.7.2. Propunerea de Directivã de conectare a mecanismelor JI ºi CDM cu schema de comerþ cu emisii a Comunitãþii
Europene
Context
În 2003, Comisia Europeanã a propus o directivã pentru amendarea Directivei privind comerþul cu emisii descrisã mai
sus, pentru a permite includerea creditelor de reducere a emisiilor (ERU, respectiv CER) generate de mecanismele bazate
pe proiect din Protocolul de la Kyoto (JI, respectiv CDM)1. Aceasta este aºa-numita ‘Directivã de conectare’(‘Linking
Directive’) care va permite companiilor europene care investesc în proiecte de reducere a emisiilor în Europa de Est,
Rusia sau în þãri mai puþin dezvoltate sã poatã lua în considerare aceste reduceri la îndeplinirea angajamentelor lor din
cadrul schemei UE de comerþ cu emisii.
Adoptarea de cãtre Parlamentul European
În aprilie 2004, Parlamentul European a aprobat prima citire a compromisului agreat între raportorul parlamentar ºi
Consiliu. Principalele elemente ale directivei sunt prezentate în continuare.
Nu sunt prevãzute importul ºi conversia:
- creditelor de emisii generate de activitãþi ale proiectelor ce implicã instalaþii nucleare (în conformitate cu excluderea
unor astfel de credite din mecanisme conform reglementãrilor Naþiunilor Unite), cel puþin pânã în 2012;
- creditelor de emisii rezultând din activitãþi legate de modul de utilizare a terenurilor, schimbarea modului de utilizare a
terenurilor ºi silviculturã (LULUCF), cel puþin pînã la revizuirea Directivei EU ETS din 2006;
- unitãþilor de cantitate alocate (AAU).
Creditele de emisii din investiþii în centrale hidroelectrice mari (> 20 MW) vor fi permise doar dacã sunt îndeplinite
anumite criterii stricte ale Comisiei mondiale a barajelor.
Nu va exista o limitã cantitativã ex ante pentru importul de ERU ºi CER. Sarcina de limitare a numãrului de credite
provenite din proiecte JI ºi CDM pe care le pot utiliza companiile în cadrul schemei UE de comercializare revine statelor
membre2.
Observaþie: Ca urmare a adoptãrii directivei de cãtre Parlamentul European, cu compromisul de a nu stabili limite
clare pentru includerea de credite din proiecte de JI ºi CDM în schema UE de comerþ cu emisii, opt ONG-uri de mediu
(între care Greenpeace, CAN Europe, BirdLife, Friends of the Earth ºi WWF) au protestat printr-un comunicat de presã.
Ele au arãtat cã UE “îºi submineazã propria politicã de protecþie a climei, nereuºind sã impunã limite asupra utilizãrii
mecanismelor exterioare în sistemul sãu de comerþ cu emisii (ETS). Sistemul UE de comerþ cu emisii, drapelul politicii sale
climatice, devine rapid o farsã”. Organizaþiile au cerut statelor membre UE sã întãreascã acest “slab acord european”.
Paºii urmãtori:
* Se aºteaptã aprobarea Directivei de cãtre Consiliu într-una din urmãtoarele sale întâlniri.
* Dupã publicarea în Monitorul Oficial, statele membre UE vor avea 12 luni la dispoziþie pentru a transpune Directiva
în legislaþiile naþionale.

1

Creditele de tip ERU ºi CER care vor fi utilizate în schema EU ETS vor fi importate în schemã prin transformarea lor în credite UE ('EU allowances')
Textul iniþial al propunerii de Directivã stipula cã, pentru a se asigura caracterul suplimentar al importurilor de ERU ºi de CER, în momentul în care
numãrul total de ERU ºi CER în schema EU ETS ar fi atins 6% din totalul creditelor UE alocate pentru perioada 2008-2012, atunci s-ar fi fãcut o
revizuire imediatã de cãtre Comisie. Revizuirea ar fi putut lua în consideraþie introducerea unei limite superioare asupra importurilor ulterioare. Sursa
protestelor ONG-urilor este tocmai eliminarea acestei prevederi.
2
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Observaþie: Restricþiile asupra importului de ERU ºi CER sunt necesare întrucât, conform Protocolului de la Kyoto, UE
trebuie sã se asigure cã utilizarea mecanismelor exterioare se face suplimentar faþã de eforturile interne din Uniune ºi cã
reducerile interne de emisii reprezintã o “parte semnificativã” din eforturile de reducere a emisiilor.
Acquis-ul comunitar va fi utilizat la stabilirea nivelelor de bazã (‘baselines’) pentru proiectele de JI întreprinse în statele
care au semnat Tratate de aderare la UE. Astfel, noile state membre UE nu vor putea folosi mecanismul JI în scopul
realizãrii conformitãþii cu prevederile acquis-ului comunitar. ERU vor fi acordate numai în momentul depãºirii acquis-ului.
Instalaþiile care cad sub incidenþa Directivei EU ETS ºi care sunt aprobate ca proiecte JI înainte de 31 decembrie 2004
îºi pot menþine statutul de JI. Totuºi, nivelele lor de bazã trebuie sã fie conforme cu acquis-ul comunitar.
Observaþie: Directiva furnizeazã linii directoare pentru statele membre UE, inclusiv pentru cele admise de curând.
România ºi Bulgaria nu sunt încã supuse restricþiilor menþionate mai sus privind proiectele de JI.
2.1.8. Mecanismul de monitorizare
Mecanismul de monitorizare este un instrument pentru evaluarea corectã ºi regulatã a progresului fãcut în îndeplinirea
angajamentelor Comunitãþii conform UNFCCC ºi Protocolului de la Kyoto.
Decizia 280/2004/EC a Parlamentului ºi Consiliului Europei pentru un Mecanism de monitorizare a
emisiilor de gaze cu efect de serã ale Comunitãþii ºi implementarea Protocolului de la Kyoto
Decizia abrogã Decizia 93/389/EEC ºi are drept scop sã:
* reflecte în mecanismul de monitorizare obligaþiile de raportare ºi liniile directoare pentru implementarea UNFCCC ºi
a Protocolului de la Kyoto;
* armonizeze ºi furnizeze mai multe informaþii asupra prognozelor de emisii la nivelul statelor membre ºi la nivelul
Comunitãþii;
* adreseze cerinþe legate de raportare ºi împãrþire a sarcinii între Comunitate ºi statele sale membre.
Decizia lãrgeºte domeniul mecanismului de monitorizare anterior, pentru a lua în considerare registrele, mecanismele
flexibile ºi cooperarea sub Protocolul de la Kyoto. Rapoartele anuale vor acoperi, astfel, inventarele de emisii de gaze
cu efect de serã ºi informaþiile suplimentare definite în Protocolul de la Kyoto. În fiecare an, pânã la data de 15 ianuarie,
statele membre vor trebui sã raporteze Comisiei asupra emisiilor ºi absorbþiilor lor de gaze cu efect de serã. Din 2005,
acest tip de rapoarte vor deveni bianuale ºi vor trebui de asemenea înaintate pânã la data de 15 ianuarie. Decizia
prevede un sistem comunitar de inventariere a gazelor cu efect de serã. Comunitatea ºi statele membre trebuie sã
înfiinþeze registre pentru a contabiliza emiterea, deþinerea, transferul, anularea ºi retragerea unitãþilor în cadrul schemei
comunitare de comerþ cu credite de emisii de gaze cu efect de serã. Informaþiile din registrele naþionale vor fi disponibile
Administratorului central desemnat în cadrul schemei de comerþ cu emisii.
2.2. Politici ºi mãsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã în sectorul energetic în
Uniunea Europeanã
Sectorul energetic, ºi în special sectorul de producere a energiei electrice, este cel mai mare contribuitor la emisiile de
gaze cu efect de serã (aproximativ 30% revin sectorului de producere a energiei electrice) în UE. Acest fapt este strâns
legat ºi de utilizarea eficientã a energiei electrice la consumatori. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã în acest
sector poate avea loc în mai multe moduri, de exemplu prin dezvoltarea unor tehnologii noi, curate, de producere a
energiei, creºterea eficienþei centralelor electrice pe combustibili fosili ºi trecerea la combustibili cu conþinut mai mic de
carbon, precum ºi prin reduceri în cererea de energie electricã.
Evoluþia emisiilor sectoriale de gaze cu efect de serã între 1990 ºi 1999, precum ºi importanþa relativã a principalelor
gaze cu efect de serã în sectorul energetic al UE sunt prezentate în tabelul 2.1.
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Tabelul 2.1. Evoluþia emisiilor de gaze cu efect de serã în sectorul energetic
CO2
CH4
N2O
Total
% CO2 % CH4 % N2O
[Mt echivalent CO2] [Mt echivalent CO2] [Mt echivalent CO2] [Mt echivalent CO2]
1990
1999

1173
1068

85
58

15
15

1273
1141

92
94

7
5

1
1

Sursa: A treia Comunicare naþionalã a Uniunii Europene cãtre UNFCCC

2.2.1. Strategia UE pentru sectorul energetic
Cartea verde asupra securitãþii furnizãrii de energie
Îngrijorarea cauzatã de creºterea bruscã a preþului petrolului în 1999 ºi 2000 a condus la elaborarea de cãtre Comisia
Europeanã a Cãrþii verzi asupra securitãþii furnizãrii de energie (noiembrie 2000). Documentul ridicã o serie de întrebãri
fundamentale despre modul în care trebuie modelatã politica energeticã viitoare în cadrul UE, astfel încât sã se poatã
face faþã creºterii prognozate a cererii de energie, reducerii producþiei interne de energie ºi constrângerilor legate de
utilizarea combustibililor fosili, necesare pentru respectarea angajamentelor viitoare în cadrul Protocolului de la Kyoto.
Cele mai importante orientãri politice ale documentului care abordeazã reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã în
sectorul energetic sunt urmãtoarele:
- Managementul pãrþii de consum (‘Demand Side Management’) – prin economisirea energiei ºi creºterea eficienþei
energetice;
- Utilizarea surselor regenerabile de energie din ce în ce mai mult. Obiectivul de 12% pânã în 2010 este confirmat ºi se
evidenþiazã acþiuni specifice în domeniul producerii de energie ºi al utilizãrii biocombustibililor în transporturi;
- Taxe pe energie - necesitatea unor mãsuri la nivelul UE.
Multe din sugestiile din Cartea verde s-au materializat deja în prevederi legislative comunitare, iar altele vor urma în
viitorul apropiat, pe mãsurã ce perioada de consultare asupra documentelor respective se încheie.
2.2.2. Politici ºi mãsuri în sectorul energetic în Uniunea Europeanã
2.2.2.1. Dezvoltarea pieþei interne
Definitivarea pieþei energetice interne este o prioritate pentru politica energeticã comunitarã. Obiectivul este de a
îmbunãtãþi competitivitatea industriilor europene ºi de a impulsiona creºterea economicã ºi crearea
de locuri de muncã în Europa. În paralel, politica energeticã va trebui sã contribuie la atingerea celorlalte obiective
ale Comunitãþii în scopul protecþiei mediului, în particular la reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã, precum ºi la
securitatea aprovizionãrii cu energie. În continuare sunt prezentate pe scurt evoluþia pieþelor de energie electricã ºi de
gaze naturale.
2.2.2.1.1. Directiva 96/92/EC privind regulile comune pentru piaþa internã de energie electricã
Adoptarea Directivei 96/92/EC în 1997 a activat ºi mai mult procesul de creare a unor pieþe competitive de energie
electricã în Comunitatea Europeanã. În prezent, douã treimi din consumul de energie electricã din UE sunt în mod teoretic
deschise competiþiei. Piaþa a înregistrat o scãdere a preþului energiei electrice în aproape toate statele membre ºi pentru
toate grupurile de consumatori. Totuºi, competiþia este limitatã, în practicã, de constrângeri legate de transmisia energiei
electrice în unele regiuni, precum ºi de o varietate de obstacole de reglementare ce nu au fost încã îndepãrtate.
2.2.2.1.2. Directiva 98/30/EC privind regulile comune pentru piaþa internã de gaze naturale
Marea majoritate a statelor membre a implementat aceastã directivã în 2000, aproape toate mergând mai departe
decât stipulãrile legale în ceea ce priveºte deschiderea pieþei. Prin deschiderea spre competiþie a pieþelor naþionale ºi
prin integrarea pieþelor naþionale de gaze naturale într-una singurã va fi creat un domeniu larg pentru competiþie, cu
realizarea unor servicii mai bune ºi a unor preþuri mai mici. În prezent, trei pãtrimi din consumul de gaze naturale din UE
este deschis pentru competiþie.
Experienþa câºtigatã în implementarea directivelor privind energia electricã ºi gazele naturale a arãtat beneficiile ce
rezultã pe pieþele interne în aceste domenii, ºi anume: creºterea eficienþei, reducerea preþurilor, standarde mai înalte ale
serviciilor ºi creºterea competitivitãþii.
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Totuºi, s-au dovedit a fi necesare îmbunãtãþiri în funcþionarea ambelor pieþe ºi reglementãri concrete pentru a asigura un
echilibru în domeniul generãrii ºi a reduce riscurile dominãrii pieþei, a asigura tarife nediscriminatorii de transport ºi
distribuþie, prin accesul la reþea pe baza tarifelor publicate înainte de intrarea în vigoare, a asigura cã drepturile clienþilor
mici ºi vulnerabili sunt protejate ºi cã informaþiile asupra surselor de energie pentru producþia de energie electricã sunt
fãcute publice.
În consecinþã, în 2001, Comisia Europeanã a propus un nou set de mãsuri având drept scop definitivarea pieþei
energetice interne. În 2003, au fost aprobate directivele privind energia electricã ºi gazele naturale, abrogându-se cele
anterioare corespondente.
2.2.2.1.3. Directiva 2003/54/EC privind regulile comune pentru piaþa internã de energie electricã, ce abrogã Directiva
96/92/EC
Principalele reglementãri ale directivei sunt urmãtoarele:
- separarea operatorilor sistemelor de transport ºi distribuþie, în cazul în care fac parte dintr-o structurã
verticalã integratã;
- implementarea unui sistem de acces al unei terþe pãrþi la sistemele de transport ºi distribuþie, bazat pe tarife
publicate, aplicabile tuturor clienþilor eligibili, fãrã discriminare între utilizatorii sistemului;
- deschiderea pieþei – statele membre vor lua mãsuri ca în categoria clienþilor eligibili sã intre:
- de la 1 iulie 2004, cel mai târziu, toþi consumatorii ne-casnici;
- de la 1 iulie 2007, toþi consumatorii.
- reglementare eficace prin autoritãþile reglementatoare;
- procedurã transparentã de autorizare, prin licitaþii;
- informaþii de etichetare privind impactul asupra mediului, referitoare cel puþin la emisiile de CO2 ºi la
deºeurile radioactive rezultate din producþia de energie electricã;
- standarde minime comune pentru serviciile publice;
- prevederea de stimulente economice adecvate pentru atingerea obiectivelor de coeziune socialã ºi
economicã;
- asigurarea unui acces omogen ºi nediscriminatoriu la sistemele de transport, inclusiv transfrontier.
2.2.2.1.4. Directiva 2003/55/EC privind regulile comune pentru piaþa internã de gaze naturale, ce abrogã Directiva
98/30/EC
Directiva stipuleazã:
- separarea operatorilor sistemelor de transport ºi distribuþie, în cazul în care fac parte dintr-o structurã
verticalã integratã;
- implementarea unui sistem de acces al unei terþe pãrþi la sistemele de transport ºi distribuþie, bazat pe tarife
publicate, aplicabile tuturor clienþilor eligibili, fãrã discriminare între utilizatorii sistemului;
- deschiderea pieþei – statele membre vor lua mãsuri ca în categoria clienþilor eligibili sã intre:
- de la 1 iulie 2004, cel mai târziu, toþi consumatorii ne-casnici;
- de la 1 iulie 2007, toþi consumatorii.
- reglementare eficace prin autoritãþile reglementatoare;
- criterii obiective ºi nediscrimatorii pentru acordarea autorizaþiilor de construcþie ºi/sau operare a
instalaþiilor pe gaze naturale sau de furnizare a gazelor naturale;
- standarde minime comune pentru serviciile publice;
- tarife transparente ºi nediscriminatorii pentru accesul la transport;
- acces nediscriminatoriu la sistemul de gaze al biogazului ºi gazului produs din biomasã sau al altor
tipuri de gaze;
- contracte pe termen lung pentru alimentarea cu gaze a statelor membre;
- asigurarea cã instalaþiile din sectorul gazelor naturale ºi clienþii eligibili pot obþine accesul la
reþelele de conducte de alimentare;
- prevederea de stimulente economice adecvate pentru atingerea obiectivelor de coeziune socialã ºi
economicã;
- asigurarea unui acces omogen ºi nediscriminatoriu la sistemele de transport, inclusiv transfrontier.
2.2.2.2. Sursele regenerabile de energie
Uniunea Europeanã ºi statele sale membre au fãcut progrese semnificative în ceea ce priveºte dezvoltarea tehnologicã,
capacitatea instalatã, precum ºi creºterea producþiei din surse regenerabile de energie (SRE).
Dupã cum se poate vedea în tabelul 2.2, contribuþia surselor regenerabile de energie la producþia totalã de energie
electricã a UE este de 14,2%. Contribuþia la producþia totalã de energie primarã este de 11,3% ºi contribuþia la consumul
intern brut (inclusiv importurile nete de combustibili) este de 5,9%.
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Tabelul 2.2. Producþia de energie din surse regenerabile în UE (15 state membre)
[%]

1995

1996

1997

1998

Obiectiv pentru 2010

Producþie primara din SRE

10,0

10,0

10,8

11,3

-

Contribuþia energiei electrice produsa din SRE

13,8

13,5

14

14,2

22,1

Consum intern brut din SRE

5,3

5,4

5,8

5,9

12

Sursa: Comisia Europeanã, “Raport asupra progresului în implementarea strategiei comunitare ºi Planului de acþiune
privind sursele regenerabile de energie (1998-2000)”; COM (2001) 69 final.

În noiembrie 1997, Comisia Europeanã a adoptat o Comunicare intitulatã “Energie pentru viitor: surse
regenerabile de energie – Cartea albã pentru o strategie ºi un plan de acþiune comunitar”. Acest
document propune ca sursele regenerabile de energie sã reprezinte 12% din consumul intern brut de energie pânã în
2010. Acest obiectiv a fost consolidat în Cartea verde privind securitatea alimentãrii cu energie. Evoluþia ulterioarã în
domeniul politicilor-cheie este descrisã mai jos.
2.2.2.2.1. Directiva 2001/77/EC privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie pe
piaþa internã de energie electricã
Obiectivul strategic al directivei este sã creeze un cadru pentru creºterea semnificativã pe termen mediu a producþiei de
energie electricã din surse regenerabile - “energie electricã verde” - în UE ºi sã faciliteze accesul acesteia pe piaþa
internã de energie electricã.
Statele membre vor fi obligate sã stabileascã obiective naþionale pentru consumul viitor de energie electricã “verde”.
Dacã toate obiectivele sunt îndeplinite, circa 22% din energia electricã va fi furnizatã în UE de sursele regenerabile în
2010, comparativ cu 14% în prezent. Comisia Europeanã va monitoriza conformarea obiectivelor naþionale cu
obiectivele comunitare ºi va avea obligaþia sã propunã amendamente la obiectivele naþionale în cazul în care cele douã
nu sunt consecvente.
Directiva acoperã urmãtoarele aspecte:
- garanþia originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, cu specificarea sursei de
energie din care a fost produsã energia electricã, data ºi locul producerii, iar în cazul instalaþiilor hidroelectrice, indicând
capacitatea; garanþiile trebuie sã fie recunoscute mutual de cãtre statele membre;
- proceduri administrative: statele membre UE sau organismele competente desemnate vor evalua cadrul legislativ
ºi de reglementare existent privind procedurile de autorizare pentru energia electricã produsã din surse regenerabile de
energie, luând în considerare:
- reducerea barierelor de reglementare ºi a altor bariere din calea creºterii producþiei de energie
electricã din surse regenerabile de energie;
- concentrarea procedurilor la nivelul administrativ corespunzãtor;
- asigurarea cã regulile sunt obiective, transparente ºi non-discriminatorii;
- scheme de susþinere: statele membre UE sunt obligate sã introducã scheme de susþinere a energiei regenerabile;
tipul schemelor este lãsat la latitudinea statelor, urmând ca în 2005, pe baza rezultatelor obþinute în implementarea
Directivei, Comisia sã introducã o schemã de susþinere comunã; armonizarea schemelor de susþinere este necesarã în
condiþiile dezvoltãrii comerþului internaþional cu ‘energie verde’;
- probleme legate de sistemul de transport: statele membre vor lua mãsurile necesare pentru a asigura cã
operatorii sistemului de transport, respectiv distribuþie de pe teritoriul lor garanteazã transmisia ºi distribuþia energiei
electrice produse din surse regenerabile de energie; statele pot, de asemenea, oferi acces prioritar la sistem energiei
electrice produse din surse regenerabile de energie.
2.2.2.2.2. Directiva 2003/30/EC a Parlamentului European ºi a Consiliului privind promovarea utilizãrii
biocombustibililor ºi a altor combustibili proveniþi din surse regenerabile pentru sectorul de transport
Aceastã directivã are drept scop promovarea utilizãrii surselor regenerabile de energie în sectorul de transport. Directiva
stabileºte obiective orientative (neobligatorii) pentru statele membre pentru ca biocombustibilii sã constituie 2% din
totalul combustibililor utilizaþi în transport pânã în 2005 ºi 5,75% pânã în 2010. Acest fapt poate fi realizat, printre
altele, prin introducerea de taxe reduse pentru biocombustibili, de acorduri voluntare ºi prin utilizarea biocombustibililor
la vehiculele guvernamentale.
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Ca politicã în domeniul climatic, aceastã directivã are un efect limitat. Dupã estimãrile Comisiei, directiva va duce la
reducerea cu 2% a emisiilor de CO2 la un cost de 70-160 Euro tonã, ceea ce este mult mai mult decât costul maxim de
20 Euro pe tonã stabilit pentru ECCP.
2.2.2.2.3. Linii directoare privind ajutorul de stat pentru protecþia mediului
În 2000, Comisia a adoptat noile “Linii directoare privind ajutorul de stat pentru protecþia mediului” în Comunitate.
Acestea autorizeazã statele membre sã acorde importante ajutoare de stat în domeniul economisirii energiei ºi surselor
regenerabile de energie.
2.2.2.2.4. Standardizarea la nivel comunitar
Standardizarea la nivel comunitar este importantã pentru facilitarea intrãrii pe piaþã ºi comercializarea surselor
regenerabile de energie. De aceea, Comisia a luat iniþiative în privinþa standardelor pentru energia termicã solarã,
instalaþiile fotovoltaice ºi echipamentele pentru utilizarea energiei eoliene.
Observaþie: Reglementãrile descrise mai sus au fost elaborate pentru a ajuta la extinderea surselor regenerabile de
energie pe o piaþã liberalizatã a energiei. Pe termen lung, pieþele liberalizate de energie la nivel european prezintã
beneficii pentru sursele regenerabile de energie, pe mãsurã ce aceste pieþe renunþã la monopolurile garantate de stat ºi
fiecare furnizor poate folosi infrastructura de transport. Pe termen scurt însã, preþurile scãzute ale energiei electrice
încurajeazã consumul ºi cresc presiunile datorate competiþiei asupra surselor regenerabile de energie, care sunt în curs
de a deveni competitive.
2.2.2.2.5. Planul de acþiune “Campaign for Take-Off”
Acest Plan de acþiune a rezultat din Cartea albã “Energie pentru viitor: Sursele regenerabile de energie”. A fost planificat
sã se deruleze pe o perioadã de 5 ani (1999-2003) ºi proiectat sã funcþioneze ca un catalizator pentru dezvoltarea
sectoarelor-cheie ale surselor de energie regenerabilã, trimiþând semnale clare pentru o utilizare pe scarã mai largã a
surselor regenerabile de energie ºi încurajând investiþiile. Documentul conþine o privire de ansamblu asupra strategiilor
ºi obiectivelor naþionale din statele membre pentru implementarea aºa zisei campanii pentru ‘decolare’ (‘Campaign for
Take-Off’) a resurselor regenerabile.
Pe lângã abordarea sectoarelor energetice-cheie, un obiectiv declarat al campaniei, prezentat în Cartea albã, este
identificarea a 100 de comunitãþi care pot avea drept obiectiv raþional acoperirea în totalitate a necesarului
energetic din surse regenerabile de energie. Rolul Comisiei Europene este de stabilire a cadrului, furnizare a asistenþei
tehnice ºi financiare acolo unde este cazul ºi de coordonare a acþiunilor. Parteneriatele în domeniul resurselor
regenerabile de energie (‘Renewable Energy Partnerships’), semnate cu astfel de comunitãþi, înainteazã rapid ºi au fost
identificaþi mai mult de 100 de potenþiali candidaþi.
În perioada 1999-2010, în sectorul surselor regenerabile de energie ar putea fi create 530 000 de noi locuri de muncã
în 15 state membre ale UE (fãrã considerarea noilor admise). Datele privind crearea locurilor de muncã vor fi incluse în
schema de monitorizare a Planului de acþiune.
2.2.2.2.6. Parteneriatul privind resursele regenerabile de energie
Conform acestui parteneriat, oportunitãþile de investiþii trebuie sã fie evidenþiate prin activitãþi de promovare ºi relaþii
publice. De aceea, a fost creatã o schemã de parteneriat privind resursele regenerabile de energie ce include autoritãþi
publice, agenþii energetice, industria (inclusiv utilitãþi, companii petroliere ºi producãtori), asociaþii de fermieri ºi alþi actori
cheie. Pãrþile implicate în Campania pentru ‘decolare’ devin parteneri la nivel comunitar, semnând o Declaraþie de
parteneriat în domeniul surselor regenerabile de energie, document ce descrie acþiunile, programele ºi iniþiativele care
constituie contribuþia lor la parteneriat. Parteneriatul este proiectat sã promoveze investiþiile ºi sã evidenþieze dimensiunea
europeanã a iniþiativelor atât publice cât ºi private în sectoarele-cheie ale parteneriatului pe surse regenerabile de
energie.
2.2.2.3. Cogenerarea
Prin producerea simultanã ºi combinatã de energie electricã ºi termicã, folosind aceeaºi energie intratã cu combustibilul,
cogenerarea este o tehnologie eficientã, cu emisii de CO2 mai mici în comparaþie cu producþia separatã a energiei
electrice ºi a cãldurii.
Comunicarea Comisiei Europene privind cogenerarea prezintã un obiectiv la nivel comunitar de dublare a utilizãrii
cogenerãrii, la 18% din producþia de energie electricã a UE pânã în 2010. Se estimeazã cã acest fapt va duce la
evitarea unor emisii de CO2 de peste 65 Mt CO2e pe an pânã în 2010.
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2.2.2.3.1. Directiva 2004/8/EC privind promovarea cogenerãrii pe baza cererii de cãldurã pe piaþa energeticã
internã
Scopul acestei directive este crearea unui cadru pentru promovarea cogenerãrii pe baza cererii de cãldurã pe piaþa
energeticã internã. Implementarea acestei directive va lua în considerare condiþiile naþionale specifice, în special în ceea
ce priveºte condiþiile climatice ºi economice. Conform principiului subsidiaritãþii, directiva are ca obiectiv introducerea
unui cadru comun ºi transparent pentru a concentra sprijinul public în statele membre pentru cogenerare.
Directiva cuprinde urmãtoarele elemente principale:
- garanþia originii energiei electrice produse în cogenerare, recunoscutã mutual de cãtre statele membre;
- prevederi care obligã statele membre sã analizeze potenþialele naþionale de realizare a unei eficienþe
ridicate;
- cogenerarea ºi barierele în realizarea proiectelor (de exemplu preþurile ºi accesul la combustibili, probleme
de reþea, proceduri administrative ºi lipsa internalizãrii costurilor externe în preþurile energiei);
- scheme de sprijin – sprijinul pentru producþia în cogenerare se va baza pe cererea de cãldurã, avându-se în vedere
oportunitãþile disponibile pentru reducerea cererii de energie prin alte mãsuri fezabile din punct de vedere economic,
precum mãsuri de creºtere a eficienþei energetice;
- prevederi pentru evaluarea experienþei acumulate în aplicarea ºi coexistenþa diverselor mecanisme de sprijin
pentru cogenerare utilizare de statele membre UE;
- probleme legate de sistemul de transmisie a energiei electrice – statele membre vor lua mãsurile necesare
pentru ca operatorii sistemelor de transport, respectiv de distribuþie de pe teritoriul lor sã garanteze transportul ºi
distribuþia energiei electrice produse în cogenerare;
- prevederi care cer statelor membre sã evalueze procedurile administrative curente în scopul reducerii
barierelor administrative din calea dezvoltãrii cogenerãrii.
Observaþie: De mulþi ani, cogenerarea, ºi în special alimentarea centralizatã cu energie termicã, a reprezentat în þãrile
Europei Centrale ºi de Est o componentã importantã în sistemul de producere a energiei. Cele mai multe dintre þãrile
Europei Centrale ºi de Est au contribuþii ale cogenerãrii de cel puþin 10% din producþia de energie electricã. Alimentarea
centralizatã cu energie termicã este ºi mai rãspânditã în aceastã zonã, cu reþele de termoficare în majoritatea oraºelor
mari, cotele de piaþã ale termoficãrii variind între 13 ºi 70%. Totuºi, starea generalã a multor sisteme de termoficare din
Europa Centralã ºi de Est nu este bunã, datoritã capacitãþilor supradimensionate ºi reþelelor vechi de termoficare, care
necesitã retehnologizare, ceea ce conduce la o eficienþã relativ scãzutã a sistemelor. Acþiunea comunitarã de promovare
a cogenerãrii ar putea, astfel, sã furnizeze un cadru stabil de susþinere pentru cogenerare ºi alimentare centralizatã cu
energie termicã în aceastã regiune.
2.2.3. Programe
2.2.3.1. CARNOT
În decembrie 1998, Consiliul a aprobat Programul CARNOT (Directiva 1999/24/EEC, 13 ianuarie 1999), un program
multianual de acþiuni tehnologice de promovare a utilizãrii curate ºi eficiente a combustibililor solizi (1998-2002).
Scopul a fost constituit de limitarea emisiilor, inclusiv a celor de CO2, provenite din utilizarea combustibililor solizi ºi
încurajarea trecerii la tehnologii pe combustibili solizi avansate, curate, pentru a îmbunãtãþi aºa numitele ‘cele mai bune
tehnici disponibile (‘Best Available Techniques’ – BAT) cu cheltuieli rezonabile.
2.2.3.2. ALTENER
ALTENER este un program netehnologic al UE pentru promovarea utilizãrii surselor regenerabile de energie. Primul
program ALTENER s-a desfãºurat în perioada 1993-1997 ºi decizia de a lansa cea de a doua fazã a programului a fost
adoptatã de Consiliu în mai 1998. Faza a II-a a fost planificatã iniþial sã se desfãºoare pânã la sfârºitul anului 1999,
dar a fost extinsã pânã în 2002, conform Deciziei Consiliului de a adopta “Programul cadru energetic”, un program
multianual pentru acþiuni în sectorul energetic (1998-2002).
2.2.3.3. Energie inteligentã – Europa
În iunie 2003, Programul Energie inteligentã – Europa (‘Intelligent Energy – Europe’) a fost adoptat de Parlamentul
European ºi Consiliul UE drept principalul instrument comunitar pentru sprijin netehnologic în sectorul
energetic, explicit în domeniul eficienþei energetice ºi surselor regenerabile de energie. Perioada de derulare a
programului este 2003-2006.
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Energie inteligentã – Europa are drept scop susþinerea dezvoltãrii durabile în contextul energetic, aducând o contribuþie
echilibratã la atingerea obiectivelor generale de securitate a aprovizionãrii cu energie, competitivitate ºi protecþie a
mediului. Oferã continuitate pentru acþiunile din cadrul ALTENER, SAVE ºi, într-o anumitã mãsurã, pentru programele
SYNERGY.
Programul este structurat în patru domenii specifice, acoperind acþiuni legate de eficienþa energeticã (SAVE),
promovarea surselor regenerabile de energie (ALTENER), aspecte energetice ale transporturilor (STEER) ºi iniþiative
legate de promovarea surselor regenerabile de energie ºi a eficienþei energetice în þãrile în curs de dezvoltare
(COOPENER).
Acþiunile ºi proiectele sprijinite în cadrul acestui program îºi propun sã îndepãrteze barierele de piaþã din calea utilizãrii
pe scarã mai largã a mãsurilor de creºtere a eficienþei energetice ºi a surselor regenerabile de energie. Ele vor avea, în
mod egal, un impact semnificativ la nivel european ºi o mare însemnãtate ºi relevanþã pentru cetãþenii europeni ºi
politicile europene. În acest context, vor fi preferate propunerile de calitate deosebitã, care prezintã aranjamente
eficiente din punct de vedere al cheltuielilor ºi o dimensiune semnificativã.
În general, acþiunile vor fi activitãþi de promovare în cel mai larg sens. Spre deosebire de cel de-al ºaselea Program cadru
pentru cercetare ºi dezvoltare tehnologicã, acest program nu acoperã costuri legate de investiþii în tehnologii.
Bugetul general pentru implementarea acþiunilor ºi proiectelor a fost stabilit la 200 milioane euro. În cazul în care
iniþiativa vine din partea actorilor de pe piaþã, programul va împãrþi costurile cu aplicanþii, furnizând o finanþare de
maximum 50% din costurile totale. Pentru acþiunile ºi proiectele iniþiate de cãtre Comisia Europeanã, programul va
suporta integral costurile.
Finanþarea comunitarã poate fi alocatã urmãtoarelor tipuri de acþiuni ºi proiecte:
- promovarea dezvoltãrii durabile, securitãþii aprovizionãrii în cadrul pieþei interne, competitivitãþii ºi protecþiei mediului,
dezvoltãrii standardelor, etichetãrii ºi sistemelor de certificare, angajamentelor voluntare pe termen lung convenite cu
industria ºi alte pãrþi interesate;
- crearea sau reorganizarea structurilor ºi instrumentelor pentru dezvoltarea durabilã a sectorului energetic, incluzând
planificarea ºi managementul energetic local ºi regional ºi dezvoltarea produselor financiare adecvate ºi a
instrumentelor de piaþã;
- promovarea sistemelor ºi echipamentelor energetice durabile pentru a facilita tranziþia de la demonstraþie la
comercializare a unor tehnologii mai eficiente, inclusiv diseminarea tehnologiilor inter-sectoriale ºi a celor mai bune
practici, campanii de conºtientizare ºi crearea de structuri instituþionale având drept scop implementarea JI ºi CDM
conform Protocolului de la Kyoto;
- dezvoltarea structurilor informaþionale, educaþionale ºi de pregãtire;
- monitorizarea ºi evaluarea implementãrii mãsurilor comunitare.
Decizia 1230/2003-EC adoptã programul multinaþional pentru acþiuni în domeniul energiei Intelligent Energy – Europe.
Programul de lucru organizeazã activitãþile în Acþiuni cheie, cu caracter vertical ºi orizontal, dupã cum este prezentat pe
scurt în tabelele 2.3. ºi 2.4.
Tabelul 2.3. Acþiuni cheie verticale
SAVE
- Multiplicarea succesului în
energetica clãdirilor
- Reabilitarea locuinþelor sociale
- Abordãri inovative în industrie
- Echipamente ºi produse
eficiente energetic

ALTENER
- SRE – energie electricã
- SRE – cãldurã
- Aplicaþii SRE de mici
dimensiuni
- Propulsie alternativã pentru
vehicule

STEER
- Propulsie alternativã pentru
vehicule
- Mãsuri la nivel de politici
pentru utilizarea eficientã a
energiei în transporturi
- Îmbunãtãþirea cunoºtinþelor
agenþiilor locale de
management în domeniul
transporturilor

COOPENER
- Politici energetice, condiþii
legislative ºi de piaþã pentru a
permite reducerea sãrãciei în
þãrile în curs de dezvoltare
- Creºterea expertizei
energetice locale în þãrile în
curs de dezvoltare

Sursa: Energie inteligentã – Europa 2003-2006
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Tabelul 2.4. Acþiuni cheie orizontale
Comunitãþi de energie durabilã
Gândeºte global, acþioneazã local
Mecanisme ºi stimulente financiare
Monitorizare ºi evaluare
Diseminare ºi promovare
Sursa: Energie inteligentã – Europa 2003-2006

Primele douã acþiuni cheie orizontale au ca obiectiv principal integrarea acþiunilor privind sistemele bazate pe surse
regenerabile de energie ºi utilizarea raþionalã a energiei în mai multe sectoare. Celelalte trei au mai mult un caracter de
acþiuni însoþitoare, proiectate pentru a suplimenta acþiunile din cadrul acþiunilor cheie verticale.
2.2.3.4. Impulsionarea eficienþei energetice în UE – Propunere pentru o nouã Directivã
În decembrie 2003, Comisia a propus o nouã Directivã pentru a impulsiona utilizarea eficientã ºi cu
costuri scãzute a energiei în UE.
Directiva are drept scop susþinerea mãsurilor de creºtere a eficienþei energetice ºi promovarea pieþei de servicii
energetice precum iluminatul, încãlzirea, furnizarea apei calde, ventilaþia etc. Principalele reglementãri ale directivei se
referã la:
- un obiectiv general de economisire a energiei la consumator de 1% pe an, ceea ce reprezintã 1% din
cantitatea medie de energie distribuitã sau vândutã clienþilor în perioada de cinci ani anterioarã; aceste economii vor
trebui sã fie realizate în urmãtoarele sectoare: gospodãrii, agriculturã, sectorul comercial ºi cel public, transport ºi
industrie (cu excepþia industriei energointensive, acest sector fiind cuprins deja în Directiva privind comerþul cu emisii);
- un obiectiv sectorial la nivelul consumatorilor. Sectoarele publice ale statelor membre UE vor trebui sã aibã
o anumitã contribuþie la atingerea acestui obiectiv general, trebuind sã economiseascã cel puþin 1,5% din energie pe
an, în special prin achiziþii publice eficiente energetic; aceste economii vor contribui de asemenea la obiectivul general
anual de economisire de 1%;
- o obligaþie la nivelul furnizãrii privind vânzarea de servicii energetice. Distribuitorii energetici ºi/sau
companiile de distribuþie cu amãnuntul vor trebui sã integreze servicii energetice în distribuþia ºi vânzarea de energie
pânã la acoperirea a 5% din totalul clienþilor lor; în mod alternativ vor fi oferite audituri energetice.
Metoda de calcul propusã permite acordarea de credite pentru mãsuri luate timpuriu. Statele membre
îºi pot atinge obiectivul anual de 1% prin stabilirea de noi servicii energetice ºi mãsuri de eficienþã energeticã sau prin
mãsurarea ºi verificarea impactului serviciilor energetice existente ºi/ sau a mãsurilor de eficienþã energeticã, ce nu au
fost introduse înainte de 1991. Economiile vor fi calculate ca sumã a reducerilor mãsurate sau estimate ale consumului
energetic final datorate serviciilor energetice, programelor de eficienþã energeticã ºi altor mãsuri eligibile.
Observaþie: Datoritã calitãþii superioare, energia electricã va primi o valoare de 2,5 ori mai mare decât alte forme de
energie. Aceasta reflectã de asemenea ºi randamentul mediu global de producere a energiei electrice în UE (40%).
Economisirea unui kWh de energie electricã valoreazã mai mult decât economisirea unei cantitãþi echivalente de gaze
naturale º.a. la consumatorul final.
Pentru a ajuta statele membre sã atingã aceste obiective ºi pentru a asigura monitorizarea progresului în îndeplinirea
acestor obligaþii, proiectul de directivã stabileºte un cadru armonizat prin definiþii, instrumente ºi metodologii comune. În
acest context, statele membre trebuie:
- sã aibã un sistem pentru calificarea, certificarea sau acreditarea furnizorilor de servicii energetice ºi sã recunoascã
mutual aceste certificate;
- sã amendeze sau sã elimine legislaþia care restricþioneazã utilizarea instrumentelor financiare pentru economisirea
energiei precum finanþarea de cãtre o terþã parte ºi contractarea conform performanþei energetice;
- sã îndepãrteze stimulentele pentru creºterea volumului de energie transmisã sau a vânzãrilor cuprinse în schemele de
reglementare a tarifelor ºi sã asigure recuperarea rezonabilã a cheltuielilor pentru anumite investiþii de eficienþã
energeticã fãcute de companiile de distribuþie la instalaþiile clienþilor lor;
- sã asigure disponibilitatea schemelor de audit energetic independente ºi de înaltã calitate;
- sã asigure cã aparatele ºi sistemele de mãsurã mãsoarã corect ºi frecvent consumul real de energie ºi cã facturarea
oferã informaþii suficiente ºi este îndeajuns de frecventã;
- sã utilizeze fonduri de eficienþã energeticã.
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2.2.4. Rezumat al politicilor ºi mãsurilor din sectorul energetic al UE
În tabelul 2.5. este prezentat un sumar al politicilor ºi mãsurilor din sectorul energetic al UE.
Tabelul 2.5. Rezumat al politicilor ºi mãsurilor din sectorul energetic al UE
Denumirea politicii
Directiva privind promovarea
biocombustibililor

Obiectiv ºi/sau activitate

GES
Tip de
Stadiu
Entitate/entitãþi
afectat instrument
implementatoare
Creºterea utilizãrii biocombustibililor
În principal Directiva
Adoptatã de Comisia UE/statele membre
lichizi ºi gazoºi cu impact redus asupra CO2
cadru
Europeanã la data de
mediului
propusã
7 noiembrie 2001

Iniþiativa privind promovarea
producþiei de energie termicã
din SRE
Comunicarea privind acþiunea 18% din energia electricã a UE din
la nivel de politici de
cogenerare pânã în 2010
cogenerare

În principal
CO2

2002

UE/statele membre

În principal Directivã
CO2
cadru

Directivã adoptatã în
decembrie 2003

UE/statele membre

Captarea ºi sechestrarea CO 2 Promovarea continuãrii eforturilor
tehnologice

CO2

Directiva pentru o schemã a
UE de comerþ cu emisii

Stabilirea cadrului pentru o schemã a
UE de comerþ cu emisii CO2

Politicã - Plan de acþiune
“Campaign for Take-Off”

Contribuþie de 12% a surselor
regenerabile de energie în furnizarea
de energie primarã pânã în 2010

RTD (proiect
pilot)
CO2
Directivã
Adoptatã în iulie
2003
În principal Plan de
Implementatã
CO2
acþiune

Cerinþe minime de eficienþã
pentru echipamente
consumatorului final

UE
UE/statele membre
UE/statele membre

Propunere cãtre
Comisie în 2003

Directiva pentru promovarea Creºterea contribuþiei surselor
În principal Reglementar Adoptatã în octombrie UE/statele membre
surselor regenerabile de
regenerabile de energie la alimentarea CO2
2001
e cadru
enrgie în producþia de energie cu energie primarã pânã în 2010
electricã
Directiva privind liberalizarea
în totalitate a pieþelor de
energie electricã ºi gaze
naturale pânã în 2005

Încurajarea dezvoltãrii unei pieþe
energetice liberalizate în cadrul UE

Directiva privind
managementul cererii
energetice
Încurajarea reducerii emisiilor Încurajarea continãrii eforturilor de
de metan din industria
reducere a emisiilor de metan din
energeticã
infrastructura de conducte ºi
promovarea captãreii metanului din
minele inchise
Programul ALTENER
Program netehnic de promovare a
utilizãrii SRE
Programul CARNOT

Acþiuni tehnologii de promovare a
utilizãrii curate ºi eficiente a
combustibililor solizi

CO2

CH4

Europeanã în martie
2001

Directivã

Propunere cãtre
Comisie în 2003

Acord
voluntar

Urmeazã a fi lansat

UE/statele membre

În principal RTD
CO2

Implementat în
UE
perioada 1998-2002

În principal RTD
CO2

Implementat în
UE
perioada 1998-2002

Schema de audit ºi
management energetic
E2MAS

Sursa: A treia Comunicare naþionalã a UE cãtre UNFCCC
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2.3. Politici ºi mãsuri de reducere a emisiilor de GES în sectoarele rezidenþial ºi terþiar
În Uniunea Europeanã clãdirile sunt responsabile pentru circa 40% din consumul energetic final, din care aproximativ
57% este folosit pentru încãlzirea spaþiilor, 25% pentru încãlzirea apei ºi 11% pentru aparate electrice ºi iluminat.
Evoluþia emisiilor sectoriale de gaze cu efect de serã între 1990 ºi 1999 ºi importanþa relativã a principalelor gaze cu
efect de serã în sectoarele rezidenþial ºi terþiar sunt prezentate în tabelul 2.6.
Tabelul 2.6. Emisiile de gaze cu efect de serã din sectoarele rezidenþial ºi terþiar
CO2
CH4
N2O
Total
% CO2 % CH4 % N2O
[Mt echivalent CO2] [Mt echivalent CO2] [Mt echivalent CO2] [Mt echivalent CO2]
1990

631

11

11

653

97%

1,5%

1,5%

1999

631

8

10

649

97%

1%

2%

Sursa: A treia Comunicare naþionalã a UE cãtre UNFCCC

Clãdirile au un potenþial economic de reducere a consumului energetic pe termen scurt de peste 20%. Totuºi, conform
principiului subsidiaritãþii, responsibilitatea pentru majoritatea acþiunilor revine în primul rând statelor membre UE,
economiile reprezentând efectul combinat al mãsurilor la nivel european cu cele luate la nivelul statelor. Uniunea
Europeanã a iniþiat însã mãsuri importante de reducere a consumului energetic în clãdiri, implicit a emisiilor de CO2.
În continuare sunt prezentate politicile ºi mãsurile referitoare la reducerea emisiilor de CO2.
2.3.1. Politici
Douã domenii prezintã o importanþã deosebitã privind acþiunile la nivel de politici de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de serã în sectoarele rezidenþial ºi terþiar: creºterea eficienþei energetice ºi randamentul energetic al clãdirilor.
2.3.1.1. Creºterea eficienþei energetice
În aprilie 2000, Comisia a prezentat un “Plan de acþiune pentru creºterea eficienþei energetice în
Comunitatea Europeanã” care contureazã politicile ºi mãsurile pentru promovarea în continuare a eficienþei
energetice. În timp ce unele dintre aceste politici ºi mãsuri rãmân voluntare ºi non-legislative, o proporþie în creºtere
constã în legislaþie comunitarã sub formã de directive ºi reglementãri.
Mãsurile propuse în Planul de acþiune includ:
- mãsuri cuprinzãtoare, orizontale, proiectate sã întãreascã integrarea eficienþei energetice în alte politici ºi programe,
precum politici urbane ºi regionale, politici de transport, taxare etc.;
- mãsuri pentru consolidarea mãsurilor comunitare de succes din domeniul eficienþei energetice;
- politici ºi mãsuri noi, comune ºi coordonate.
O parte din aceste mãsuri au fost evaluate în contextul ECCP ºi au fost incluse în programul de lucru al Comisiei
Europene.
2.3.1.2. Randamentul energetic al clãdirilor
Sectorul de clãdiri consumã circa 40% din totalul energiei în UE. Se estimeazã cã aproximativ 22% din energia
consumatã în clãdiri poate fi economisitã cu cheltuieli nule sau ‘negative’.
Pentru a valorifica acest potenþial, în 2002 UE a adoptat o Directivã privind randamentul energetic al
clãdirilor.
Directiva va avea un impact pozitiv asupra eficienþei energetice atât a clãdirilor noi, cât ºi a celor existente. Pe lângã
cerinþa pentru o abordare integratã a calculului randamentului energetic al clãdirilor, propunerea cere statelor membre
UE sã aplice ºi sã actualizeze cerinþele energetice minime pentru clãdirile noi ºi cele existente, precum ºi sã certifice ºi
sã efectueze audituri ale performanþei energetice a acestor clãdiri, propunând posibile îmbunãtãþiri. De asemenea,
directiva cere statelor membre sã asigure implementarea programelor pentru inspecþia regulatã a cazanelor ºi
instalaþiilor de încãlzire/rãcire. Cu toate acestea, derogãri semnificative fac ca reglementãrile directivei sã nu poatã fi
implementate înainte de 2010.
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Directiva promoveazã sursele regenerabile de energie, cogenerarea, precum ºi alte surse alternative de energie, prin
includerea lor în cerinþele metodologice integrate.
Alte acþiuni comunitare din sectorul clãdirilor includ extinderea Directivei privind etichetarea (92/75/EEC) pentru a
include echipamentele de încãlzire ºi rãcire; revizuirea cerinþelor energetice minime din Directiva privind cazanele
(92/42/EEC) ºi extinderea în continuare ºi implementarea Directivei privind materialelor de construcþii
(89/106/EEC).
2.3.2. Programe
2.3.2.1. Programul SAVE
Din 1991, Programul SAVE a fost principalul punct focal al acþiunii Comunitãþii în domeniul eficienþei energetice. Prima
fazã, SAVE I, s-a desfãºurat pe o perioadã de 4 ani, pânã la 31 decembrie 1995, ºi s-a concentrat asupra unei abordãri
netehnologice a eficienþei energetice, completând programele tehnologice (THERMIE-JOULE).
Programul SAVE II a fost adoptat în decembrie 1996 (Decizia Consiliului 96/73/EC), pentru o perioadã de 5 ani,
1996-2000. Domeniul programului SAVE II a fost extins în comparaþie cu SAVE I, prin adãugarea unui program urban
ºi a unuia regional de eficienþã energeticã ºi a unui program privind energia electricã la consumatorul final. Din martie
1998, programul a devenit accesibil ºi pentru Bulgaria, Lituania, Polonia, România, Slovacia ºi Republica Cehã.
Programul a fost extins pânã în 2002, datoritã adoptãrii “Programul energetic cadru”.
Programul SAVE din cadrul Programului energetic cadru este folosit în Planul de acþiune privind eficienþa energeticã
pentru a analiza, pregãti ºi testa posibile politici ºi mãsuri viitoare, deseori prin intermediul studiilor, acþiunilor pilot ºi
evaluãrilor. Programele cadru RTD joacã de asemenea un rol important în acest proces, furnizând rezultate folositoare
din proiecte mai mari de cercetare ºi demonstrative, care se adaugã rãspândirii noilor tehnologii.
Un sumar al politicilor ºi mãsurilor din sectorul terþiar este prezentat în tabelul 2.7.
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Obiectivul ºi/sau activitatea afectatã

Producãtorii

Adoptat

Sã promoveze serviciile de eficienþã energeticã
pentru consumatorii mai mici

CO2 Directivã

Comisia
Europeanã/Statele
membre

Acorduri negociate privind pierderile de
energie în regim de stand-by la
televizoare/aparate video, maºini de spãlat
Programul SAVA I ºi II

Îmbunãtãþirea eficienþei energetice la consumator

CO2 Program de
diseminare

Implementat

Implementat

CO2 Reglementare Implementatã

Reducerea pierderilor de energie în stand-by ºi CO2 Acord
îmbunãtãþirea standardelor minime
negociat

Etichetarea ºi cerinþele minime de eficienþã Creºterea proporþiei de aparate electrice eficiente
energeticã pentru aparatele casnice
energetic

22
8

4

1,5-2 10-15

35-45

0

Sursa: A treia Comunicare naþionalã UE cãtre UNFCCC

Comisia
Europeanã

Producãtori

Statele membre

Recomandãrile UE sau Liniile directoare pentru Creºterea vitezei de înlocuire a echipamentelor CO2 Non-legislativ
UE
sprijinirea acþiunilor statelor membre
ineficiente, introducerea regulilor de depreciere
acceleratã, introducerea cotei TVA reduse sau zero
pentru cele mai eficiente echipamente, dezvoltarea
iniþiativelor de cercetare
Directiva privind randamentul energetic al Îmbunãtãþirea randamentului energetic al clãdirilor CO2 Directivã
Adoptatã, implementare de
Statele membre
clãdirilor
noi (ºi parþial al celor existente)
cãtre statele membre pânã în
2004 (cu unele derogãri, însã)
Directiva UE privind cazanele 92/42/EEC
Îmbunãtãþirea eficienþei minime a cazanelor
CO2 Reglementare Implementatã
Statele membre

15-25
UE

40-55

20-35

27-40

13

7

10

2000 2001 Dupã 2010

UE

Propunere din partea Comisiei Statele membre
în 2003
(cu sprijin din
partea UE)

Scheme de audit, iniþiative de bunã practicã ºi Sã furnizeze metode, indicatori, certificare, CO2 Non-legislativ Proiecte pilot în desfãºurare
acorduri voluntare
etichetare, reþele ºi sprijin armonizate
Iniþiativa achiziþiei de tehnologie
Sã promoveze utilizarea achiziþiei
CO2 Non-legislativ Proiecte pilot în desfãºurare

Directiva privind managementul pãrþii de
consum energetic

Nici o directivã planificatã

Planificatã pentru 2003aplicabilã pe piaþã din 2008

Producãtorii

În proces de implementare

CO2 Acord
negociat

Statele membre

Planificatã pentru 2003

UE/statele
membre

Entitate sau entitãþi Evaluare a impactului
implementatoare reducerii, pentru fiecare
gaz (pentru un anumit an,
nu cumulativ, în Mt
echivalent CO2

CO2 Directivã

Stadiu

Propunere din partea Comisiei
în 2003

Tip de
instrument

Tabelul 2.7. Sumar al politicilor ºi mãsurilor din sectorul terþiar

CO2 Directivã

GES
afectat

CO2 Acorduri
voluntare
Adoptarea Directivei EEE (Impactul asupra Sã minimizeze impactul asupra mediului al CO2 Directivã
mediului al echipamentelor electrice ºi echipamentelor electrice ºi electronice
electronice)
Iniþiativa privind achiziþiile publice legate de Sã cuprindã cererea pentru tehnologii eficiente CO2 Acorduri
eficienþa energeticã
energetic în sectorul public
voluntare

Directiva Cadru pentru cerinþe minime de
eficienþã a echipamentelor

Sã faciliteze atingerea obiectivelor de eficienþã
energeticã prin cerinþe minime de eficienþã ºi/sau
acorduri voluntare
Revizuirea Directivei privind etichetarea Sã furnizeze informaþii suplimentare ºi utile
energeticã 92/75/EC
consumatorilor
Acord cu producãtorii de corpuri de iluminat Sã promoveze vânzãrile de corpuri de iluminat
pentru creºterea vânzãrilor de corpuri de eficiente energetic
iluminat fluorescente compacte pânã în 2005
Programul “Energy Star” ºi Codul de conduitã Reducerea consumului de energie al tehnologiei
pentru servicii de televiziune digitalã
informaþiei ºi comunicãrii

Numele politicii
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2.3.3. Alte gaze
Atât emisiile de CH4 cât ºi cele de N2O din sectorul clãdiri sunt relativ reduse (de circa 2-2,5% din cantitãþile eliberate
în total pentru amândouã gazele). Emisiile de CO2 constituie mai mult de 97% din emisiile din acest sector.
Amândouã tipurile de emisii sunt legate în primul rând de funcþionarea cazanelor, ele micºorându-se odatã cu creºterea
eficienþei cazanelor ºi scãderea consumurilor. În plus, o contribuþie redusã dar crescãtoare o au gazele fluorinate,
datorate în principal instalaþiilor de aer condiþionat.
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CAPITOLUL 3
POLITICI ªI MÃSURI DE REDUCERE A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERÃ
ÎN SECTORUL ENERGETIC DIN ROMÂNIA
3.1. Emisiile de gaze cu efect de serã în România
Emisiile de gaze cu efect de serã au scãzut semnificativ în România dupã 1989, datoritã cãderii economiei. În
consecinþã, prin Deciziile 9/CP.2 ºi 11/CP.4 1989 s-a stabilit pentru România, precum ºi pentru alte Pãrþi cu economie
în tranziþie, drept an de referinþã în cadrul Protocolului de la Kyoto.
În figura 3.1 este prezentatã variaþia emisiilor de GES – exprimatã în echivalent CO2 – în perioada 1989-2001, conform
Raportului inventarului naþional 2003.
Figura 3.1. Variaþia emisiilor de GES pe categorii de gaze pentru perioada 1989-2001

Sursa: Raportul inventarului naþional – România, Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor, Bucureºti, 2003

Figura 3.1 evidenþiazã contribuþia emisiilor de CO2 drept cea mai importantã în totalul emisiilor, urmatã de cea a
emisiilor de metan, N2O ºi PFC, fiecare din aceste emisii având o contribuþie relativ constantã. Emisiile de PFC au fost
calculate începând cu 1992; valorile nu sunt foarte relevante datoritã lipsei informaþiilor privind producþia ºi consumul
de halocarburi. Emisiile de HFC ºi SF6 nu au putut fi estimate din cauza insuficienþei datelor sau accesului limitat la
informaþii. Potrivit Raportului inventarului naþional 2003, contribuþia diferitelor GES în totalul emisiilor este în 2001 dupã
cum urmeazã: 75,88% CO2, 19,27% CH4, 4,39% N2O ºi 0,46% PFC, cu emisii zero de HFC ºi SF6.
În figura 3.2 sunt prezentate variaþiile emisiilor nete de CO2 echivalent pentru perioada 1989-2001. Se poate observa
cã, de la o valoare aproximativã de 261 000 Gg echivalent CO2 în anul de referinþã (1989), emisiile de GES au scãzut
la aproximativ 139 000 Gg echivalent CO2 în 2001, practic la 53% din cantitatea totalã de referinþã. În 2001 – ultimul
an pentru care a fost calculat inventarul – Romania era cu 42% sub cantitatea sa alocatã sub Protocolul de la Kyoto.
Se poate observa o creºtere cu 13% a emisiilor de GES în 1995 faþã de cele din anii anteriori, datoratã creºterii
economice survenite dupã 1994 – cel mai dificil an din perioada de tranziþie.
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Figura 3.2. Emisiile totale nete de gaze cu efect de serã, exprimate în CO2 echivalent
(inclusiv absorbþia de CO2)

Sursa: Raportul inventarului naþional – România, Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor, Bucureºti, 2003

Sectoarele economice contribuie diferit la cantitatea totalã de emisii de GES. Acest fapt este ilustrat pentru anul 2001
în figura 3.3. Sectorul energetic are contribuþia cea mai importantã – 79% - în comparaþie cu 83% în 1989, agricultura
contribuind cu 8,2%, procesele industriale cu 6,3% ºi sectorul deºeurilor cu 6,5%.
Figura 3.3. Contribuþia diverselor sectoare la emisiile de gaze cu efect de serã
(Gg CO2 echivalent)

Sursa: Raportul inventarului naþional – România, Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor, Bucureºti, 2003
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În statistici, sectorul energetic cuprinde urmãtoarele subsectoare: industrii energetice, industrii prelucrãtoare, transport ºi
altele. Contribuþia cea mai mare la emisiile de CO2 în sectorul energetic este a ’industriilor energetice’ (59%), urmate de
industriile prelucrãtoare (23%), transport (11%) ºi altele (7%). În aceastã ultimã categorie, de 7%, contribuþia cea mai
mare este a sectorului rezidenþial (74%), urmat de sectorul comercial/instituþional (25%) ºi agricultura/silvicultura (1%).
Având în vedere contribuþia substanþialã a sectorului energetic românesc la cantitatea totalã de emisii de GES, acest
studiu s-a concentrat asupra politicilor ºi mãsurilor din acest sector.
3.2. Obligaþiile României sub UNFCCC ºi Protocolul de la Kyoto
3.2.1. Introducere
România a ratificat UNFCCC în 1994 – prin Legea 24/1994 – ºi a fost prima þarã din Anexa 1 (UNFCCC) care a
ratificat Protocolul de la Kyoto (Legea 3/2001). Pânã în prezent, legile menþionate sunt singurele mãsuri legislative
legate direct de limitarea schimbãrilor climatice.
În cadrul Protocolului de la Kyoto, România s-a angajat sã reducã emisiile de GES cu 8% în perioada 2008-2012 faþã
de emisiile corespunzãtoare anului 1989.
Evaluãrile bazate pe modele (Raportul inventarului naþional, 2001) aratã cã, pentru perioada 2008-2012, emisiile nete
de GES ale României vor fi cel mai probabil de aproximativ 175 000-200 000 Gg CO2 echivalent, dat fiind ritmul de
creºtere economicã. În aceste condiþii, România îºi va respecta angajamentul sãu din cadrul Protocolului de la Kyoto.
3.2.2. Cerinþe ale UNFCCC ºi ale Protocolului de la Kyoto pentru România
Ca stat cuprins în Anexa 1 (UNFCCC)/Anexa B (Protocolul de la Kyoto), România trebuie sã demonstreze pânã în
2005 cã a fãcut progrese reale în atingerea angajamentelor sale din cadrul Protocolului de la Kyoto.
România trebuie sã îºi calculeze cantitatea alocatã în cadrul Protocolului de la Kyoto. Înainte de 1 ianuarie
2007, România va trebui sã înainteze Secretariatului UNFCCC raportul care sã faciliteze calcularea cantitãþii sale
alocate pentru prima perioadã de angajament, inclusiv un inventar complet al emisiilor antropogenice pe surse ºi
reducerile datorate bazinelor de absorbþie ale GES ce nu sunt cuprinse în Protocolul de la Montreal. Acest raport va
trebui sã demonstreze capacitatea României de a contabiliza emisiile ºi cantitatea alocatã.
Dupã definirea cantitãþii sale alocate ºi corespunzãtor acesteia, România va trebui sã emitã un numãr de unitãþi
de cantitate alocatã (‘Assigned Amount Units’ – AAU)3 în registrul sãu naþional de GES, înaintea oricãrei
tranzacþii pentru perioada de angajament. Registrul naþional trebuie înfiinþat pentru a asigura contabilizarea
corectã a emiterii, deþinerii, transferului, achiziþiei, anulãrii, retragerii ºi reportãrii unitãþilor create în cadrul Protocolului
de la Kyoto.
România trebuie sã menþinã în registrul sãu o rezervã a perioadei de angajament4 (‘Commitment Period Reserve’
- CPR), reprezentând minimum dintre 90% din cantitatea alocatã ºi de 5 ori inventarul sãu revizuit cel mai recent.
Trebuie desemnat un administrator al registrului pentru a întreþine registrul naþional de GES.
România va trebui sã autorizeze:
- entitãþile legale care participã în proiecte;
- entitãþile legale care transferã ºi/sau achiziþioneazã unitãþi (în comerþul cu emisii).
3.2.3. Stadiul Comunicãrilor ºi Inventarelor naþionale ale României
Conform UNFCCC, România are obligaþia de a depune periodic Comunicãri naþionale conþinând inventarele de GES
pe tipuri de surse ºi absorbþii, precum ºi o descriere generalã a mãsurilor de implementare a Convenþiei ºi alte informaþii
relevante.

3

Unitãþi de cantitate alocatã (AAU) - unitãþi ale cantitãþii de gaze cu efect de serã alocate unei Pãrþi a protocolului de la Kyoto; 1 AAU= 1 tCO 2e
Acel numãr de AAU care trebuie menþinut permanent ca rezervã, de cãtre fiecare Parte a Protocolului de la Kyoto. Aceastã rezervã împiedicã
Pãrþile sã Vândã AAU nelimitat ºi astfel preîntâmpinã riscul de neconformare a unei Pãrþi cu angajamentul sãu sub Protocolul de la Kyoto
4
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Prima Comunicare naþionalã a României (‘National Communication’ - NC1) a fost înaintatã Secretariatului
UNFCCC în 1995. Raportarea din NC1 a fost bazatã pe cerinþele de raportare ale Convenþiei de la Viena pentru
Protecþia stratului de ozon ºi ale Protocolului de la Montreal ºi amendamentelor sale privind substanþele dãunãtoare
stratului de ozon, folosindu-se metodologia ºi factorii de emisie CORINAIR ºi a inclus doar estimãri globale pentru CO2,
N2O, CH4 ºi alte gaze.
A doua Comunicare naþionalã (NC2) a fost înaintatã în 1998 ºi abordeazã toate capitolele stipulate în liniile
directoare specifice. NC2 include inventarul GES pentru perioada 1989-1991 ºi datele estimate pentru perioada 19921994, împreunã cu o prognozã a dinamicii lor pânã în 2010. NC2 a utilizat Liniile directoare IPCC pentru inventarele
naþionale de GES din 1995. La nivel metodologic, NC2 a folosit atât metodologia CORINAIR cât ºi pe cea a IPCC,
inclusiv factorii standard de emisie CORINAIR ºi IPCC.
A treia Comunicare naþionalã (NC3) este în faza finalã de pregãtire ºi se preconizeazã sã se conformeze
cerinþelor UNFCCC, fiind mai cuprinzãtoare decât cele anterioare.
România are obligaþia de a depune anual inventarul de GES pentru gazele ce nu sunt cuprinse în Protocolul de la
Montreal. Inventarele pentru 1989-1991 au fost elaborate în 1997 ºi sunt caracterizate de incertitudini.
Elaborarea inventarelor de GES a fost reluatã dupã câþiva ani; ultimul inventar a fost finalizat în 2003 ºi
cuprinde emisiile pentru perioada 1992-2001, calculele folosind metodologia IPCC (1996) ºi Formatul comun de
raportare (‘Common Reporting Format’ – CRF). Acest inventar a fost înaintat Secretariatului UNFCCC în 2003 împreunã
cu Raportul inventarului naþional (‘National Inventory Report’ – NIR) pentru anul 2001.
3.3. Cadrul instituþional
În continuare sunt descrise pe scurt autoritãþile ºi instituþiile guvernamentale implicate în implementarea UNFCCC ºi a
Protocolului de la Kyoto.
Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor (MMGA) este autoritatea românã responsabilã pentru
implementarea UNFCCC ºi a Protocolului de la Kyoto. Ministerul a fost recent reînfiinþat (2004), dupã funcþionarea timp
de aproximativ 6 luni într-o structurã comunã cu Ministerul Agriculturii ºi Pãdurilor. În 2000 a fost înfiinþatã o unitate de
JI în cadrul Ministerului Mediului, cu sprijin olandez; unitatea a funcþionat pânã în anul 2001, când s-a autodizolvat,
datoritã plecãrii din minister a experþilor în domeniu. În prezent, funcþiile ministerului legate de schimbãrile climatice sunt
îndeplinite de un numãr deficitar de experþi, ce au ºi alte responsabilitãþi. În 2002 a fost desemnatã o nouã persoanã
ca Punct focal naþional pentru schimbãri climatice în MMGA, ce funcþioneazã ºi ca secretar al Comisiei naþionale de
schimbãri climatice.
Comisia naþionalã de schimbãri climatice, înfiinþatã în 1996, trebuie sã elaboreze ºi sã înainteze cãtre UNFCCC
comunicãri naþionale pentru aprobare, sã pregãteascã planul de acþiune în domeniul schimbãrilor climatice ca parte a
programului naþional de dezvoltare, sã identifice proiecte ºi activitãþi ce pot fi implementate cu sprijin financiar extern,
sã ia parte la elaborarea ºi analiza acestor proiecte, sã efectueze cercetãri periodice ºi sã informeze autoritãþile
competente ºi publicul asupra concluziilor sale. Din 2002, Comisia ºi-a îmbunãtãþit activitatea: rapoartele, studiile ºi
documentaþia privind aprobarea proiectelor de JI sunt dezbãtute în întâlniri regulate ºi sunt aprobate proiectele de JI.
Reprezentanþi ai ONG-urilor participã ca observatori la întâlnirile Comisiei începând din acelaºi an.
Agenþiile locale de protecþie a mediului funcþioneazã sub autoritatea MMGA la nivel de judeþe plus municipiul
Bucureºti. Ele calculeazã emisiile de GES (folosind CORINAIR) pe baza datelor de la surse ºi de la direcþiile judeþene
de statisticã. Aceste date (colectate ‘de jos în sus’, ‘bottom-up’) furnizate de agenþii nu sunt relevante, datoritã
incertitudinilor datelor de la surse ºi a capacitãþii reduse de personal.
În ianuarie 2004 au fost înfiinþate Agenþia naþionalã de protecþie a mediului (ANPM) ºi 8 Agenþii regionale
de protecþie a mediului, în subordinea MMGA. ANPM coordoneazã agenþiile de protecþie a mediului regionale ºi
locale. Ea asigurã, de asemenea, ºi legãtura cu Agenþia europeanã de protecþie a mediului, cu agenþiile naþionale din
statele membre ale UE ºi cu alte organisme de mediu din þarã sau din strãinãtate. ANPM monitorizeazã implementarea
legislaþiei de mediu, coordoneazã implementarea planurilor de acþiune naþionale, regionale ºi locale, desfãºoarã
programe ºi proiecte interne ºi internaþionale, elaboreazã rapoarte privind implementarea acquis-ului de mediu.
Agenþiile regionale au fost înfiinþate pentru a sprijini elaborarea ºi implementarea politicilor de dezvoltare regionalã din
punct de vedere al protecþiei mediului.
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ARCE – Agenþia românã pentru conservarea energiei – este organismul specializat pe probleme de eficienþã
energeticã la nivel naþional, subordonat Ministerului Economiei ºi Comerþului. Acesta are atribuþii în urmãtoarele domenii:
politica de eficienþã energeticã, strategia pentru resurse regenerabile de energie, analize ºi management energetic,
consultanþã gratuitã pentru consumatori, informare ºi diseminare, monitorizare ºi control, etichetarea privind eficienþa
energeticã etc.
ANRE – Autoritatea naþionalã de reglementare în domeniul energiei – ºi ANRGN – Autoritatea
naþionalã de reglementare în domeniul gazelor naturale sunt organisme guvernamentale ce au rolul de a
reglementa domeniul energiei electrice si a celei termice produse în cogenerare, respectiv domeniul gazelor naturale
(autorizaþii ºi licenþe, accesul la reþelele de transport ºi distribuþie, calculul tarifelor ºi preþurilor etc.). ANRE are un rol
important în promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, fiind autoritatea care stabileºte
regulile de comercializare ºi acces la reþea, precum ºi schemele de susþinere.
FREE – Fondul român de eficienþã energeticã – este un organism de utilitate publicã independent ºi autonom ce
finanþeazã proiectele de investiþii în eficienþã energeticã. FREE oferã servicii financiare ce acoperã 80% din costurile
totale de investiþii ale unui proiect.
Fondul de mediu – a fost creat în anul 2000, în scopul implementãrii proiectelor prioritare identificate în Planul
naþional de protecþie a mediului. Structura instituþionalã privind administrarea sa a fost stabilitã în 2001, iar Fondul a
început sã colecteze bani de la agenþii economici poluatori din 2002. Întrucât adoptarea legislaþiei privind
reglementãrile de utilizare a sumelor Fondului treneazã încã la Parlament, nici un proiect nu a putut fi finanþat pânã acum
din acest fond.
ICIM – Institutul naþional de cercetare ºi ingineria mediului – este principalul centru de cercetare în domeniul
poluãrii aerului. El este responsabil de elaborarea documentaþiei legate de emisiile de GES, inclusiv de elaborarea
inventarului de GES. Institutul elaboreazã, de asemenea, documentaþia privind implementarea altor directive legate de
mediu (de exemplu Directiva IPPC etc.).
INMH – Institutul naþional de meteorologie ºi hidrologie. Efectueazã în cadrul departamentului de
Climatologie ºi agrometeorologie o monitorizare climaticã de înaltã calitate a teritoriului României.
ICAS – Institutul de cercetãri ºi amenajãri silvice – desfãºoarã activitãþi de cercetare privind impactul
schimbãrilor climatice asupra pãdurilor, realizeazã scenarii ale evoluþiei ecosistemelor silvice în contextul schimbãrilor
climatice, cercetãri teoretice ºi aplicate privind absorbþia CO2 în sistemele silvice ºi furnizeazã sprijin tehnic pentru
calcularea schimbãrilor nete în emisiile de GES pe surse ºi bazine de absorbþie rezultate din modificarea antropicã a
modului de utilizare a terenului ºi silviculturã.
INS – Institutul naþional de statisticã este un organism specializat al administraþiei publice centrale, subordonat
Guvernului, autorizat sã stabileascã sistemul de indicatori, clasificãri, metodologii ºi tehnici pentru colectarea,
procesarea ºi diseminarea datelor pentru a asigura date statistice obiective ºi sigure.
ISPE – Institutul de studii ºi proiectãri energetice este o societate independentã de consultanþã ºi inginerie, ce
se ocupã de proiecte ºi studii energetice, inclusiv proiecte de JI.
ICEMENERG – Institutul naþional de cercetare ºi dezvoltare energeticã desfãºoarã cercetare ºtiinþificã ºi
activitãþi de inginerie în domeniul energetic.
ONG-uri
Schimbãri climatice: TERRA Mileniul III – organizaþie neguvernamentalã de protecþie a mediului cu activitãþi, studii
ºi rapoarte privind fenomenul schimbãrilor climatice ºi negocierile internaþionale, precum ºi impactul sectoarelor
energetic ºi de transport asupra schimbãrilor climatice.
Sectorul energetic: APER (Asociaþia pentru politici energetice din România), SOCER (eficienþã energeticã), ENERO
(surse regenerabile de energie), CME-CNR (Consiliul mondial al energiei – Comitetul naþional român), Prietenii
Pãmântului (surse regenerabile de energie), Ecosens (energie ºi transport).
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3.4. Strategii ºi planuri ce abordeazã limitarea schimbãrilor climatice
În prezent, nu existã în România o strategie sau un plan de acþiune specific pentru schimbãrile climatice. A fost desfãºurat,
însã, un proiect al Regional Environmental Centre (REC) privind iniþierea unui Plan naþional de acþiune în
domeniul schimbãrilor climatice pentru România. Documentul elaborat în cadrul acestui proiect oferã niºte linii
directoare pentru realizarea unui astfel de plan de acþiune de cãtre autoritatea competentã (Ministerul Mediului).
În anul 1996 a fost elaboratã prima Strategie de protecþie a mediului, iar în 2000 a fost realizatã o
Strategie de protecþie a mediului pe termen mediu (2001-2004). Ambele strategii stipuleazã cã un criteriu
important în stabilirea prioritãþilor în domeniul mediului este reprezentat de „conformarea cu prevederile convenþiilor ºi
programelor internaþionale privind protecþia mediului”. De asemenea, ambele strategii prevãd stabilirea unui program
naþional de mãsuri tehnice ºi economice pentru reducerea emisiilor de GES. Strategia pe termen mediu stipuleazã cã în
perioada 2001-2004 va fi elaborat un Plan naþional de Acþiune privind schimbãrile climatice. Se specificã, însã, cã
obiectivul strategic referitor la schimbãrile climatice este unul pe termen lung (pânã în 2020).
Strategia naþionalã de dezvoltare economicã a României, elaboratã în 2000, prevede realizarea unui
program naþional de mãsuri tehnice pentru evaluarea ºi finanþarea reducerii emisiilor de GES, conform reglementãrilor
UNFCCC ºi ale Protocolului de la Kyoto. În acelaºi timp, acest document specificã faptul cã accentul în politica de mediu
se va muta de la „a trata” la „a preveni”, sprijinind în acelaºi timp implementarea instrumentelor economice
internaþionale, inclusiv a mecanismelor din cadrul Protocolului de la Kyoto.
Strategia naþionalã de dezvoltare durabilã, elaboratã în 1999, prevede ºi stabilizarea emisiilor de GES. În curs
de pregãtire se aflã o strategie actualizatã, în cadrul Comitetului interministerial pentru dezvoltare durabilã.
Primul Plan naþional de acþiune pentru protecþia mediului (PNAPM) a fost elaborat în 1995 ºi conþine proiecte
pe termen scurt în domeniul calitãþii aerului care sã reducã emisiile de CO2 cu 384000 t/an. Un nou PNAPM a fost
elaborat în 2003, cu sprijinul Uniunii Europene. Îmbunãtãþirea calitãþii aerului – ce presupune reducerea emisiilor de
GES – este menþionatã printre obiectivele strategice. Grupul de lucru pe probleme de calitatea aerului, IPPC ºi schimbãri
climatice a selectat 50 de proiecte prioritare; 15 din cele 50 contribuie la reducerea emisiilor de GES. Planul de acþiune
nu furnizeazã informaþii în privinþa reducerii emisiilor de GES care ar urma sã fie realizatã în urma implementãrii
proiectelor.
3.5. Strategii în sectorul energetic
3.5.1. Foaia de parcurs pentru sectorul energetic al României
Foaia de parcurs (‘Road-Map’) a fost elaboratã în iulie 2003 ºi se concentreazã asupra paºilor pe care trebuie sã îi
facã România în perioada 2003-2015 pentru a accelera implementarea acquis-ului comunitar în domeniul energetic.
Documentul este bazat pe politica energeticã a guvernului României ºi identificã sarcini ºi obiective, cadrul temporal
pentru implementare ºi efortul financiar asociat. El se concentreazã asupra sectorului energetic, precum ºi asupra
sectorului gazelor naturale.
Foaia de parcurs insistã asupra urmãtoarelor aspecte:
- cererea pe piaþa româneascã de energie electricã ºi gaze naturale pe termen scurt, mediu ºi lung, care evidenþiazã
necesitatea economisirii energiei;
- modelul ºi structura pieþei, îmbunãtãþirea cadrului legal ºi de reglementare ºi reformele ce trebuie implementate ca
rãspuns la cerinþele acquis-ului, precum ºi dezvoltarea capacitãþii pieþei româneºti de energie electricã ºi gaze naturale
de a face faþã presiunii competiþiei ºi forþelor pieþei din cadrul Uniunii Europene;
- progresul în reforma companiilor energetice publice, inclusiv finalizarea planurilor corespunzãtoare de restructurare;
- ajustarea cadrului de reglementare în scopul consolidãrii securitãþii aprovizionãrii într-un cadru compatibil cu
mecanismele de piaþã;
- reducerea ºi eliminarea distorsiunilor existente între mecanismele de piaþã în funcþiune ºi implementarea directivelor;
- accelerarea privatizãrii în domeniul distribuþiei energiei electrice ºi a gazelor naturale, precum ºi în sectorul de producþie
a energiei electrice, prin parteneriate publice-private, în paralel cu dezafectarea capacitãþilor nefezabile de producere
a energiei.
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Evaluarea nevoilor energetice pânã în 2015 a fost efectuatã în douã scenarii de creºtere a produsului intern brut (PIB):
scenariul de bazã (5,5%) ºi scenariul alternativ (4,9%).
În scenariul de bazã, intensitatea energeticã totalã va fi redusã cu 30-50% (40% ca reducere medie) pânã în 2015 ºi
aceastã ipotezã este folositã ºi în strategia de eficienþã energeticã.
Producþie brutã de energie electricã necesarã pentru perioada 2003-2015 a fost stabilitã pe baza creºterii PIB, a
reducerii intensitãþii energetice ºi a creºterii demografice. Figura 3.4 aratã structura producþiei brute de energie electricã
pentru perioada menþionatã.
Figura 3.4. Producþia brutã de energie electricã în perioada 2003-2015

Sursa: Foaia de parcurs pentru sectorul energetic al României, Ministerul Economiei ºi Comerþului, 2003

Figura 3.45 susþine afirmaþiile din Foaia de parcurs referitoare la dezvoltarea proiectelor de producþie a energiei electrice
pe principiul meritului (costului cel mai eficient):
- creºtere importantã a ponderii energiei nucleare – la Centrala nuclearoelectricã Cernavodã, unitatea nr. 2, urmatã de
unitatea nr. 3, fiecare cu o putere instalatã de 707 MW;
- creºterea ponderii hidro cu o putere instalatã de 500-900 MW, consideratã economic fezabilã;
- reabilitarea grupurilor existente din centralele termoelectrice, însumând 35-45% din capacitatea totalã nouã necesarã
pentru producþia de energie electricã; reabilitarea va fi efectuatã în cazul în care costurile de modernizare sunt cu 50%
mai reduse decât costurile pentru construcþia unor unitãþi noi; exemple: Turceni, Rovinari, Iºalniþa, Deva-Mintia;
- creºterea contribuþiei energiei electrice produse în centrale termoelectrice pe hidrocarburi: în 2015, 15% din energia
electricã va fi produsã pe bazã de gaze naturale.
Observaþie: Drept consecinþã a reabilitãrii ºi creºterii ponderii combustibililor fãrã/cu emisii reduse de CO2,
contribuþia sectorului de producþie a energiei electrice la emisiile totale de GES va fi diminuatã6.
Foaia de Parcurs descrie, de asemenea, paºii fãcuþi de România în sectorul energetic în ultimii 3 ani în direcþia
liberalizãrii pieþei energetice, în conformitate cu Directivele 2003/54/EC ºi 2003/53/EC privind piaþa unicã de
energie/gaze naturale:
- separarea companiilor energetice integrate vertical în companii autonome pentru producþie, transport, distribuþie ºi
respectiv furnizare;
- descentralizarea în continuare a subsectorului de producþie în: 5 producãtori - termocentrale, 1 producãtor –
hidrocentrale, 1 producãtor – centralã nuclearã ºi 14 centrale electrice de cogenerare ce au fost transferaþi cãtre
autoritãþile locale;
5

Figura nu ia în considerare contribuþia surselor regenerabile de energie în totalul energiei electrice produse
Sub Protocolul de la Kyoto energia nuclearã nu este consideratã drept o opþiune de reducere a emisiilor de GES

6
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- reducerea concentrãrii producþiei ºi importului de gaze naturale prin autorizarea ºi licenþierea unui numãr în creºtere
de companii;
- asigurarea prin lege a accesului terþei pãrþi la sistemul de transport, pe o bazã nediscriminatorie, atât pentru energie
electricã cât ºi pentru gaze naturale;
- a fost înfiinþatã o piaþã descentralizatã pentru contractele bilaterale pe termen mediu ºi lung;
- înfiinþarea Autoritãþii naþionale de reglementare în domeniul energiei (ANRE, 1999), respectiv a celei în domeniul
gazelor naturale (ANRGN, 2000);
- introducerea unor reglementãri pentru unii participanþi pe piaþã, astfel încât furnizarea gazelor sã se realizeze cãtre toþi
clienþii, inclusiv cãtre grupurile mai puþin atractive (zone izolate, utilizatori cu consum redus etc.)
- o strategie clarã privind privatizarea ºi atragerea de noi investiþii.
Foaia de parcurs prevede acþiuni suplimentare în acest domeniu, ºi anume:
- preþuri reglementate în acord cu costuri justificate economic;
- deschiderea pieþei, cu stabilirea liberã a preþului energiei, pe baza competiþiei ºi negocierii;
- un program clar de deschidere a pieþei energetice, în conformitate cu directivele corespunzãtoare; tabelul 3.1 prezintã
programul pentru deschiderea pieþei: la data de 1 ianuarie 2007, piaþa de energie electricã ºi gaze naturale va fi
deschisã 100% pentru consumatorii industriali, iar la 1 iulie 2007, pieþele vor fi deschise 100% ºi pentru consumatorii
domestici.
Tabelul 3.1. Programul pentru deschiderea pieþelor de energie electricã ºi gaze naturale

Energie electricã
Gaze naturale

Deschidere la
31.12.2003
40% (20 GWh)

Deschidere la
31.12.2004
55% (1 GWh)

Deschidere la
31.06.2006
80%

Deschidere la
01.01.2007
100% industrial

Deschidere la
01.07.2007
100% domestic

40%

50%

75%

100% industrial

100% domestic

- funcþionare transparentã, stabilã ºi corespunzãtoare a mecanismelor ºi autoritãþilor de reglementare;
- reguli ºi structuri clare ale pieþei;
- un cadru legal care sã rãspundã nevoii de transparenþã ºi stabilitate;
- îmbunãtãþirea competiþiei pe piaþa en-gros de energie electricã, care va include introducerea contractelor iniþiale (în
locul actualelor contracte de portofoliu) ºi a contractelor iniþiale cu opþiune, dezvoltarea pieþei tranzacþiilor cu o zi înainte
(la inceput cu reguli impuse ºi mai apoi liberã), formarea unei pieþe de echilibrare în cursul unei zile ºi a unei obligaþii
de contractare;
- îmbunãtãþirea competiþiei prin creºterea calitãþii serviciilor pentru consumatori în ceea ce priveºte securitatea ºi
fiabilitatea;
- integrarea pieþei interne de energie într-o viitoare piaþã regionalã ºi mai ales în piaþa internã a Uniunii Europene.
Observaþie: Având în vedere mãsurile deja luate ºi acþiunile prevãzute pentru liberalizarea pieþei de energie electricã
ºi a celei de gaze naturale, competiþia ºi performanþa vor fi încurajate considerabil, cu efecte pozitive asupra
îmbunãtãþirii eficienþei energetice ºi, în consecinþã, asupra reducerii emisiilor de GES.
3.5.2. Strategia de eficienþã energeticã
În primii ani ai perioadei de tranziþie, elaborarea ºi implementarea politicilor ºi programelor de eficienþã energeticã a
fost limitatã. În urma creºterii economice ºi a accelerãrii procesului de negociere pentru aderarea la UE, eficienþa
energeticã a devenit o componentã esenþialã a politicii energetice a României.
În acest context, Strategia de eficienþã energeticã a fost elaboratã ºi aprobatã de guvern prin HG 163/2004.
Strategia are drept scop identificarea posibilitãþilor ºi modalitãþilor de îmbunãtãþire a eficienþei
energetice pe întregul lanþ energetic, prin implementarea unor programe adecvate.
Obiectivele majore ale strategiei sunt:
- respectarea angajamentelor din domeniul limitãrii schimbãrilor climatice;
- limitarea creºterii dependenþei de import în ceea ce priveºte resursele de energie primarã.
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Þintele principale sunt urmãtoarele sectoare:
- industrial;
- rezidenþial;
- transport;
- alimentarea centralizatã cu energie termicã.
Tabelul 3.2 prezintã consumul energetic în România în anul 2001, total ºi pe sectoare economice. Se poate observa cã
industria are cea mai mare pondere în consumul energetic total (41,7%), urmatã de sectorul rezidenþial (32,1%),
transport (17,7%) ºi sectorul terþiar (5,7%, cu o creºtere de 91% în 2001 faþã de 2000).
Tabelul 3.2. Consumul energetic final în România, 2001
Sursa: Strategia naþionalã în domeniul eficienþei energetice, Monitorul oficial al României, Partea 1, nr. 160 bis, 24.02.2004

Sector

Consumul energetic final în 2001 (10 3 tep)

Cota din consumul final

Industrie

9,351

41,7

Rezidenþial
Transport
Terþiar
Agriculturã

7,197
3,975
1,280
286

32,1
17,7
5,7
1,3

Altele
TOTAL

349
22,438

1,5
100

Consumul de resurse primare în sistemele de termoficare depãºeºte încã, cu 13%, consumul corespunzãtor din industrie.
De aceea, alimentarea centralizatã cu energie termicã este consideratã printre cele mai importante þinte pentru
îmbunãtãþirea eficienþei energetice.
Deºi intensitatea energeticã a fost redusã cu 40% în perioada 1989-2000 (datoritã cãderii economiei), ea continuã sã
fie de 1,4 – 7,3 ori mai mare decât în UE7. Aceastã valoare aratã cã România are un potenþial important de îmbunãtãþire
a eficienþei energetice, detaliat în tabelul 3.3.
Tabelul 3.3. Potenþialul economic estimat pentru îmbunãtãþirea eficienþei energetice
Sursa: Strategia naþionalã în domeniul eficienþei energetice, Monitorul oficial al României, Partea 1, nr. 160 bis, 24.02.2004

Sector
Industrie
Rezidenþial
Transport
Terþiar
Termoficare

Potenþial economic estimat (%)
10-17
35-50
30-35
13-19
15-30

La prognoza evoluþiei consumului de energie primarã pânã în anul 2015 este luat în considerare un scenariu cu o
creºtere medie a PIB de 5,4%, împreunã cu o reducere de 40% a intensitãþii energetice în perioada 2004-2015. Se
considerã cã procentul de 40% va fi atins prin mãsuri „fãrã costuri” (15%) ºi investiþii în îmbunãtãþirea eficienþei
energetice (25%).
Pentru a pune toate acestea în practicã, vor fi implementate programe de creºtere a eficienþei energetice în urmãtoarele
domenii:
- creºterea eficienþei energetice a capacitãþilor existente – rezidenþial, alimentare centralizatã cu cãldurã, industrie;
- standarde înalte de eficienþã energeticã în industrie, transport, sisteme individuale de încãlzire, iluminat, electrocasnice
etc.)
7

În funcþie de metoda de calcul al produsului intern brut ºi de anul ales drept referinþã
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Un potenþial de economisire de 11 031 tep anual înseamnã o reducere cu 17,6 miliarde euro a efortului financiar de
achiziþionare a resurselor de energie primarã. Pentru a atinge acest obiectiv, sunt necesare investiþii de 2,7 miliarde euro.
Practic, investiþia de 1 euro într-un proiect de eficienþã energeticã ar realiza o reducere de 1,26 euro a efortului financiar
de achiziþionare a resurselor de energie primarã.
Strategia stabileºte modalitãþile de integrare a eficienþei energetice în politicile non-energetice, precum:
- politica pentru dezvoltare regionalã ºi localã – reducerea consumurilor energetice specifice, promovarea cogenerãrii
de micã putere, utilizarea localã a surselor regenerabile de energie;
- politica pentru dezvoltarea industrialã – programe ºi contracte de privatizare;
- politica pentru protecþie socialã – contorizarea si controlul consumului de energie termicã, izolarea termicã a
locuinþelor;
- politica de aderare la UE
- respectarea recomandãrilor UE din Foaia de parcurs 2002 (îmbunãtãþirea eficienþei energetice pe întreg lanþul
de transformãri energetice, orientarea politicii energetice dinspre producerea spre conservarea energiei,
întãrirea capacitãþii instituþionale, dezvoltarea unei politici active pentru reducerea intensitãþii energetice);
- aplicarea recomandãrilor din „analiza de detaliu” (‘in-depth review’) pentru eficienþã energeticã, mai 2002;
- includerea unor proiecte semnificative în programele de asistenþã, pentru a permite aplicarea rapidã ºi corectã
a directivelor;
- politica de protecþie a mediului
- cooperare instituþionalã ºi iniþierea unor acþiuni legislative comune;
- fonduri de investiþii pentru creºterea eficienþei energetice, inclusiv prin mecanismele flexibile ale Protocolului de
la Kyoto;
- promovarea surselor regenerabile de energie.
3.5.3. Strategia de accelerare a atragerii de investiþii ºi privatizãrii în sectorul de producere a
energiei termoelectrice
Guvernul a aprobat aceastã strategie prin HG 102/2004.
Principalele obiective ale acestei strategii se referã la:
- necesitãþile urgente de investiþii ºi reabilitare, necesare susþinerii sectorului termoenergetic din România, care asigurã
aproximativ 60% din consumul de energie electricã;
- necesitatea îmbunãtãþirii prin investiþii a performanþelor tehnice (randamente, consumuri) ºi a siguranþei în exploatare;
- necesitatea îndeplinirii obligaþiilor de mediu la nivelul normativelor europene;
- necesitatea accelerãrii investiþiilor private într-o piaþã energeticã în curs de deschidere ºi liberalizare.
Acþiuni întreprinse ºi perspectivele pentru atragerea de investiþii ºi privatizare
În 2003, Ministerul Economiei ºi Comerþului ºi-a fãcut publicã intenþia de a privatiza TERMOELECTRICA S.A. ºi/sau
filialele sale. În urma analizelor fãcute, precum ºi a exprimãrii interesului de cãtre potenþiali investitori, a rezultat cã
pentru a atrage capitalul necesar pentru modernizarea temocentralelor, minele de lignit trebuie sã fie integrate în
centralele pe care le aprovizioneazã, ca centre de cost ale acestora. De asemenea, având în vedere noile directive din
domeniul energiei ºi al gazelor naturale (ce exclud acordurile pe termen lung de achiziþionare a energiei, garanþiile de
stat etc.), investitorii cer acordarea de facilitãþi fiscale pentru datoriile istorice acumulate de agenþii economici din sectorul
energiei electrice ºi termice ºi din sectorul minier.
Programul de atragere a investiþiilor ºi de privatizare prevede:
a) reorganizarea ºi restructurarea activitãþilor de producþie a energiei electrice pe bazã de lignit prin crearea de
complexuri energetice (mine integrate în termocentralele corespunzãtoare);
b) constituirea de societãþi mixte sau majorarea capitalului social prin aport de capital ºi/sau vânzare de acþiuni;
c) promovarea realizãrii de obiective noi de tip „green field” pe cogenerare, cu aport de capital strãin.
Metode de privatizare
Pentru a putea atinge obiectivele strategiei, vor fi folosite urmãtoarele metode de privatizare:
- vânzarea de acþiuni sau de participaþii;
- majorarea capitalului social prin aport de capital;
- înfiinþarea de noi societãþi comerciale cu participarea potenþialilor investitori;
- vânzarea de active.
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3.5.4. Strategia pentru utilizarea surselor regenerabile de energie
Strategia a fost elaboratã ca urmare a transpunerii Directivei 2001/77/EC privind promovarea energiei electrice
produse din surse regenerabile de energie pe piaþa internã de energie electricã prin HG 443/2003. Strategia a fost
aprobatã de guvern prin HG 1535/2003.
Documentul trece în revistã strategiile ºi politicile UE pentru promovarea utilizãrii surselor regenerabile de energie,
precum ºi potenþialul surselor regenerabile de energie în România, împreunã cu aspectele tehnice ºi economice legate
de utilizarea surselor regenerabile de energie în România.
Obiectivele generale ale Strategiei sunt:
- integrarea surselor regenerabile de energie în structura sistemului energetic naþional;
- reducerea barierelor tehnice, funcþionale, psihologice ºi sociale privind utilizarea surselor regenerabile de energie,
simultan cu identificarea elementelor de cost ºi eficienþã energeticã;
- promovarea investiþiilor private ºi crearea condiþiilor pentru facilitarea accesului capitalului strãin pe piaþa localã a
surselor regenerabile de energie;
- asigurarea aprovizionãrii cu energie electricã în zonele izolate prin utilizarea potenþialului local al surselor regenerabile
de energie;
- stabilirea cadrului necesar pentru participarea României pe piaþa europeanã de „certificate verzi”.
Strategia stabileºte ºi obiective specifice pentru sursele regenerabile de energie, dupã cum urmeazã.
Energia solarã
În funcþie de fluxul energetic solar mãsurat, în România au fost identificate cinci zone geografice. Mai mult de jumãtate
din suprafaþa þãrii beneficiazã de un flux energetic solar anual de 1000-1300 kWh/m2an.
Vor fi implementate proiecte demonstrative de sisteme fotovoltaice (500 W – 5 kW). Vor fi desfãºurate proiecte de
electrificare ruralã, pe baza unor studii de fezabilitate.
În ceea ce priveºte producþia de energie termicã, se considerã cã sistemele termice solare ar putea înlocui sursele
existente în proporþie de 50% pentru apã caldã ºi 15% pentru încãlzire. Vor fi lansate proiecte demonstrative în locuinþe
individuale, cu funcþionare în paralel cu sisteme de încãlzire clasice.
Energia eolianã
Au fost identificate cinci zone cu potenþial eolian pe teritoriul României. Un potenþial eolian ridicat prezintã coasta Mãrii
Negre, Moldova ºi Dobrogea (“climat blând”), precum ºi zona montanã (“climat sever”). În România pot fi amplasate
centrale eoliene cu o putere totalã de pânã la 14 000 MW (2000 MW pe coastã ºi în largul Mãrii Negre). Sunt
propuse proiecte de investiþii precum ºi stabilirea cadrului necesar pentru transfer tehnologic ºi implementare, ca ºi pentru
atragerea capitalului privat.
Energia hidro
Pe termen lung 840 MW vor fi instalaþi în hidrocentrale noi, din care 240 MW în hidrocentrale mici. Acest fapt va fi
realizat prin transfer de tehnologie pentru construcþia noilor centrale, terminarea ºi/sau reabilitarea celor existente.
Atragerea capitalului privat va fi realizatã prin scutirea de taxe (sau reducerea acestora) ºi prin facilitarea accesului în
zonele geografice alocate.
Biomasa
Utilizarea potenþialului biomasei în România poate acoperi 70% din angajamentele naþionale privind proporþia surselor
regenerabile de energie în consumul energetic total. Obiectivul principal este atingerea unui consum echivalent pe bazã
de biomasã de 3347 tep pânã în 2010. Aceasta se poate realiza prin instalarea de noi unitãþi/unitãþi de cogenerare
pe bazã de biomasã.
Energia geotermalã
Rezervele de energie geotermalã ce pot fi utilizate în prezent în România sunt de 167 000 tep.
Principalele obiective pentru sprijinirea utilizãrii acestei surse regenerabile de energie sunt:
- elaborarea de studii de fezabilitate, cu soluþii pentru implementarea de noi tehnologii;
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- diseminarea ºi utilizarea datelor disponibile;
- proiecte demonstrative;
- elaborarea cadrului legislativ.
În ansamblu, Strategia stabileºte drept obiectiv pentru perioada 2003-2010 construcþia de noi unitãþi pe surse
regenerabile de energie cu o capacitate totalã de 441,5 MW energie electricã ºi 3 275 640 tep energie termicã, iar
pentru perioada 2011-2015 instalarea a 789 MW (energie electricã) ºi 3 527 700 tep (energie termicã).
Contribuþia surselor regenerabile de energie în producþia de energie electricã va fi de 30% în 2010 ºi de 30,4% în 2015,
iar în structura consumului va fi de 11% în 2010 ºi de 11,2% în 2015. Trebuie sã menþionãm faptul cã în 2000, cota
surselor regenerabile de energie în consumul energetic total era deja de 10%.
Mecanisme de finanþare
Programele ºi proiectele din domeniul surselor regenerabile de energie vor fi finanþate din:
- resurse proprii de capital (ale investitorilor);
- fonduri speciale;
- finanþare din partea unei terþe pãrþi;
- BOT (‘Build-Own-Operate’ / Construcþie-Deþinere-Operare), BOO (‘Build-Operate-Transfer’/ Construcþie-OperareTransfer) ºi F-BOOT (‘Finance-Build-Own-Operate-Transfer’ / Finanþare-Construcþie-Deþinere-Operare-Transfer);
- implementare în comun (JI);
- garanþii ºi instrumente financiare specifice sistemului bancar.
3.6. Politici ºi mãsuri de reducere a emisiilor de GES din sectorul energetic
3.6.1. Legea energiei electrice
Legea energiei electrice 318/2003 creeazã cadrul legislativ pentru activitãþile din sectorul energiei electrice ºi cel al
energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizãrii optime a resurselor de energie primarã, cu respectarea
reglementãrilor privind protecþia mediului.
Legea are drept scop:
- asigurarea dezvoltãrii durabile a economiei naþionale;
- diversificarea resurselor de energie primarã;
- înfiinþarea pieþelor de energie electricã ºi asigurarea funcþionãrii lor;
- asigurarea accesului reglementat ºi nediscriminatoriu al tuturor participanþilor la piaþã ºi la reþelele de interes public;
- transparenþa tarifelor, preþurilor ºi taxelor pe energia electricã;
- îmbunãtãþirea eficienþei energetice pe întreg lanþul producþie-transport-distribuþie ºi la utilizarea energiei electrice;
- asigurarea stocurilor de combustibili pentru producþia de energie electricã ºi termicã în cogenerare;
- promovarea utilizãrii surselor regenerabile de energie;
- protecþia mediului.
Legea alocã atribuþii ºi competenþe ministerului corespunzãtor ºi Autoritãþii naþionale de reglementare în domeniul
energiei (ANRE) ºi reglementeazã mecanismele de acordare a creditelor ºi licenþelor, piaþa de energie electricã,
producþia, transportul, distribuþia ºi consumul de energie electricã, operatorul de transport ºi de sistem, preþurile ºi tarifele.
Legea gazelor naturale
Legea 463/2001 aprobã OG 60/2000 privind reglementarea activitãþilor din sectorul gazelor naturale.
3.6.2. Politici ºi mãsuri de eficienþã energeticã
3.6.2.1. Politici de eficienþã energeticã
Politica de eficienþã energeticã are drept scop reducerea intensitãþii energetice ºi are douã obiective majore:
- sã îndeplineascã angajamentele României din domeniul limitãrii schimbãrilor climatice;
- sã limiteze creºterea dependenþei României de importurile de resurse de energie primarã.
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Legea 199/2000 privind utilizarea eficientã a energiei creeazã cadrul legal pentru elaborarea ºi
implementarea unei politici naþionale de eficienþã energeticã. Legea stabileºte principiile politicii naþionale de eficienþã
energeticã:
- funcþionarea normalã a mecanismelor pieþei energetice;
- reducerea barierelor privind promovarea eficienþei energetice;
- promovarea mecanismelor de finanþare specifice de eficienþã energeticã;
- educaþia ºi conºtientizarea consumatorilor privind conservarea energiei;
- cooperarea dintre consumatori, producãtori de energie, furnizorii de energie ºi autoritãþile publice;
- sprijin pentru activitãþile de cercetare;
- promovarea iniþiativelor private ºi dezvoltarea serviciilor energetice;
- cooperarea internaþionalã.
Din perspectiva aderãrii la UE, politica de eficienþã energeticã a României trebuie sã fie conformã cu politica UE, astfel
încât reducerea intensitãþii energetice sã fie un proces transparent ºi controlabil, reflectând potenþialul de eficienþã
energeticã de a contribui la:
- sprijinirea creºterii economice;
- creºterea securitãþii aprovizionãrii ºi reducerea importurilor;
- creºterea competitivitãþii la nivel intern ºi extern;
- îndeplinirea obiectivelor legate de limitarea schimbãrilor climatice.
Prioritãþile politicii de eficienþã energeticã a României sunt descrise pe scurt în continuare.
Sectorul rezidenþial
- modernizarea instalaþiilor energetice interioare;
- reabilitarea reþelelor de termoficare;
- managementul energetic la consumatorii finali;
- izolarea termicã a locuinþelor.
Termoficare
- modernizarea sistemelor de termoficare;
- introducerea cogenerãrii de micã putere.
Sectorul industrial
- îmbunãtãþirea managementului energetic;
- modernizarea tehnologiilor;
- stimularea sectorului privat pentru implementarea proiectelor de eficienþã energeticã prin acorduri pe termen lung,
parteneriate public-private pentru reducerea intensitãþii energetice ºi a emisiilor de CO2.
3.6.2.2. Mãsuri de eficienþã energeticã
Prevederi speciale pentru reabilitarea termicã a clãdirilor
În România, o proporþie de 37-49% din consumul energetic total final al populaþiei este reprezentat de încãlzirea ºi apa
caldã din blocurile multietajate de apartamente conectate la sistemul urban de alimentare centralizatã cu energie
termicã. Aceste blocuri reprezintã 72% din totalul locuinþelor din mediul urban. Aproximativ 58% din aceste blocuri,
construite înainte de 1985, necesitã reabilitare ºi modernizare termicã.
OG 29/2000 privind reabilitarea termicã a clãdirilor existente ºi stimularea economisirii energiei
termice (aprobatã prin Legea 325/2002) stabileºte cadrul legal pentru reabilitarea ºi modernizarea termicã a
clãdirilor existente ºi a instalaþiilor aferente, pentru a creºte comfortul termic ºi a reduce consumul energetic ºi emisiile
poluante asociate. Documentul stabileºte Programele naþionale de reabilitare ºi modernizare termicã a clãdirilor ºi
prevede elaborarea standardelor naþionale de eficienþã energeticã. Stabileºte, de asemenea, obligativitatea elaborãrii
Certificatului energetic al clãdirilor care sã ateste performanþele termice ale clãdirilor. Documentul prevede o serie de
surse de finanþare ºi stimulente fiscale.
Pentru a reabilita blocurile multietajate conectate la sistemele de termoficare, a fost emisã OG 174/2002 privind
stabilirea unor mãsuri speciale pentru reabilitarea termicã a clãdirilor multietajate construite în perioada 1950-1985.
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Programe de eficienþã energeticã
Legea 199/2000 obligã companiile cu un consum energetic mai mare de 1000 tep ºi autoritãþile locale din oraºele
cu peste 20 000 de locuitori sã elaboreze programe de eficienþã energeticã, care sã includã mãsuri fãrã costuri sau cu
costuri reduse, precum ºi mãsuri pe termen lung – investiþii bazate pe studii de fezabilitate.
Consumatorii de energie ce folosesc mai mult de 200 tep/an sunt obligaþi sã elaboreze, o datã la 2 ani, un bilanþ
energetic, realizat de o companie/persoanã autorizatã. Consumatorii ce folosesc mai mult de 1000 tep/an trebuie sã
desemneze o persoanã responsabilã cu problemele energetice, sã elaboreze anual un bilanþ energetic, precum ºi
programe de reducere a consumului energetic.
Companiile ce produc, transportã ºi furnizeazã energie trebuie sã ia mãsuri de reducere a consumului propriu de
energie ºi combustibili ºi de promovare a surselor regenerabile de energie.
Observaþie: Cu toate cã existã unele iniþiative în industrie ºi în unele municipalitãþi, punerea în aplicare a legii eficienþei
energetice a fost destul de slabã. Stimulentele fiscale ºi financiare introduse de Legea 199/2000 în scopul încurajãrii
mãsurilor de eficienþã energeticã nu au fost utilizate pânã în prezent ºi mai mult, ele nu vor putea fi folosite nici în
continuare datoritã prevederilor noului Cod fiscal8.
Sectorul rezidenþial
Majoritatea proiectelor de eficienþã energeticã au fost finanþate prin Programul Phare al Uniunii Europene. Proiectele se
referã, în general, la: izolarea termicã, reducerea consumului energetic în apartamente, conºtientizare, aparate
electrocasnice, monitorizarea ºi controlul consumului de energie termicã.
Pe lângã proiectele de tipul celor menþionate mai sus, dezvoltate prin ARCE, companiile industriale româneºti au
întreprins proiecte de modernizare cu componente de eficienþã energeticã din bugetele proprii ºi alte surse.
Termoficarea
În perioada 2001-2003, ARCE a implementat proiecte de reabilitare ºi modernizare a sistemelor de termoficare ºi
proiecte legate de utilizarea surselor regenerabile de energie în sisteme locale pentru producerea energiei termice. Cele
57 de proiecte au fost finanþate (6 milioane euro) prin transferuri de la bugetul de stat (de ex. din Fondul special pentru
dezvoltarea sectorului energetic) cãtre bugetele locale. Proiectele au atras investiþii de peste 120 milioane euro.
Observaþie: analiza proiectelor de eficienþã energeticã finalizate ºi în derulare din perioada 1990-2003 aratã
urmãtoarele:
- în industrie s-au realizat investiþii de 1,64 miliarde euro; efectul a fost realizarea unor economii anuale de 860 000 tep;
- în termoficare, investiþiile au fost de 94 milioane euro, economiile anuale fiind de 594 000 tep;
- în sectorul rezidenþial, investiþiile au fost de 360 000 euro, economiile anuale fiind de 270000 tep.
Standarde de eficienþã energeticã
Au fost adoptate standarde de eficienþã energeticã pentru aparatele electrocasnice ºi clãdirile noi. Potrivit ARCE, toate
directivele privind etichetarea eficienþei energetice au fost transpuse, doar Directiva privind Randamentul Energetic al
Clãdirilor fiind în curs de transpunere.
Fondul de eficienþã energeticã
Fondul român de eficienþã energeticã (FREE) este o instituþie independentã înfiinþatã prin OUG 124/2001 ºi aprobatã
prin Legea 287/2002. FREE gestioneazã resursele financiare primite de România de la Fondul Global de Mediu
(‘Global Environmental Facility’ – GEF) prin Banca Internaþionalã de Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BIRD), în valoare de
8 milioane de USD ca un fond de împrumuturi pentru eficienþã energeticã (maximum 1 milion de USD pe împrumut) ºi
2 milioane de USD pentru gestionarea fondului ºi activitãþi de consultanþã.
8

Legea 199/2000 a introdus stimulente fiscale ºi financiare, cum ar fi scutirea de impozitul pe profit al unei investiþii de eficienþã energeticã, pentru
companii de servicii energetice - ESCO - ºi pentru importurile de echipamente eficiente energetic, subvenþionarea parþialã a dobânzii comerciale,
posibilitatea de a utiliza pânã la 50% din suma necesarã pentru o investiþie de eficienþã energeticã din Fondul special de dezvoltare a sectorului
energetic. Cu toate acestea, se pare cã nici unul din aceste stimulente nu a fost utilizat în practicã. Mai mult, începând cu 2005, Fondurile speciale
vor fi desfiinþate - inclusiv cel menþionat mai sus - iar restul stimulentelor prevãzute de Legea 199/2000 nu sunt luate în considerare în noul Cod
fiscal.
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Obiectivul FREE este sã dea posibilitatea companiilor industriale ºi altor utilizatori de energie sã adopte ºi sã utilizeze
tehnologii de eficienþã energeticã finanþate pe o bazã comercialã. Fondul are urmãtoarele prioritãþi:
- stimularea utilizãrii raþionale ºi eficiente a energiei în România ºi obþinerea unor beneficii economice ºi de mediu;
- crearea unei pieþe libere pentru tehnologiile ºi serviciile de eficienþã energeticã;
- implementarea unor programe orientate spre piaþã.
Creºterea capacitãþii pentru reducerea emisiilor de GES în România prin îmbunãtãþirea eficienþei
energetice
Acesta este un proiect finanþat de GEF (2003-2006) prin UNDP ºi UNECE, ce se adreseazã lipsei de investiþii în
domeniul eficienþei energetice. În acest cadru, o echipã de specialiºti în domeniul bancar ºi în domeniul energetic
lucreazã îndeaproape cu bãncile ºi gãsesc finanþare comercialã pentru proiecte de eficienþã energeticã. În acest proiect
vor fi folosiþi 2 860 525 USD (2 035 525 USD de la GEF ºi 825 000 USD de la Guvernul României). Pentru a putea
primi sprijin în cadrul acestui proiect, o investiþie în eficienþã energeticã trebuie sã fie realistã atât din punct de vedere
financiar cât ºi tehnic. Echipa foloseºte o abordare în trei stadii: identificarea proiectului, negocierea contractului (între
creditor ºi cel ce contracteazã imprumutul) ºi finalizarea.
Obiectivele imediate ale proiectului sunt:
- sã demonstreze bãncilor cã existã o piaþã foarte mare pentru investiþii profitabile în eficienþã energeticã;
- sã dezvolte capacitatea ARCE ºi a altor factori interesaþi de a analiza, prioritiza, dezvolta ºi evalua proiecte bancabile
de eficienþã energeticã ºi sã le prezinte pentru finanþare diferitelor organizaþii financiare;
- sã contribuie la dezvoltarea unui cadru legislativ, de reglementare ºi instituþional favorabil ºi/sau mecanismele
financiare pentru finanþarea durabilã, la scarã mare, a investiþiilor în eficienþã energeticã în România, dupã încheierea
proiectului GEF.
3.6.3. Promovarea cogenerãrii
Proiectul de lege a energiei termice este în dezbatere în Parlament. În prezent, acest sector este reglementat de
Ordonanþa 73/2002 privind organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice de alimentare centralizatã cu energie
termicã.
Cogenererea are o lungã tradiþie în România; majoritatea oraºelor mari au fost dotate cu centrale pe cogenerare ce
furnizau cãldura pentru termoficare urbanã ºi industrialã. În prezent, consumul rezidenþial de energie termicã este mai
mare decât cel industrial datoritã colapsului economic. Echipamentele ºi reþelele sunt vechi ºi depãºite, conducând la
obþinerea unor randamente coborâte la producerea, transportul ºi distribuþia energiei termice. Foaia de parcurs pentru
sectorul energetic al României (vezi paragraful 3.5.1) propune un program pentru reabilitarea centralelor de cogenerare
ºi construcþia de noi unitãþi în cogenerare în perioada 2006-2015. În paralel, grupurile vechi ºi neperformante în
cogenerare vor fi închise.
Pentru a descentraliza serviciile publice, majoritatea centralelor electrice de cogenerare/ termoficare (CET) au fost
transferate de la compania de stat TERMOELECTRICA S.A. cãtre municipalitãþi. Nemulþumirea faþã de performanþele
sistemelor municipale de termoficare a dus la debranºarea multor consumatori rezidenþiali de la reþeaua de termoficare
ºi la instalarea de sisteme individuale de încãlzire.
Pentru perioada 2003-2004, Foaia de parcurs stabileºte cã municipalitãþile vor efectua studii pentru optimizarea
soluþiilor de încãlzire, iar consumatorii rezidenþiali vor plãti un preþ naþional de referinþã adaptat permanent la preþul
combustibilului. Rezultatele studiilor vor fi implementate în perioada 2005-2007, un program de reducere a subvenþiilor
va fi pus în practicã ºi, prin mecanisme specifice, va rezulta o obligaþie de achiziþionare a energiei electrice produse în
cogenerare. În 2008-2015 se preconizeazã cã factura fiecãrui consumator va corespunde costurilor reale ale energiei
termice. Subvenþiile directe pentru consumatorii cu venituri mici vor fi menþinute pe întreaga perioadã 2003-2015.
3.6.4. Promovarea surselor regenerabile de energie
HG 443/2003 privind promovarea producþiei de energie electricã din surse regenerabile de energie transpune
Directiva 2001/77/EC. Hotãrârea stabileºte urmãtoarele obiective:
- pânã în 2010, 30% din consumul de energie electricã va fi acoperit din surse regenerabile de energie;
- pânã în 2010, 11% din consumul de energie va fi acoperit din surse regenerabile de energie.
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Hotãrârea stabileºte ca Ministerul Economiei ºi Comerþului ºi ARCE sã elaboreze un program de mãsuri pentru a
îndeplini aceste obiective. Astfel, în 2003 a apãrut Strategia pentru utilizarea surselor regenerabile de
energie (vezi 3.5.4).
Hotãrârea a intrat în vigoare în aprilie 2004.
Garanþia originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie
ANRE va elabora cadrul de reglementare privind certificarea garanþiei originii energiei electrice produse din surse
regenerabile de energie. Garanþiile din statele membre ale UE sunt recunoscute în România pe bazã de reciprocitate.
Accesul la reþea
Fãrã a pune în pericol fiabilitatea ºi siguranþa reþelelor, operatorii de reþea sunt obligaþi sã garanteze transportul ºi
distribuþia energiei electrice din surse regenerabile de energie. Tarifele pentru transportul ºi distribuþia energiei electrice
sunt nediscriminatorii.
Observaþie: În diferitele documente programatice din domeniul energetic se poate remarca o discrepanþã privind
contribuþia resurselor regenerabile în totalul surselor de energie, pentru perioada 2003-2015. Astfel, în capitolul VI.1,
Foaia de parcurs în domeniul energetic statueazã cã resursele regenerabile vor fi adiþionale celor convenþionale,
reprezentând 3-4% din totalul resurselor energetice în perioada 2003-2015. Acelaºi document descrie, într-un grafic la
pagina 9, structura producþiei brute de energie electricã pentru 2003-2015, neluîndu-se în considerare deloc resursele
regenerabile. Pe de altã parte, HG 443/2003 care transpune Directiva 2001/77/EC asupra promovãrii producerii de
energie electricã din surse regenerabile de energie stabileºte ca 30% din consumul de energie electricã sã provinã din
surse regenerabile pânã în 2010. În acelaºi timp, Strategia pentru utilizarea surselor regenerabile de energie (HG
1535/2003) stabileºte o contribuþie de 11% (în 2010), respectiv de 11.2% (în 2015) a regenerabilelor în consumul total
de resurse primare al þãrii.
În 2002, Consiliul competiþiei a emis o Reglementare asupra ajutorului de stat pentru protecþia mediului,
ce transpune Liniile directoare ale Comunitãþii privind ajutorul de stat pentru protecþia mediului [2001/C 37/03], ce
autorizeazã statele membre sã acorde ajutoare de stat importante în domeniul economisirii energiei ºi surselor
regenerabile de energie.
3.7. Aplicarea mecanismelor flexibile în Romania
3.7.1. Potenþialul României
Ca þarã din Anexa 1 (UNFCCC) – Anexa B (Protocolul de la Kyoto), România poate participa în douã tipuri de
mecanisme flexibile: implementarea în comun (JI) ºi comerþul cu emisii.
În 2003, Vertis International ºi Point Carbon au clasificat România drept þara cu cel mai mare potenþial de JI din Europa
centralã ºi de est; proiecte de AIJ (‘Activities Implemented Jointly’ – AIJ - Activitãþi implementate în comun)/JI au fost
finalizate sau sunt în desfãºurare. În acelaºi timp, o evaluare a Bãncii Europene de Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BERD)
clasificã România ca fiind:
- pe locul 4 (din 13 state cu economie în tranziþie) în privinþa potenþialului de reducere a emisiilor de GES;
- pe locul 5 în privinþa capacitãþii instituþionale pentru JI;
- pe locul 11 în privinþa mediului de afaceri.
Raportul BERD concluzioneazã, însã, cã România, împreunã cu Bulgaria ºi Slovacia, „au probabil cele mai bune
perspective pe termen scurt ºi mediu pentru JI”.
În prezent, prognoza (NC3) aratã cã România se va situa cu cel puþin 15% sub emisiile de GES corespunzãtoare
cantitãþii alocate în Protocolul de la Kyoto. Luând în considerare acest aºa-numit „surplus de credite de carbon”, se
prefigureazã participarea României în comerþul internaþional cu emisii.
În paragrafele de mai jos sunt detaliate aspecte ale participãrii României în proiectele de AIJ/JI ºi în comerþul cu emisii.
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3.7.2. Activitãþi implementate în comun (AIJ) ºi implementarea în comun (JI)
3.7.2.1. Analiza proiectelor de AIJ/JI
România a început sã se implice în dezvoltarea proiectelor de AIJ din 1997, în cadrul unor acorduri bilaterale între
guvernul României ºi guvernele statelor Uniunii Europene. Pânã în prezent, au fost realizate 5 proiecte AIJ, în scopul
acumulãrii de experienþã pentru utilizarea mecanismului JI. Proiectele AIJ sunt considerate proiecte pilot iar, conform
Protocolului de la Kyoto, reducerile de emisii realizate în urma implementãrii acestor proiecte nu vor fi transformate în
credite transferabile.
Pânã în prezent, guvernul României a semnat 8 acorduri bilaterale – Memorandumuri de Înþelegere (‘Memorandum of
Understanding’ – MoU) – pentru realizarea proiectelor JI, cu guvernele Elveþiei, Olandei (2 MoU), Norvegiei, Austriei,
Danemarcei, Suediei ºi cu Fondul prototip carbon (‘Prototype Carbon Fund’ – PCF) al Bãncii Mondiale. De asemenea
au fost ratificate memorandumuri cu Olanda, Elveþia ºi Norvegia. Conform acestor acorduri, o investiþie totalã de
aproximativ 500 milioane de USD va genera peste 12 milioane ERU în prima perioadã de angajament, 2008-2012.
Proiectele JI cu Olanda se realizeazã în cadrul schemei olandeze intitulate ERUPT.
În cadrul acestor memorandumuri, au fost finalizate sau sunt în desfãºurare 11 proiecte de JI (vezi tabelul 3.4). Aceste
proiecte pot fi clasificate dupã cum urmeazã:
- 6 proiecte pentru îmbunãtãþirea eficienþei energetice, din care 4 în alimentare centralizatã cu energie termicã (2
abordând cogenerarea) ºi 2 se adreseazã îmbunãtãþirii tehnologiilor folosite în industria cimentului;
- 3 proiecte privind sursele regenerabile de energie, din care 2 în hidroenergie ºi 1 în utilizarea biomasei (rumeguº);
- 1 proiect de împãdurire;
- 1 proiect de recuperare a gazului din gropile de deºeuri (la 4 gropi de deºeuri).
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Hidrocentrala Surduc-Nehoiaºu

Proiect de conservare a energiei termice în Eficienþã energeticã
Fãgãraº
Împãdurirea terenurilor agricole
Împãdurire
degradate din România

4
2,86

13,03

62,3

13,95

78

Investiþia
(milioane
USD)

Reabilitatea sistemului de termoficare din
Bucureºti

9
Eficienþã energeticã

Eficienþã energeticã
59,5

31,35

9

541

În medie 69 000

172

88

39

177 669
91,439

102

3

77

334 769

82 000

35 000

Analiza
investiþiei

Analiza
investiþiei
Analiza
investiþiei

Analiza
investiþiei

Analiza
investiþiei
Analiza
investiþiei

5 EUR

4,5 EUR

3,5 USD pentru
primii 12 ani, apoi
3,8 USD
5 EUR

30 NOK

Analiza 2,2 USD
investiþiei
Analiza 9 EUR
investiþiei
Analiza 5 EUR
investiþiei ºi a
barierelor

Dincolo de
2012

Elveþia

Olanda

Olanda

Banca Mondialã
(Fondul Prototip
Carbon)
Olanda

Norvegia

Olanda

Olanda

Elveþia

Investiþii
Testul de
Preþul ERU (per 1 Perioada de Þara investitoare
specifice adiþionalitate
tCO2e)
creditare
(USD/ERU)

În medie 125 526 97

307 200

139 000

Reducerea
emisiilor de GES
(tCO2e/an)

Sursa: ***“Joint Implementation Potential in Romania - A brief overview, The Regional Environmental Central for Central and Eastern Europe”, iulie 2003

Modernizarea fabricilor de ciment din
Deva ºi Bicaz

Surse regenerabile de 200,3
Reducerea emisiilor de CO 2 prin
modernizarea a 3 unitãþi hidro la Porþile energie
de Fier I
34,9
Reducerea emisiilor de CO 2 la fabricile de Eficienþã energeticã
ciment din Aleºd ºi Câmpulung

8

7

6

5

Surse regenerabile de
energie

Eficienþã energeticã

3

2

Eficienþã energeticã

Proiect de conservare a energiei termice
în Paºcani ºi Buzãu
Proiect de cogenerare în Târgoviºte

Tipul proiectului

1

Titlul proiectului

Tabelul 3.4. Proiectele de JI din România
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Aranjamentele financiare din aceste proiecte includ de cele mai multe ori mai multe pãrþi. Pe lângã investiþia
„beneficiarului” creditelor, sunt folosite ºi fonduri de la bugetul de stat ºi/sau bugetele locale, împreunã cu împrumuturi
BERD. Preþul unei unitãþi de reducere a emisiilor (ERU)9 obþinut ca rezultat al unui proiect de JI variazã între 3 ºi 5
USD/ERU.
3.7.2.2. Potenþialul de dezvoltare a proiectelor de JI
Potenþialul de dezvoltare a proiectelor de JI depinde de scenariile de nivel de bazã (’baseline scenarios’), precum ºi de
reducerile de emisii GES obþinute prin implementarea proiectelor. Potenþialul de proiecte JI este supus constrângerilor
legate de tehnologie, legislaþie ºi cost al reducerii, precum ºi de nivelul de incertitudine a nivelelor de bazã. În acelaºi
timp, problemele de adiþionalitate trebuie sã fie luate serios în considerare la realizarea unei propuneri de proiect JI.
Cu toate acestea, potenþialul semnificativ de economisire a energiei pe întregul lanþ energetic de la producere (inclusiv
trecerea pe combustibili curaþi ºi cogenerarea) la consum (inclusiv alimentarea centralizatã cu cãldurã), posibilitãþile de
retehnologizare din industrie, condiþiile tehnico-economice viabile pentru utilizarea surselor regenerabile de energie
(energia hidro, solarã, eolianã, biomasa) pentru producerea de energie electricã ºi termicã reprezintã marea masã a
oportunitãþilor de dezvoltare a proiectelor de JI în sectorul energetic românesc. Aceastã afirmaþie este susþinutã ºi de
obiectivele stabilite în Foaia de parcurs pentru domeniul energetic, în Strategia de eficienþã energeticã ºi în Strategia
pentru sursele regenerabile de energie.
Existã, totuºi, câteva aspecte generale ce trebuie luate în considerare la stabilirea nivelelor de bazã ºi a adiþionalitãþii,
care sunt prezentate în continuare.
Aderarea României la UE, planificatã pentru 1 ianuarie 2007, va avea efecte limitate asupra dezvoltãrii proiectelor de
JI, datoritã perioadelor de graþie acordate României pentru unele dintre cele mai relevante directive legate de mediu.
Astfel, restricþiile referitoare la tehnologii ºi adiþionalitate legislativã pentru JI vor fi relativ reduse.
Prevederile Directivei IPPC – de pildã cele referitoare la cele mai bune tehnici disponibile (BAT) – sunt în curs de
transpunere în legislaþia româneascã, implementarea IPPC în sectorul energetic fiind într-un stadiu incipient.
În conformitate cu propunerea de directivã privind conectarea mecanismelor bazate pe proiecte de JI ºi CDM cu schema
EU ETS, la stabilirea nivelelor de bazã pentru proiectele de JI vor fi luate în considerare prevederile acquis-ului comunitar,
în þãrile care au semnat deja Tratate de aderare cu UE (practic cele 10 þãri admise în UE la 1 mai 2004). Aceste þãri nu
vor putea folosi JI drept modalitate de conformare cu acquis-ul comunitar. Este important de remarcat cã aceste cerinþe
nu se aplicã, însã, României, care nu a semnat încã un Tratat de aderare cu UE. Din acest motiv, România are un potenþial
pentru JI mai ridicat decât þãrile din primul val de aderare.
În prezent, ca urmare a iniþiativei punctului focal pentru UNFCCC din Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor, în
cadrul Comisiei Naþionale de Schimbãri Climatice se aflã în pregãtire criteriile de eligibilitate pentru proiectele de JI.
Capacitatea instituþionalã rãmâne, însã, insuficientã. Nu putem decât spera cã înfiinþarea proiectatului Oficiu pentru ET
ºi JI va contribui la întãrirea capacitãþii în domeniul mecanismelor flexibile prevãzute de Protocolul de la Kyoto.
3.7.3. Comerþul cu emisii (ET)
3.7.3.1. Implicarea prognozatã a României în comerþul cu emisii
România este interesatã sã participe în comerþul cu emisii cu UE dar ºi la nivel internaþional, prin vânzarea de credite pe
piaþa UE (pe lângã creditele din JI) – odatã ce se conformeazã cu cerinþele de aderare ºi ale Directivei privind EU ETS
– ºi de unitãþi de cantitate alocatã (AAU) pe piaþa internaþionalã în perioada de angajament a Protocolului de la Kyoto.
3.7.3.2. Cerinþe pentru transpunerea ºi implementarea Directivei privind schema de comerþ cu emisii în România
Directiva 2003/87/EC, ce stabileºte o schemã pentru comerþul cu credite de emisie de gaze cu efect de serã în cadrul
Comunitãþii ºi amendeazã Directiva Consiliului 96/61/EC, nu face parte în prezent din acquis-ul în curs de negociere
cu UE.
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Cu toate acestea, în vederea aderãrii la Uniunea Europeanã ºi dat fiind faptul cã aceasta este prima iniþiativã legislativã
europeanã din acest domeniu (care urmeazã sã fie completatã de alte directive propuse), România ar trebui sã
analizeze deja în profunzime cerinþele stabilite de directivã pentru un stat membru UE ºi sã înceapã sã ia mãsurile
corespunzãtoare.
O analizã a directivei scoate în evidenþã cele mai importante mãsuri pe care va trebui sã le ia România în
acest context, mãsuri descrise pe scurt în continuare.
România va trebui sã facã aranjamentele administrative corespunzãtoare, inclusiv sã desemneze autoritatea sau
autoritãþile competente adecvate pentru implementarea reglementãrilor directivei EU ETS. În cazul în
care sunt desemnate mai multe autoritãþi competente, activitatea acestor autoritãþi trebuie sã fie coordonatã.
România va lua toate mãsurile ca operatorii activitãþilor specificate în directivã (de pildã cei din sectorul energetic, cu
Pt>20 MW) sã deþinã autorizaþii de comercializare a creditelor de emisii GES ºi sã îºi monitorizeze ºi
raporteze emisiile de GES. România va stabili reglementãri privind penalizãrile aplicabile în cazul încãlcãrii directivei ºi
va asigura implementarea lor.
De asemenea, România va trebui sã asigure accesul publicului la informaþiile privind alocarea creditelor ºi la
rezultatele monitorizãrii emisiilor.
Autoritatea competentã ce va fi desemnatã va emite autorizaþii de comercializare a creditelor de emisii pentru instalaþii
întregi sau pãrþi din instalaþii, cu condiþia ca operatorii instalaþiilor respective sã fie capabili sã monitorizeze ºi sã
raporteze emisiile.
România va elabora un Plan naþional de alocare care sã cuprindã cantitatea totalã de credite de emisii pe care
intenþioneazã sã o aloce pentru perioada fixatã, precum ºi modul de alocare propus; planul va fi bazat pe criterii
obiective ºi transparente, inclusiv pe cele cuprinse în Anexa III a Directivei, þinând cont în mod real de comentariile
publicului. România va aloca cel puþin 90% din credite gratuit.
Considerând data de 1 ianuarie 2007 drept datã a aderãrii României la Uniunea Europeanã, Planul naþional de
alocare ar trebui sã fie pregãtit pânã la aceastã datã, cu excepþia cazului în care România ar negocia o amânare, ca
parte a Tratatului sãu de aderare. Cel mai probabil România va intra în schema de comerþ cu emisii a UE
în a doua perioadã a acesteia, cu începere de la 1 ianuarie 2008.
Conform cerinþelor Protocolului de la Kyoto, România va înfiinþa ºi menþine un registru în scopul asigurãrii unei
contabilizãri corecte a emiterii, deþinerii, transferului ºi anulãrii creditelor. În acest context, România va trebui sã
desemneze un administrator al registrului.
3.8. Concluzii
Strategia ºi Planul de acþiune pentru limitarea schimbãrilor climatice
În pofida faptului cã a fost prima þarã Parte din Anexa I care a ratificat Protocolul de la Kyoto, România nu are încã o
strategie de limitare a schimbãrilor climatice. O iniþiativã neguvernamentalã (REC) a dus la realizarea – în 2003 – a
unor Linii directoare pentru elaborarea unui Plan naþional de acþiune în domeniul schimbãrilor climatice. Recent (2004),
UNDP ºi MMGA au lansat un proiect GEF intitulat “Auto-evaluarea capacitãþii naþionale a României privind
managementul global de mediu”. În domeniul schimbãrilor climatice, proiectul îºi propune sã contribuie la elaborarea
strategiei ºi a planului de acþiune corespunzãtoare pânã la mijlocul anului 2005.
Strategii în sectorul energetic
Relativa abundenþã a documentelor de strategie realizate de-a lungul anilor, adesea reproiectate pentru a corespunde
unor obiective diferite la schimbarea guvernului, a împiedicat dezvoltarea unei strategii clare pentru sectorul energetic.
Cu toate acestea, în ultimii ani, accelerarea procesului de aderare la UE, inclusiv negocierile în desfãºurare pentru
adoptarea ºi implementarea acquis-ului comunitar în sectorul energetic ºi în cel de mediu, a sprijinit realizarea unei
strategii energetice pe termen lung (Foaia de parcurs pentru domeniul energetic, pentru 2003-2015), a unei Strategii de
eficienþã energeticã, a unei Strategii pentru accelerarea atragerii investiþiilor ºi a privatizãrii în sectorul termoenergetic ºi
a unei Strategii pentru sursele regenerabile de energie.
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Strategiile au la bazã securitatea aprovizionãrii cu energie, liberalizarea pieþei energetice, restructurarea sectorului
energetic, privatizarea, stabilirea unei politici a preþurilor ºi tarifelor guvernate de criterii economice, promovarea
eficienþei energetice ºi a surselor regenerabile de energie, protecþia mediului. Aceste documente sunt susþinute de planuri
de acþiune ce identificã surse de finanþare.
Indirect, aceste strategii au condus la dezvoltarea unui numãr de prevederi legate de domeniul energiei cu impact
asupra reducerii schimbãrilor climatice, ºi anume: îmbunãtãþirea eficienþei energetice de la producþie la utilizatorul final,
promovarea surselor regenerabile de energie, utilizarea mecanismelor flexibile Kyoto pentru reducerea eficientã din
punct de vedere a costului a emisiilor de GES.
Totuºi, o corelare mai bunã a strategiilor legate de energie, în ceea ce priveºte datele ºi obiectivele, ar fi fost beneficã
pentru fundamentarea unei viziuni coerente pentru dezvoltarea sectorului energetic. De asemenea, o concordanþã
sporitã între politica energeticã ºi alte politici (precum politica socialã10 ºi cea fiscalã), împreunã cu luarea în considerare
într-un mod mai accentuat a impactului liberalizãrii pieþei energetice asupra structurii sectorului energetic, ar fi fost
salutarã.
În urma unei iniþiative prezidenþiale, se aflã în pregãtire o Strategie de dezvoltare durabilã pentru perioada 2004-2020.
Capitolul de energie al strategiei a fost dezbãtut în Parlament în aprilie 2004, însã proiectul nu a fost fãcut disponibil
pentru public.
Politici ºi mãsuri
Politica de eficienþã energeticã recent aprobatã prevede o reducere cu 40% a intensitãþii energetice, cu accent
asupra sectorului rezidenþial, alimentãrii centralizate cu cãldurã a locuinþelor ºi asupra sectorului industrial. În strategia
de eficienþã energeticã este stipulatã o listã de mãsuri ce urmeazã sã fie luate în perioada 2003-2015, împreunã cu
mijloacele financiare corespunzãtoare.
Adoptarea legislaþiei în domeniul eficienþei energetice a fost iniþiatã în anul 2000. Legea 199/2000 privind
utilizarea energiei creeazã cadrul legal pentru elaborarea ºi implementarea politicii naþionale pentru eficienþã
energeticã. Apoi a fost adoptat cadrul legal pentru reabilitarea termicã a clãdirilor existente ºi stimularea economisirii
energiei termice. Punerea în aplicare a legislaþiei privind eficienþa energeticã este, însã, deficitarã. Mai mult, stimulentele
fiscale ºi financiare pentru încurajarea mãsurilor de eficienþã energeticã, prevãzute în legea 199/2000, nu sunt luate în
considerare în noul Cod fiscal.
ARCE ºi alte instituþii guvernamentale au desfãºurat proiecte de eficienþã energeticã în sectorul rezidenþial,
alimentarea centralizatã cu cãldurã ºi sectorul industrial. De asemenea, companiile industriale au întreprins programe
de modernizare ce includ componente de eficienþã energeticã. Îmbunãtãþirea eficienþei energetice reprezintã un
domeniu cu spectru larg în România, iar Strategia de eficienþã energeticã cuprinde un Plan de acþiune cu proiecte
specifice ce urmeazã sã fie implementate pânã în 2015.
Au fost adoptate standarde de eficienþã energeticã pentru aparatele electrocasnice ºi clãdirile noi. Au fost
transpuse toate directivele privind etichetarea eficienþei energetice iar Directiva privind randamentul energetic al
clãdirilor este în curs de transpunere.
În 2001, cu sprijinul GEF a fost înfiinþat un fond de eficienþã energeticã (10 milioane USD) – Fondul Român de
Eficienþã Energeticã (FREE). Acesta funcþioneazã ca un fond de împrumuturi pentru proiecte de creºtere a eficienþei
energetice, cu scopul de a da posibilitatea companiilor industriale ºi altor utilizatori de energie sã adopte ºi sã
foloseascã tehnologii eficiente energetic finanþate în termeni comerciali.
În 2003 un nou proiect de eficienþã energeticã al GEF a luat startul: Creºterea capacitãþii pentru reducerea emisiilor de
GES în România prin îmbunãtãþirea eficienþei energetice. Proiectul are drept scop sprijinirea dezvoltãrii proiectelor de
investiþii în eficienþã energeticã.
10

Exemplu: În România - ca þarã cu economie în tranziþie - domeniul îmbunãtãþirii eficienþei energetice are ºi o dimensiune socialã. În þãrile
dezvoltate, creºterea eficienþei energetice conduce la scãderea preþului energiei ºi astfel la creºterea consumului, pe când în România se aºteaptã
ca efectul sã fie diferit. Îmbunãtãþirea eficienþei energetice nu va duce la preþuri mai mici ale energiei, pentru cã, în prezent, preþul energiei nu
reflectã costurile; eliminarea subvenþiilor, împreunã cu alinierea preþului energiei la nivelul internaþional ar duce la o creºtere a preþurilor, care cu
greu ar mai putea fi suportate de populaþie.
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Cu o lungã tradiþie în România, cogenerarea este caracterizatã de randamente reduse ºi echipamente depãºite.
Datoritã cãderii sectorului industrial, sectorul rezidenþial urban a devenit principalul beneficiar al cogenerãrii. Însã
randamentul slab ºi lipsa corelãrii consumului de cãldurã cu facturile corespunzãtoare au dus la debranºarea multor
consumatori rezidenþiali de la reþelele de termoficare.
Având în vedere modernizarea sectorului, Foaia de parcurs din domeniul energetic propune un program de reabilitare
a centralelor de cogenerare, împreunã cu punerea în funcþiune a noi grupuri de cogenerare (inclusiv turbine cu gaze ºi
cicluri combinate) ºi închiderea centralelor vechi ineficiente.
Proiectul de lege a energiei termice – care îºi propune sã reglementeze producerea energiei termice în centrale termice
sau de cogenerare – este dezbãtut în prezent în Parlament. Producerea energiei electrice în cogenerare este
reglementatã de Legea energiei electrice 318/2003.
Începând cu 2005, va fi derulat un program de reducere a subvenþiilor ºi va rezulta ºi o obligaþie de achiziþionare a
energiei electrice produse în cogenerare. Începând cu 2008, preþul cãldurii va reflecta costurile reale, dar vor fi
menþinute subvenþii directe pentru consumatorii cu venituri mici.
În prezent, investitorii potenþiali în instalaþii de cogenerare cer încheierea - cu autoritãþile competente - a unor Acorduri
de achiziþionare a energiei electrice produse în cogenerare (‘Power Purchase Agreements’ – PPA). Acordarea de PPA
ar veni însã în conflict cu regulile competiþiei, dupã cum semnaleazã Uniunea Europeanã.
În domeniul surselor regenerabile de energie a fost transpusã Directiva 2001/77/EC, care stabileºte garanþia
originii energiei electrice produse ºi accesul nediscriminatoriu la reþea. Hotãrârea de guvern care transpune directiva
stabileºte obiective de îndeplinit pânã în 2010, conform prevederilor UE. Strategia privind sursele regenerabile de
energie introduce un Plan de acþiune orientativ pentru utilizarea surselor regenerabile de energie în România pânã în
2015, cu obiective, acþiuni, resurse financiare ºi organisme responsabile.
Utilizarea mecanismelor flexibile introduse de Protocolul de la Kyoto
Datoritã cãderii economiei dupã 1989 ºi reducerii corespunzãtoare de emisii GES, România se aflã mult sub obiectivul
sãu sub Protocolul de la Kyoto ºi foarte probabil îºi va respecta angajamentul pentru perioada 2008-2012.
În acelaºi timp, România este consideratã una din cele mai interesante þãri din Europa de est pentru dezvoltarea
proiectelor de JI. România a semnat deja 8 Memorandumuri de înþelegere ºi au fost finalizate sau sunt în desfãºurare 11
proiecte de JI.
Foaia de parcurs din domeniul energetic, Strategia de eficienþã energeticã ºi Strategia privind utilizarea surselor
regenerabile de energie conduc la o gamã de oportunitãþi de dezvoltare de proiecte JI în domeniul energetic, cum ar
fi:
- reabilitarea, trecerea pe combustibili curaþi, grupuri noi pe tehnologii curate (cicluri combinate ºi/sau cogenerare);
- economii de energie la consumatorul final:
- industrie:
* îmbunãtãþirea eficienþei energetice;
* trecerea la tehnologii mai curate;
- termoficare ºi sectorul rezidenþial:
* îmbunãtãþirea eficienþei centralelor termice (cazanelor) sau a centralelor pe cogenerare;
* îmbunãtãþirea eficienþei reþelei de transport ºi distribuþie;
* izolarea/reabilitarea termicã a clãdirilor ºi apartamentelor;
* instalarea echipamentelor de contorizare;
- obiectivele pentru sursele regenerabile de energie – oportunitãþi în exploatarea energiei hidro (cel mai mare potenþial
de JI în surse regenerabile de energie), energia eolianã (potenþial tehnic ridicat de JI, limitat de aspecte economice),
solarã, geotermalã ºi energia biomasei.
Spre deosebire de þãrile din Europa de Est din primul val de aderare, România nu are deocamdatã restricþii în a folosi
JI ca o modalitate de a atinge acquis-ul, ceea ce mãreºte atractivitatea þãrii noastre pentru gãzduirea de proiecte JI.
Odatã cu semnarea Tratatului de aderare cu UE, România va fi obligatã sã incorporeze legislaþia UE în toate nivelele
sale de bazã, ºi astfel, domeniul JI se va diminuat.
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România preconizeazã de asemenea, vânzarea de AAU pe piaþa internaþionalã ºi de credite UE (‘EU allowances’) pe
piaþa UE, în momentul în care vor fi îndeplinite toate cerinþele de aderare ºi odatã cu transpunerea ºi implementarea
Directivei ETS în legislaþia româneascã.
Pentru o aplicare eficientã a mecanismelor Kyoto, România trebuie sã îºi consolideze capacitatea administrativã ºi sã îºi
completeze cadrul legislativ corespunzãtor. În prezent, capacitatea instituþionalã a României este insuficientã, nu existã
legislaþie care sã reglementeze aplicarea JI ºi ET în România ºi nu existã un set de criterii oficiale pentru eligibilitatea
proiectelor de JI (criteriile pentru aprobarea proiectelor de JI sunt în discuþie în prezent în cadrul Comisiei Naþionale de
Schimbãri Climatice).
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CAPITOLUL 4
POLITICI ªI MÃSURI DE REDUCERE A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERÃ ÎN
SECTORUL ENERGETIC DIN POLONIA
4.1. Polonia ca Parte a UNFCCC
Împreunã cu alte 150 de þãri, Polonia a semnat Convenþia cadru a Naþiunilor Unite privind schimbãrile climatice
(UNFCCC) în timpul conferinþei “Mediu ºi dezvoltare” a Naþiunilor Unite, de la Rio de Janeiro, din iunie 1992. Convenþia
a intrat în vigoare în 1994, iar Polonia a ratificat-o la data de 28 iulie 1994 11, acceptând astfel sã se conformeze cu
obligaþiile asociate. Ulterior, în 1997, în cadrul celei de a treia Conferinþe a Pãrþilor la UNFCCC (CoP 3), Polonia a
semnat Protocolul de la Kyoto ºi s-a angajat sã îºi reducã emisiile de GES cu 6% în timpul primei perioade de angajament
(2008-2012) faþã de anul de referinþã, care pentru Polonia este 198812. Polonia a ratificat Protocolul la data de 13
decembrie 200313.
Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor adoptate prin ratificarea Convenþiei UNFCCC ºi a Protocolului de la Kyoto, a
fost necesarã constituirea unei structuri administrative corespunzãtoare, care sã se adreseze problemelor de protecþie
climaticã. În perioada 1994-2004, sistemul administrativ a înregistrat schimbãri frecvente; au fost înfiinþate unele instituþii,
altele au fost desfiinþate. De asemenea, se pare cã prezenta structurã administrativã va trebui schimbatã, neexistînd, de
exemplu, un registru de credite de emisii, ce este indispensabil pentru funcþionarea corespunzãtoare a mecanismelor
flexibile. Vor rezulta unele schimbãri ºi din alinierea la obligaþiile ºi normele obligatorii în Uniunea Europeanã. În prezent,
urmãtoarele instituþii sunt responsabile pentru problemele de protecþie climaticã:
1. Ministerul Mediului - agenþia guvernamentalã responsabilã pentru implementarea prevederilor UNFCCC din
partea statului polonez. Este responsabil pentru crearea ºi implementarea politicii climatice naþionale, realizarea unui
inventar de emisii ºi bazine de absorbþie de GES, raportarea ºi verificarea precum ºi pentru pregãtirea unui sistem de
comerþ cu emisii. Ministerul Mediului a fost responsabil pentru negocierile de aderare cu UE legate, printre altele, de
reducerea emisiilor ºi politica climaticã.
2. Centrul naþional pentru înregistrarea emisiilor; joacã un rol important în implementarea politicii climatice a
Poloniei14.
3. Fondul naþional pentru protecþia mediului ºi gospodãrirea apelor. Este cea mai mare instituþie publicã
ce furnizeazã co-finanþare pentru investiþii de protecþie a mediului, inclusiv investiþii de protecþie climaticã, de exemplu
construcþia de instalaþii bazate pe surse regenerabile de energie sau proiecte legate de consumul eficient de energie. În
plus, din 1995, structura fondului a inclus Secretariatul JI.
4. Secretariatul JI. Sarcinile Secretariatului sunt:
- Sã realizeze supravegherea administrativã a dezvoltãrii ºi implementãrii acordurilor, contractelor ºi altor documente
legate de JI;
- Sã înainteze rapoarte Secretariatului UNFCCC, Ministerului Mediului al Poloniei ºi finanþatorilor/investitorilor strãini în
activitãþi de JI din Polonia;
- Sã monitorizeze impactul financiar ºi asupra mediului ºi/sau beneficiile rezultate din proiectele de JI;
- Sã pregãteascã o metodologie pentru scenariile de nivel de bazã pentru JI;
- Sã analizeze documentele privind reducerea schimbãrilor climatice realizate de Secretariatul UNFCCC ºi alte
organizaþii internaþionale ºi interne ºi sã raporteze recomandãrile rezultate autoritãþilor competente.
În prezent, Secretariatul JI are doi angajaþi, ce nu se ocupã doar de probleme de JI, ci au ºi alte responsabilitãþi, legate
de funcþionarea Departamentului de protecþie a aerului al Fondului Naþional, în cadrul cãruia funcþioneazã Secretariatul.
În celelalte instituþii, unitãþile ce se ocupã de probleme de protecþie a climei, sunt de asemenea mici ºi au trei sau patru
angajaþi.
11

Monitorul Oficial din 1996, ediþia 53, Secþiunea 238. În ceea ce priveºte Polonia, convenþia a intrat în vigoare la data de 26 octombrie 1994.
Þãrilor cu economie în tranziþie li s-a dat dreptul de a alege un an de referinþã diferit de 1990; Polonia a adoptat anul 1988 ca an de referinþã
- a fost ultimul an dinainte de recesiune, unul relativ normal ºi în care emisiile de GES au fost cele mai ridicate din deceniu
13
Actul din 26 iulie privind Ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenþia Cadru a Naþiunilor Unite pentru Schimbãri Climatice (Monitorul Oficial,
Ediþia 144, Secþiunea 1207)
14
Sarcinile Centrului naþional de înregistrare a emisiilor sunt descrise la punctul 3.3
12
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4.2. Emisiile de GES în Polonia
Polonia trece prin reforme economice din anul 1988. Iniþial, transformarea a fost legatã de tranziþia de la o economie
planificatã (socialistã, cu o majoritate dominantã a companiilor de stat) la economia de piaþã (capitalistã, cu majoritate
dominantã a companiilor private). De la mijlocul anilor 1990, Polonia îºi armonizeazã economia la standardele ºi
structura UE. Tranziþia a afectat profund economia naþionalã. Într-o fazã iniþialã, multe companii, care nu au fost capabile
sã se adapteze noului mediu, au fost eliminate de pe piaþã. În acea perioadã, multe industrii ineficiente energetic ºi marii
poluatori au dat faliment sau au trebuit sã îºi reducã dimensiunile considerabil. Procesul, ce a durat aproximativ pânã în
1993 (în special în intervalul 1989-1991), este responsabil pentru o reducere importantã a emisiilor în aceastã
perioadã. Ulterior, industriile au început sã îºi modernizeze tehnologiile, fapt ce a dus de asemenea la o scãdere a
emisiilor. Ca rezultat al acestor procese, nivelul de emisii de GES a scãzut cu peste 30% între anul de referinþã (1988)
ºi 2001 (Tabelul 4.1).
Tabelul 4.1. Emisiile de GES în Polonia, 1988-2001 (Mt CO2e)
CO2
CH4

1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
476,6 380,7 367,0 371,6 363,1 371,6 348,2 372,5 361,6 337,4 329,7 314,8 317,8
66,0

58,8

54,4

52,0

51,1

51,8

51,6

47,3

47,8

49,0

47,3

45,9

38,8

N2O
HFC
PFC

21,8

19,4

16,1

15,6

15,4

15,6

16,7

16,7

16,7

16,0

23,9

23,9

23,9

NE
NE

NE
NE

NE
NE

NE
NE

NE
NE

NE
NE

0,02
0,82

0,07
0,77

0,19
0,83

0,22
0,81

0,56
0,78

0,89
0,72

1,28
0,88

SF6

NE

NE

NE

NE

NE

NE

0,00

0,00

0,00

0,01

0,02

0,02

0,02

Total

654,4

458,9

437,5

439,1

429,6

439,0

417,4

437,4

427,2

403,5

401,5

386,2

382,8

NE – Ne-estimat
Sursa: Centrul naþional de înregistrare a emisiilor

Din 1988, nivelul de emisii de CO2 a scãzut în general (Figura 4.1). Schimbarea cea mai semnificativã a avut loc între
1988 ºi 1990, datoritã recesiunii economice ºi producþiei industriale în scãdere. Tendinþa descendentã a continuat ºi mai
târziu, ca rezultat al restructurãrii industriei (de exemplu, închiderea companiilor mari, care erau mari producãtori de
CO2), modernizãrii anumitor sectoare, modificãrilor în structura bilanþului combustibililor (reducerea cotei cãrbunelui ºi
creºterea cotei petrolului ºi gazelor naturale) ºi progresul în reforma industrialã, ce a îmbunãtãþit eficienþa energeticã.
Nivelul de emisii de metan (CH4) a scãzut de asemenea din 1988 (Figura 4.2). Scãderea a fost cauzatã de schimbãrile
apãrute în trei sectoare: agriculturã, energie ºi gestionarea deºeurilor. Reducerea emisiilor din agriculturã rezultã dintr-o
diminuare treptatã a ºeptelului (fermentaþia intestinalã). În sectorul energetic, motivul principal este scãderea producþiei
de cãrbune ºi o scãdere continuã a producþiei în ansamblu a sectorului15.
Nivelul emisiilor de protoxid de azot (N2O) a scãzut semnificativ la începutul anilor 1990 (Figura 4.2). Acest fapt a fost
cauzat în principal de o scãdere a producþiei agricole ºi a consumului de îngrãºãminte. Creºterea nivelului emisiilor de
N2O între 1999 ºi 2001 provine din schimbarea metodologiei evaluãrii nivelelor emisiilor. Din 1999, calculul nivelului
emisiilor include emisiile din excrementele animale (18-20 Gg = 5,6-6,2 Mt CO2e) ºi emisiile din gospodãrirea apelor
reziduale (2,6 Gg = 0,8 Mt CO2e). Bineînþeles, emisiile din aceste surse existaserã ºi înainte, dar nu erau luate în
considerare în inventarele de emisii.
Figura 4.1. Emisiile de CO2 în Polonia

15

În cazul metanului din sectorul gestionãrii deºeurilor, scãderea nivelului e emisii rezultã în principal dintr-o metodologie diferitã pentru calcului
volumului emisiilor
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Între 1995 ºi 2001, Polonia a înregistrat o creºtere rapidã a emisiilor de hidrofluorocarburi (HFC), de la 0,02 Mt CO2e
la 1,28 Mt CO2e. Emisiile de HFC se preconizeazã sã creascã în viitor drept rezultat al creºterii numãrului de aparate
de refrigerare ºi de aer condiþionat. Nivelul emisiilor de perfluorocarburi (PFC) a fluctuat în micã mãsurã în aceeaºi
perioadã, de la 0,82 Mt CO2e în 1995 la 0,88 Mt CO2e în 2001, conform tendinþei din producþia aluminiului, care este
principala sursã de emisie de PFC. Nivelul emisiilor de hexafluorurã de sulf (SF6) a crescut constant de la 0,002 Mt
CO2e în 1995 la 0,018 Mt CO2e în 2001 (1995 este anul de referinþã pentru Polonia în calculul reducerii emisiilor
acestor gaze industriale).
Figura 4.2. Emisiile de CH4 ºi N2O în Polonia

Au fost realizate prognoze ale reducerii emisiilor de GES în Polonia începând cu mijlocul anilor 1990. Iniþial, tendinþele
nefiind la fel de distincte precum în prezent, majoritatea acestor prognoze preconizau o creºtere a emisiilor de GES.
Analiºtii explicau cã, în mod inerent, creºterea economicã este acompaniatã de emisii mai mari de GES. Aceastã
dependenþã a fost revizuitã prima datã la începutul anilor 1990, când s-a preconizat cã Polonia ar putea de fapt sã
înregistreze reduceri mai mari ale emisiilor de GES, în pofida ritmului rapid de creºtere economicã. În prezent, este
considerat un fapt cert cã Polonia va realiza un surplus de reduceri semnificativ în prima perioadã de angajament a
Protocolului de la Kyoto. Potrivit acestor ipoteze, Politica climaticã a Poloniei (vezi 4.3) stabileºte un obiectiv de reducere
cu 40% a nivelului emisiilor de GES pânã în 2020 faþã de anul de referinþã (1988).
4.3. Politica Poloniei de protecþie a climei
Politica polonezã de protecþie climaticã a fost modelatã în mare parte de obligaþiile internaþionale, ca Parte a UNFCCC
ºi a Protocolului de la Kyoto precum ºi de evoluþia politicii europene. Problemele de protecþie climaticã nu au avut
niciodatã o poziþie proeminentã în agenda politicã internã. La data de 4 noiembrie 2003, guvernul polonez a adoptat
însã Politica climaticã a Poloniei – Strategiile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã pânã în 2020,
implementând angajamentele din cadrul UNFCCC ºi urmând exemplul dat de statele membre ale Uniunii Europene.
Politica de protecþie a climei este parte integrantã a politicii de mediu naþionale ºi este aliniatã politicii climatice a UE.
Trimiþând la Politica naþionalã de mediu pentru 2003-2006, având în vedere perioada 2007-2010, obiectivul sãu este
definit dupã cum urmeazã: “Obiectivul Politicii climatice este sã combine eforturile Poloniei cu cele întreprinse de
comunitatea internaþionalã pentru a proteja clima globalã prin implementarea principiilor dezvoltãrii durabile, în special
privind eficienþa energeticã, dezvoltarea resurselor forestiere ºi ale solului, asigurarea utilizãrii eficiente a materiilor
prime ºi a produselor finite precum ºi gospodãrirea raþionalã a deºeurilor, pentru a maximiza beneficiile economice,
sociale ºi politice pe termen lung.”
Politica prezintã un numãr de obiective pe termen scurt, mediu ºi lung. Principalele obiective pe termen scurt includ:
- Implementarea prevederilor UNFCCC ºi ale Protocolului de la Kyoto;
- Implementarea prevederilor Tratatului de aderare ºi integrarea politicii climatice poloneze în politica UE;
- Integrarea politicii climatice în politicile sectoriale;
- Reforma sistemelor financiare ºi fiscale ºi începerea activitãþilor legate de angajamentele relevante pentru a doua
perioadã de angajament.
Unele mãsuri prioritare indicate în Politicã se referã la lansarea sistemului de comerþ cu emisii de GES ºi o aplicare la
scarã mai largã a mecanismului de JI. Sarcinile specifice planificate pentru 2003-2006 includ:
- Stabilirea unui cadru legal ºi funcþional (pentru înregistrarea, monitorizarea, validarea ºi certificarea unitãþilor de
reducere a emisiilor) pentru a permite participarea Poloniei în mecanismele flexibile ale Protocolului de la Kyoto (în
special JI ºi ET) ºi armonizarea acestuia cu sistemul UE (2005);
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- Înfiinþarea unui sistem naþional pentru înregistrarea ºi evaluarea schimbãrilor survenite în emisiile de GES ale instalaþiilor,
în nivelele de emisii regionale ºi naþionale de GES ºi în absorbþia de GES în sistemele silvice ºi pedologice (2003-2004).
Obiectivele specifice pe termen mediu ºi lung includ:
- Continuarea integrãrii politicii climatice în politicile economice ºi sociale;
- Realizarea reducerii cu 40% a emisiilor de GES pânã în 2020 faþã de anul de referinþã (1988);
- Promovarea consumului ºi modelelor de producþie cu impact redus asupra mediului;
- Asigurarea implementãrii practice a principiilor dezvoltãrii durabile.
Politica prevede elaborarea strategiilor pe termen lung pentru sectoarele economice care includ activitãþi ºi scenarii de
reducere a emisiilor de GES (separat pentru fiecare gaz). Ea prevede, de asemenea, ºi pregãtirea pentru Programul
naþional de reducere a emisiilor de GES, care va constitui un program de implementare a Politicii climatice.
4.4. Implementarea mecanismelor flexibile introduse de Protocolul de la Kyoto (JI ºi ET)
4.4.1. Implementarea în comun
Ca urmare a politicii climatice a Poloniei ºi Politicii naþionale de mediu, Polonia susþine utilizarea mecanismelor flexibile
ca o modalitate de reducere a costurilor politicii climatice ºi de îndeplinire a obiectivelor de mediu. Ca þarã cuprinsã în
Anexa I, Polonia are dreptul sã participe în mecanismele AIJ/JI, atât ca parte ce finanþeazã proiectele, cât ºi ca statgazdã. Pânã în prezent, datoritã costurilor unitare ale reducerilor de emisii de GES mai scãzute în comparaþie cu cele
din þãrile investitoare, Polonia a participat în proiecte de AIJ/JI ca stat-gazdã. Pe termen lung, se presupune cã Polonia
ar putea juca ºi rolul de investitor activ în proiecte de JI ºi CDM.
Potenþialul ridicat al Poloniei pentru reducerea emisiilor situeazã þara într-o poziþie foarte bunã, fiind una dintre cele mai
promiþãtoare pieþe din regiunea Europei Centrale ºi de Est (surplusul faþã de obiectivul Kyoto din prima perioadã de
angajament este estimat a fi între 100 ºi 120 Mt CO2e/ an). În evaluarea recentã a Bãncii Europene de Reconstrucþie
ºi Dezvoltare a potenþialului de JI al þãrilor în tranziþie, Polonia a fost clasificatã drept o locaþie atractivã pentru proiectele
de JI. În pofida acestor avantaje, numãrul proiectelor de JI implementate este scãzut. Acest fapt poate fi atribuit structurii
birocratice complicate a procesului de aprobare ºi implementare a proiectelor ºi, într-un cadru mai general, lipsei voinþei
politice în privinþa unei politici climatice active.
Managementul proiectelor de JI în Polonia face parte din responsabilitãþile Secretariatului JI (înfiinþat în decembrie
1995), ce funcþioneazã în cadrul Fondului naþional de protecþie a mediului ºi gospodãrirea apelor, cea mai mare
instituþie polonezã care finanþeazã implementarea politicii de mediu, sub supravegherea Ministerului Mediului.
De la înfiinþare, Secretariatul a primit circa 60 de idei de proiecte; doar 12 dintre acestea au fost implementate ca
proiecte AIJ sau JI. Cantitatea de reduceri de emisii realizatã în cadrul proiectelor AIJ/JI (proiectele sunt în prezent în
diferite stadii de implementare) va fi de 680 000 tCO2e anual. Toate activitãþile AIJ/JI desfãºurate pânã în prezent au
vizat sectorul energetic (vezi Tabelul 4.2).
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Componentã de trecere de pe cãrbune pe
gaze naturale (30 de centrale pe
cogenerare locale mici ºi mijlocii)
Componentã de eficienþã energeticã (sute
de clãdiri publice)

Tipul de activitate

Construcþia unui parc de centrale eoliene
(30 de centrale de câte 2 MW fiecare) în
douã locaþii)

47 mil. (investiþie olandezã)1

1,8 mil.3

8,4 mil

Proiect Polonia- Danemarca (JI)

Termoficare. Capacitate de 22 MW electric Suspendat
ºi generare de cãldurã

Proiect Polonia - Finlanda (JI)

Contrucþia unei noi centrale de cogenerare. Suspendat4
Construcþia unei noi conducte de gaz,
modernizarea reþelei electrice

Proiect Polonia - Finlanda (JI)

Construcþia unei hidrocentrale de capacitate Finalizat
micã (0,9 MW)

Proiect Polonia - Finalanda (JI)

1,8 mil.3

Proiect Polonia - Canada (JI)

325000 (200000 partea olandezã,
125000 partea polonezã)2

Proiec t Polonia - Olanda (JI)

Nu a început încã

Construcþia a 3 hidrocentrale de capacitate În desfãºurare
micã (de maximum 1300 kW fiecare), cu
baraje de 2,5-2,8 m

15 centrale eoliene de câte 2 MW

632000 (466000 de la partea olandezã
ºi 166000 de la partea polonezã)

Proiect Polonia - Olanda (JI) ERUPT Project

Utilizarea a 15 cazane moderne pe gaz în Finalizat
locul cazanelor existente pe cãrbune ºi cocs

Proiect Polonia - Olanda (AIJ)

744000 (466000 de la partea olandezã
ºi 278000 de la partea polonezã)

3,7 (propriile
estimãri)

19 (propriile
estimãri)

14

0,5

8 (costul ERU)

10

30

26 - 130

7,6 - 64,2

20

20

25

10

20

15

15

50

17

50000

113000

4685

25000

1600

130000

5800

3237

561

290 000

Costul reducerii* Durata
Reducerile de
(USD/tCO2)
(ani)
emisii (tone/an)

Finalizat, dar în
60000
negociere pentru
statutul de JI
*pe baza datelor proiectelor; 1 - În timpul primei perioade de angajament (2008-2012), partea olandezã va primi 90% din ERU drept compensaþie pentru finanþarea proiectului; 10% vor constitui proprietatea
statului polonez în timpul perioadei menþionate ºi 100% pe restul duratei proiectului; 2 - 45% din creditele carbon vor reveni Poloniei ºi 55% Olandei; 3 - Creditele carbon vor fi împãrþite în jumãtate între
Polonia ºi Canada; 4 - Proiectul a fost suspendat datoritã creºterii preþului gazului.

Parc eolian în Zagorze

Trecerea de pe cãrbune pe paie ºi
cogenerare

Centralã pe cogenerare ºi
schimbare de la cãrbune la gaz în
oraºul Elblag

Hidrocentralãpe râul Bobr

Odra superioarã, hidrocentrale de
capacitate micã

48,1 milioane (1,1 mi. guvernul norvegian,
25 mil. GEF-Banca Mondialã, 22 mil.
partea polonezã)

Proiect Polonia - Olanda (AIJ)

Urmeazã sã fie
finalizat în 2004

Utilizarea deºeurilor de lemn pentru Instalarea unui cazanpe biomasã (deºeuri de Finalizat
încãlzire în zone urbane - centralã lemn) capacitatea termicã a cazanului este
demostrativã în oraºul Jelenia Gora de 35+ kW

Parcul eolian Skrobotowo

Modernizarea sistemului de
termoficare din orazul Byczyna

Costul proiectului (USD)

Proiect Polonia - Norvegia (AIJ)

Stadiu

Reþea publicã de energie electricã ºi Trecerea de pe cãrbune pe gaze ºi 1
Finalizat
termicã durabilã pentru oraºul
instalaþie cu cogenerare în loc de 2 cazane
Szamotuly
pe cãrbune

Proiect Pilot AIJ de trecere de pe
cãrbune pe gaze naturale

Numele proiectului

Tabelul 4.2. Proiecte AIJ ºi JI implementate în Polonia (1995 - 2003)
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Reducerile totale de emisii atât ale proiectelor de AIJ cât ºi ale celor de JI sunt relativ mici. Ele reprezintã aproximativ
0,6% din surplusul prognozat pentru prima perioadã de angajament (în pofida faptului cã mult mai multe proiecte
fuseserã propuse). Nu este clar de ce autoritãþile poloneze au demonstrat o lipsã de angajament faþã de proiectele de
AIJ ºi JI. Se pare cã au existat douã motive majore pentru o astfel de atitudine pasivã:
1. Impasul birocratic, cauzat în parte de lipsa unei cooperãri corespunzãtoare între Ministerul Mediului (responsabil
politic pentru procesul UNFCCC ºi autoritatea competentã pentru semnarea Memorandumurilor de Înþelegere) ºi Fondul
naþional pentru protecþia mediului ºi gospodãrirea apelor, care gãzduieºte Secretariatul JI;
2. Lipsa sprijinului politic pentru proiectele de JI. Nu a existat suficientã voinþã politicã la momentul respectiv pentru a
sprijini astfel de proiecte ºi guvernul a fost preocupat ºi de faptul cã JI ar putea epuiza oportunitãþile ieftine de reducere
a emisiilor de GES (ceea ce ar obliga Polonia sã ia mãsuri mult mai costisitoare pentru realizarea reducerilor în viitor).
Aceastã îngrijorare a fost susþinutã ºi de unele prognoze realizate în anii 1990, ce arãtau cã emisiile de GES se vor mãri
odatã cu creºterea economicã.
Proiectele de AIJ ºi JI implementate au demonstrat potenþialul ridicat de reducere al proiectelor din domeniul surselor
regenerabile de energie. Costul reducerii unei unitãþi de emisii este mai scãzut în acest domeniu decât în majoritatea
proiectelor din alte domenii ºi variazã între 0,5 ºi 19 USD pe tona de CO2. Proiectele de schimbare a combustibilului
constituie o altã variantã viabilã, iar în combinaþie cu modernizarea reþelei de termoficare, oferã o reducere la un cost
sub 10 USD pe tona de CO2.
Analiza proiectelor implementate pânã în prezent aratã cã Polonia nu a dezvoltat o metodologie uniformã pentru
estimarea duratei de viaþã a proiectelor ºi distribuþia ERU-urilor rezultate. Aceste valori sunt determinate de la proiect la
proiect, drept rezultat al negocierilor dintre partea polonezã ºi investitorul strãin. De aceea, alocarea ERU ºi durata de
viaþã a proiectului poate varia pentru un domeniu identic sau foarte similar al activitãþilor.
Ministerul Mediului a întreprins recent eforturi pentru simplificarea procedurii de aprobare a proiectelor de JI. O
schimbare importantã este eliminarea cerinþei ca un Memorandum de Înþelegere sau o Scrisoare de Intenþie sã
trebuiascã sã fie semnatã de cãtre statul polonez ºi statul strãin în cauzã înaintea aprobãrii proiectului ca JI. Au fost
definite ca arii prioritare pentru proiecte de JI urmãtoarele activitãþi: eficienþã energeticã în sectorul municipal;
dezvoltarea surselor regenerabile de energie; împãdurirea terenurilor agricole degradate ºi a fostelor terenuri agricole.
4.4.2. Comerþul cu emisii (Directiva 2003/87/EC)
Polonia se pregãteºte pentru participarea în sistemul european de comerþ cu emisii, ce va începe la data de 1 ianuarie
2005, în forma prevãzutã de Directiva 2003/87. Sistemul este proiectat sã asigure îndeplinirea de cãtre statele membre
ale Uniunii Europene a angajamentelor din Protocolul de la Kyoto privind reducerea emisiilor de GES.
Comerþul cu emisii, funcþionând pe principiul plafonare ºi comercializare, este un instrument nou, ce nu a mai fost aplicat
pânã acum în politica de mediu a Poloniei. De aceea, implementarea la timp a sarcinilor prevãzute în Directiva
2003/87 necesitã eforturi legislative ºi organizaþionale intense. Conform directivei, guvernul polonez va fi obligat sã
stabileascã o limitã cumulatã a emisiilor de CO2 pentru toate grupurile de instalaþii acoperite de sistemul de comerþ
(instalaþii energetice cu puteri de peste 20 MW, rafinãriile de petrol, cocseriile, instalaþiile de prelucrare a metalelor
feroase ºi neferoase, de producþie a cimentului, a sticlei ºi instalaþiile din industria hârtiei) ºi apoi sã efectueze alocãri
pentru instalaþiile ce desfãºoarã aceste activitãþi. Vor fi emise autorizaþii de emisii pentru fiecare operator de întreprindere
pentru perioadele 2005-2007 ºi 2008-2012. Creditele emise vor fi transferabile (adicã pot face obiectul tranzacþionãrii
între unitãþi autorizate sã cumpere ºi sã vândã astfel de credite). La sfârºitul fiecãrei perioade, emisiile înregistrate vor fi
comparate cu cantitatea de credite emise. Operatorii care vor încãlca cerinþele privind predarea unei cantitãþi suficiente
de credite vor fi supuºi penalizãrilor: în prima perioadã de angajament (de trei ani, începând la 1 ianuarie 2005),
penalizãrile vor fi de 40 euro pentru fiecare tonã CO2e emisã de o instalaþie pentru care operatorul nu a predat credite
ºi de 100 euro în a doua perioadã de angajament. Operatorii ale cãror instalaþii au emis mai puþin decât cantitatea
alocatã lor vor avea dreptul de a vinde surplusul altor unitãþi, inclusiv operatori din alte state membre. Aceastã procedurã
are drept scop introducerea stimulentelor economice pentru reducerea emisiilor de GES în statele în care reducerea este
mai ieftinã. Se preconizeazã ca implementarea comerþului cu emisii de GES sã reducã costurile îndeplinirii obiectivelor
Protocolului de la Kyoto cu circa 30%.
În ceea ce priveºte emisiile de CO2, situaþia Poloniei diferã substanþial de cea a actualelor state membre, ce ar putea
întâmpina o serie de probleme în respectarea angajamentelor lor de reducere a emisiilor. Potrivit unor prognoze recente,
emisiile de CO2 ale Poloniei în perioada 2008-2012 vor fi mult mai scãzute (cu circa 30%) faþã de limita sa conform
Protocolului de la Kyoto.
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Diferenþa este estimatã la 100-120 milioane tone CO2 pe an. În consecinþã, implementarea Directivei 2003/87 în
Polonia va avea obiective uºor diferite decât în actualele state membre ale UE. Din perspectiva Poloniei, cea mai
importantã problemã este dacã participarea la comerþul cu emisii de CO2 va afecta sau nu competitivitatea companiilor
poloneze. Se preconizeazã, de asemenea, ca firmele poloneze sã devinã locaþii mai atractive pentru proiecte de
investiþii de reducere a emisiilor de CO2 (în principal în sectorul energetic) ºi cã îºi vor putea plasa surplusul de credite
de emisii pe piaþa europeanã.
În prezent, cea mai importantã sarcinã legatã de implementarea Directivei 2003/87 este sã dezvolte un Plan naþional
de alocare (‘National Allocation Plan’ – NAP). Polonia ºi alte þãri în curs de aderare sunt obligate sã înainteze proiectele
de plan Comisiei Europene pânã la 1 mai 2004 (termenul limitã pentru cele 15 state membre a fost 31 martie 2004).
În Polonia, Ministerul Mediului a contractat pregãtirea unui proiect de plan cu un consorþiu de firme de consultanþã:
EnergSys ºi Ecofys. Planul va prevedea cantitatea totalã de credite de emisii acordatã instalaþiilor din Polonia ºi alocarea
lor pe instalaþii.
Sarcina de specificare a cantitãþii totale de credite ºi alocarea lor instalaþiilor va necesita colectarea unui set consecvent
de date privind toate instalaþiile acoperite de comerþul cu emisii. Potrivit unor estimãri, entitãþile acoperite de schema de
comerþ cu emisii sunt responsabile pentru circa 60% din totalul emisiilor de CO2 în Polonia. La mijlocul lunii martie a fost
finalizatã colectarea datelor pentru aproape 1400 de instalaþii ce îndeplinesc criteriile specificate în Anexa I a Directivei
2003/87. Domeniul datelor colectate include:
- informaþii fundamentale ce identificã instalaþia ºi datele unei persoane de contact;
- utilizarea combustibililor pentru producerea energiei în anii anteriori, pe tip de combustibil (majoritatea þãrilor ce
pregãtesc NAP colecteazã date pentru mai mulþi ani);
- cantitatea de materii prime sau produse ne-energetice obþinute în procesele în care emisiile de CO2 depind nu numai
de cantitatea de combustibil arsã ci ºi de cantitatea de materii prime utilizatã în procesele cu emisii ne-energetice;
- emisiile de CO2 din anii anteriori, calculate pe baza combustibilului folosit pentru ardere ºi pe baza materiilor prime
folosite sau a produselor ne-energetice obþinute în procesele cu emisii ne-energetice;
- realizarea principalelor produse: atât produsele energetice (energie electricã, cãldurã) cât ºi produsele non-energetice
(oþel, cocs, ciment, var, hârtie);
- reducerea emisiilor de CO2 realizatã prin implementarea timpurie a unor mãsuri în perioada 1988-2002.
Potrivit planificãrii aprobate de Ministerul Mediului, EnergSys trebuie sã îºi finalizeze activitãþile privind NAP pe 29
martie 2004. Ulterior, NAP va fi supus consultãrii publice. În etapa prezentã, multe probleme (importante pentru
implementarea Directivei 2003/87) nu au fost încã rezolvate. Acestea includ numãrul total de instalaþii acoperite de
schema de comerþ cu emisii, cantitatea de credite, precum ºi cantitatea alocatã individual de credite de emisii ºi criteriile
pentru determinarea acesteia (perioada de referinþã, acþiunile timpurii), problema unei rezerve pentru noile entitãþi sau
admisibilitatea transferãrii creditelor de la o perioadã de angajament la urmãtoarea (reportarea).
În acelaºi timp, Ministerul Mediului pregãteºte o lege privind comerþul cu emisii. Scopul legii este sã transpunã
prevederile Directivei 2003/87 în sistemul legislativ de mediu polonez. Conform informaþiilor furnizate de minister, prima
variantã este aproape finalizatã ºi va fi supusã consultãrii inter-ministeriale. Aceastã lege se preconizeazã sã fie
acceptatã de Consiliul de Miniºtri ºi înaintatã cãtre Sejm (prima Camerã a Parlamentului) în iunie. Pânã în prezent,
guvernul polonez nu a luat nici un fel de mãsuri pentru implementarea sau evaluarea efectelor potenþiale ale adoptãrii
aºa-numitei „directive de conectare”, ce are drept scop includerea creditelor de emisii generate în mecanisme bazate
pe proiecte (inclusiv JI) în sistemul european de comerþ cu emisii.
4.4.3. Inventarul ºi sistemul de monitorizare a emisiilor de GES (Decizia 280/2004/EC)
Prevederile Deciziei 280/2004/EC privind monitorizarea ºi raportarea emisiilor de CO2 nu au fost încã transpuse în
legislaþia polonezã. Cerinþele specificate în Deciziei sunt obligatorii pentru Polonia începând cu data aderãrii la
Comunitate (1 mai 2004). În Polonia, obligaþia de a pregãti inventare, de a monitoriza ºi înainta rapoarte privind
emisiile de GES rezultã în principal din prevederile Actului din 26 iulie 2002 de ratificare a Protocolului de la Kyoto
(Dz.U.16 Nr. 144, punctul 1207) ºi din prevederile Politicii climatice a Poloniei ºi Strategiei de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de serã a Poloniei pânã în 2020.

Dz.U. - Dziennik Ustaw - Monitorul Oficial al Poloniei
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Sistemul actual de inventare de gaze cu efect de serã a fost înfiinþat în 200017, când datoritã unui acord între Ministerul
Mediului, Preºedintele Fondului naþional pentru protecþia mediului ºi gospodãrirea apelor ºi Directorul Institutului de
protecþie a mediului, a fost înfiinþat Centrul naþional de înregistrare a emisiilor. Centrul a fost localizat în cadrul structurii
organizatorice a Institutului de protecþie a mediului, institutul de cercetare de stat din subordinea Ministerului Mediului.
Acest acord stabileºte obiectivele activitãþilor Centrului:
- pregãtirea inventarelor naþionale de emisii ºi a rapoartelor inventarelor pentru:
- statisticile naþionale ºi managementul de mediu;
- rapoartele din cadrul CLRTAP18;
- rapoartele din cadrul UNFCCC;
- rapoartele pentru OECD, Eurostat ºi Agenþia europeanã de protecþie a mediului (‘European
Environmental Agency’ – EEA).
- crearea, dezvoltarea ºi actualizarea bazelor de date necesare pentru realizarea Sarcinii 1, conþinând:
- date privind sursele de emisii ºi activitãþile asociate;
- factorii de emisie;
- nivelele estimate de emisii.
- dezvoltarea metodologiei de inventariere;
- analiza schimbãrilor survenite în nivelul emisiilor (monitorizarea tendinþelor) pentru a acoperi atât cerinþele interne cât
ºi cele internaþionale.
Centrul funcþioneazã atât pentru a acoperi nevoile interne ale Poloniei – întãrirea sistemului de management de mediu
- dar ºi pentru a respecta angajamentele internaþionale din cadrul convenþiilor pe care Polonia le-a semnat sau ratificat
(CLRTAP, UNFCCC). Centrul funcþioneazã ºi pentru îndeplinirea angajamentelor Poloniei din cadrul participãrii în
organizaþii internaþionale (OECD, EEA, ºi UE). Sistemul existent pentru înregistrarea emisiilor de GES în Polonia este
conform principiului „top-down”, colectând informaþiile indirect, în formã agregatã, de la instituþiile centrale ºi mai puþin
în mod direct, de la entitãþile ce elibereazã substanþe poluante în aer. Sistemul actual de flux al datelor privind poluarea
aerului ºi sistemul inventarului de emisii în aer este prezentat în figurile 4.3 ºi 4.4.
Ministerul Economiei, Muncii
ºi Politicii Sociale

Biroul central de statisticã

Agenþia privind
piaþa energeticã

NIVEL REGIONAL

NIVEL NAÞIONAL

Figura 4.3. Fluxul datelor privind poluarea aerului

Birouri regionale
de statisticã

Ministerul Mediului

Inspectoratul general
de protecþie a mediului

Centrul naþional
de înregistrare a emisiilor

Inspectorate

Inspectorate regionale de
protecþie a mediului

Departamentele de protecþie a
mediului din cadrul birourilor regionale

Powiat

Gmina/Oraºe

Instalaþii individuale
Sursa: Prezentarea D-lui Krzysztof Olendrzynski, Director al Centrului naþional de înregistrare a emisiilor, intitulatã Sistemul naþional de realizare
a Inventarelor de poluanþi ai aerului, din cadrul seminarului organizat de Institutul de dezvoltare durabilã, 17 martie 2003
17

Comitete speciale de experþi desemnate ad-hoc de cãtre Ministerul Mediului au pregãtit în anii 1990 inventare de emisii. Aceste comitete erau
responsabile pentru efectuarea calculelor necesare ºi prezentarea datelor privind nivelele de emisii. Institutul de protecþie a mediului a coordonat
procesul de pregãtire a rapoartelor conþinând datele inventarelor (rapoartele au fost înaintate Secretariatului UNFCCC). Comitete speciale de
experþi desemnate ad-hoc de cãtre Ministerul Mediului au pregãtit în anii 1990 inventare de emisii. Aceste comitete erau responsabile pentru
efectuarea calculelor necesare ºi prezentarea datelor privind nivelele de emisii. Institutul de protecþie a mediului a coordonat procesul de pregãtire
a rapoartelor conþinând datele inventarelor (rapoartele au fost înaintate Secretariatului UNFCCC)
18
Convenþia privind poluarea aerului transfrontierã pe distanþe mari
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Figura 4.4. Sistemul actual al inventarului de emisii în aer
Agenþia privind
piaþa energeticã

Birouri regionale
de statisticã
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Sursa: Prezentarea D-lui Krzysztof Olendrzynski, Director al Centrului naþional de înregistrare a emisiilor, intitulatã Sistemul naþional de realizare
a Inventarelor de poluanþi ai aerului, din cadrul seminarului organizat de Institutul de dezvoltare durabilã, 17 martie 2003

Pentru a îndeplini obligaþiile Poloniei privind raportarea emisiilor de GES ºi a precursorilor acestora cãtre Secretariatul
UNFCCC, Centrul naþional de înregistrare a emisiilor coordoneazã pregãtirea Raportului inventarului naþional. Raportul
prezintã informaþii referitoare la emisiile de gaze cu efect de serã cuprinse în Protocolul de la Kyoto:
* dioxid de carbon – CO2
* metan – CH4
* protoxid de azot – N2O
* hidrofluorocarburi – HFC
* perfluorocarburi – PFC
* hexafluorura de sulf - SF6
Suplimentar, Raportul include informaþii referitoare la precursorii GES:
* monoxid de carbon – CO
* oxizii de azot (NO+NO2) - NOx
* compuºi organici volatili alþii decât metanul
* dioxid de sulf – SO2.
La realizarea inventarului, Centrul colaboreazã cu un numãr de experþi individuali precum ºi cu instituþii, ca de exemplu:
Biroul central de statisticã, Institutul de ecologie a zonelor industriale din Katowice, Institutul de transport auto din
Varºovia, Agenþia privind piaþa energeticã.
Prima schiþã a inventarului sub forma tabelelor IPCC este realizatã de obicei la 12-14 luni de la finele anului în cauzã,
depinzând în mare mãsurã de disponibilitatea datelor necesare.
Estimãrile emisiilor sunt bazate pe metodologiile recomandate de UNFCCC, IPCC, iar în cazul precursorilor GES, pe
metodologiile dezvoltate de UN ECE/EMEP (IPCC 1997, EEA 2002). Acolo unde este necesar ºi posibil, metodologiile
au fost dezvoltate pentru a reflecta condiþii naþionale specifice19. Cele mai importante caracteristici ale pregãtirii ºi
arhivãrii inventarului pot fi rezumate dupã cum urmeazã:
- datele de activitate sunt preluate în ce mai mare parte din statisticile oficiale, sau când datele necesare nu sunt
disponibile, sunt folosite rapoarte de cercetare (contractate) sau estimãri ale experþilor;
- factorii de emisie pentru principalele surse de emisii sunt preluate în cea mai mai mare parte din rapoarte de cercetare
interne; datele standard IPCC sunt utilizate în cazul în care factorii de emisie sunt foarte nesiguri (de exemplu, emisiile
de N2O ale deºeurilor animale ºi cele de CH4 ºi N2O din combustia staþionarã) sau atunci când contribuþia unei anumite
categorii de sursã la totalul naþional este nesemnificativã;
- toate datele de activitate, factorii de emisii ºi datele de emisii rezultate sunt stocate în baza de date a Centrului naþional
de înregistrare a emisiilor, care este actualizatã constant ºi se preconizeazã sã îndeplineascã cerinþele mereu în
schimbare pentru raportarea emisiilor, atât în cadrul UNFCCC cât ºi al Convenþiei CLRTAP.
19

Factorii de emisie sunt fie estimaþi pe baza mãsurãtorilor, fie stabiliþi prin investigaþii speciale. Dacã nu sunt disponibili la nivel intern, factorii de
emisie sunt preluaþi din sursele IPCC sau alte publicaþii internaþionale. Emisiile sunt exprimate în unitãþi de CO 2e, pe baza Potenþialului de
încãlzire globalã ('Global Warming Potential' - GWP), calculat pentru o perioadã de 100 de ani, conform celui de-al doilea Raport de evaluare
al IPCC.
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Polonia nu a implementat încã o procedurã formalã QA/QC de verificare a inventarului naþional de emisii. De aceea,
pentru a elimina erorile, este utilizatã o procedurã internã de verificare. Valorile calculate ale emisiilor dintr-un anumit an
sunt comparate cu valorile corespunzãtoare anului anterior (serii de timp) ºi extremele sunt analizate în detaliu.
Urmãtoarea etapã este reprezentatã de consultãrile cu furnizorii datelor, în momentul în care prima variantã de Raport
al inventarului naþional este finalizatã.
Sistemul creat în Polonia are avantajele ºi dezavantajele sale. Punctele bune ale sistemului existent includ:
- înfiinþarea unui sistem care integreazã mãsurile proiectate pentru a îndeplini angajamentele din cadrul UNFCCC ºi alte
acorduri internaþionale ºi care poate contribui la crearea unei baze de date integrate (de diferite tipuri), dând
posibilitatea îmbunãtãþirii metodologiei ºi pentru îndeplinirea angajamentelor internaþionale ale Poloniei;
- sprijin oferit de Ministerul Mediului activitãþilor proiectate sã dezvolte metodologia inventarului, datoritã cãrora a fost
posibilã dezvoltarea factorilor naþionali de emisie sau a metodelor interne de realizare a inventarului;
- crearea unei reþele informale de legãturi între diferite instituþii cu experienþã sau date indispensabile pentru înregistrarea
emisiilor poluante în aer;
- iniþierea unei cooperãri avantajoase ºi strânse cu Biroul central de statisticã în scopul obþinerii unor date mai specifice
precum ºi a dezagregãrii datelor privind producþia ºi consumul de energie ºi combustibili, silvicultura, producþia
industrialã sau agricultura;
- crearea unei echipe de experþi înalt calificaþi ºi a unei reþele de colaboratori cu suficiente cunoºtinþe pentru realizarea
inventarelor.
Principalele probleme legate de funcþionarea acestui sistem sunt urmãtoarele:
- lipsa unui cadru legal solid care sã reglementeze modul de funcþionare a Centrului, domeniul sarcinilor ºi competenþelor
sale (stabilite într-un statut sau act legislativ secundar). Activitãþile Centrului sunt bazate pe proiecte – desfãºoarã proiecte
specifice ºi îndeplineºte sarcini desemnate în fiecare an de cãtre instituþiile ce l-au creat;
- absenþa unor surse stabile de finanþare, ceea ce împiedicã planificarea pe termen mediu ºi lung a activitãþilor sale;
- resursele financiare ºi umane insuficiente;
- probleme legate de domeniul datelor arhivate ºi al creãrii de baze de date;
- diferenþele existente între inventarele pregãtite pânã în prezent (de exemplu, ca rezultat al aplicãrii altor indicatori decât
cei recomandaþi, agregarea excesivã a datelor etc.) ºi necesitatea corelãrii inventarelor; în acest context, resursele
limitate ale Centrului vor fi folosite în mare mãsurã pentru rezolvarea acestei probleme, limitând, astfel, posibilitatea
implementãrii altor proiecte;
- absenþa unor proceduri formale pentru utilizarea datelor din statisticile naþionale, inclusiv a datelor confidenþiale (de
exemplu, date specifice privind emisiile unor entitãþi economice individuale).
În concluzie, se impune creºterea capacitãþii Centrului naþional de înregistrare a emisiilor. Acest fapt ar trebui realizat
prin reglementarea funcþionãrii acestei instituþii prin intermediul unui act legislativ ºi introducerea sa în cadrul sistemului
de unitãþi din structura de management de mediu a Poloniei, precum ºi prin asigurarea unor surse de finanþare
permanente ºi previzibile.
4. 5. Sectorul energetic
4.5.1. Principalele documente de strategie referitoare la sectorul energetic (implementarea
principiilor pieþei energetice unice)
Cel mai important document ce specificã activitãþile ce trebuie desfãºurate de cãtre guvern în sectorul energetic este
“Ipoteze ale politicii energetice a Poloniei”. Potrivit prevederilor Legii energiei, Ipotezele sunt adoptate de
Consiliul de miniºtri în urma recomandãrilor Ministerului Economiei. Documentul reprezintã în prezent o prognozã a
dezvoltãrii sectorului energetic ºi combustibililor pentru urmãtorii 15 ani, cel puþin, ºi prevede un program pe termen lung
al activitãþilor în direcþia asigurãrii securitãþii aprovizionãrii cu energie a statului. În plus, Ministerul Economiei este obligat
sã prezinte în mod regulat (o datã la doi ani) o evaluare a modului în care sunt executate ipotezele politicii de stat,
împreunã cu sugestii pentru îmbunãtãþiri ºi o prognozã pe termen scurt pentru urmãtorii 5 ani. Având în vedere cã aceste
amendamente au fost prezentate ultima datã în 2002, se preconizeazã ca urmãtorul document de acest tip sã fie
pregãtit anul acesta.
Politica energeticã guvernamentalã este prezentatã în documentul Linii directoare pentru politica energeticã a
Poloniei pânã în 2020, adoptat de Consiliul de miniºtri în februarie 2000.
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Documentul formuleazã direcþiile strategice ale activitãþilor statului. Una din aceste direcþii este strategia pentru
îmbunãtãþirea eficienþei energetice, al cãrei element central include promovarea echipamentelor energetice moderne ºi
cu eficienþã ridicatã, care pot fi competitive atât pe piaþa internã cât ºi pe cea internaþionalã. Promovarea surselor
regenerabile de energie a fost de asemenea identificatã ca fiind unul din obiectivele politicii, însã politica nu specificã
mãsuri mai concrete de sprijinire a implementãrii acestui obiectiv. La începutul anului 2002, Consiliul de miniºtri a
aprobat Evaluarea implementãrii ºi amendãrii Liniilor directoare pentru politica energeticã a Poloniei pânã în 2020.
Documentul conþine o nouã prognozã pe termen scurt pentru dezvoltarea economicã a Poloniei ºi a sectorului energetic
ºi al combustibililor pânã în 2005.
Strategia de dezvoltare a surselor regenerabile de energie, adoptatã în 2001, constituie un alt document de strategie
important legat de sectorul energetic. Conform Strategiei, cota surselor regenerabile de energie în consumul energetic
total al Poloniei ar trebui sã atingã 7,5% în 2010 ºi 14% în 2020. Documentul este prezentat mai detaliat în secþiunea
privind sursele regenerabile de energie (4.5.3).
Cel mai semnificativ act legislativ referitor la sectorul energetic este Legea energiei, adoptatã în 1997 ºi amendatã
ulterior de mai multe ori (ultimul amendament a fost fãcut anul trecut). Acesta este un act relativ modern. Legea energiei
reglementeazã amãnunþit probleme legate de dezvoltarea politicii energetice, inclusiv principiile ºi condiþiile pentru
furnizarea ºi consumul de combustibili ºi energie (inclusiv cãldurã), precum ºi probleme legate de funcþionarea
instalaþiilor energetice. Legea specificã, de asemenea, organismele responsabile pentru managementul combustibililor ºi
al energiei. Pe baza Legii energiei, organismele administrative specificate în aceasta au emis un numãr de acte executive
reglementând în detaliu probleme legate de sectorul energetic. Prevederile au funcþionat ca bazã pentru transpunerea
celei mai mari pãrþi din legislaþia UE din domeniu.
În prezent, Legea energiei este aliniatã principiilor adoptate în politica energeticã europeanã ºi prevederilor celor mai
semnificative directive referitoare la piaþa unicã de energie: 96/92/EC ºi 98/30/EC. Liberalizarea ulterioarã a pieþei
energetice, inclusiv faptul cã angajamentele rezultate din Directivele 2003/54/EC ºi 2003/55/EC vor intra în vigoare
(ele anuleazã Directivele 96/92/EC ºi 98/30/EC ºi stabilesc noi reguli pentru funcþionarea pieþei comune de energie
electricã ºi gaze naturale), necesitã amendarea continuã a legislaþiei poloneze din domeniu.
Obiectivele Legii energiei includ crearea condiþiilor pentru: dezvoltarea durabilã a þãrii, asigurarea securitãþii energetice,
consumul eficient ºi raþional de combustibili ºi energie, dezvoltarea competiþiei, contracararea efectelor negative ale
monopolurilor naturale, luarea în considerare a cerinþelor ºi angajamentelor de protecþie a mediului rezultate din
acordurile internaþionale precum ºi protejarea intereselor consumatorilor. În plus, intenþia legislatorului a fost sã introducã
treptat condiþii care sã dea posibilitatea eliminãrii monopolului natural al instalaþiilor energetice existente, precum ºi
condiþii care sã ducã la dezvoltarea competiþiei ºi stabilirea preþurilor pieþei de combustibili ºi energie.
Principiile generale stabilite în Legea energiei faciliteazã introducerea unor mecanisme de piaþã în sectorul
combustibililor ºi energiei, permiþând în acelaºi timp menþinerea nivelului necesar de securitate energeticã a statului.
Principiile includ:
- Dezvoltarea durabilã a statului, conform cãreia dezvoltarea energeticã trebuie sã fie constantã, planificatã ºi
desfãºuratã în aºa fel încât nici una din regiunile þãrii sã nu fie neglijatã în ceea ce priveºte furnizarea de combustibili ºi
energie;
- Asigurarea securitãþii energetice, prin dezvoltarea în direcþia unei economii care sã acopere necesitãþile atât
curente cât ºi viitoare de combustibili ºi energie într-un mod justificat pe o bazã economicã ºi tehnicã; în acelaºi timp,
trebuie sã ia în considerare obiectivele de protecþie a mediului (activitãþi precum planificarea aprovizionãrii cu
combustibili ºi energie, stocarea unui surplus suficient de combustibili de cãtre instalaþii etc. contribuie la îndeplinirea
acestui obiectiv);
- Protejarea intereselor consumatorilor precum ºi principiul asociat al dezvoltãrii competiþiei ºi contracararea
efectelor negative ale monopolurilor naturale, indicând necesitatea de introducere a mecanismelor de piaþã acolo unde
acestea nu existã încã ºi propagarea lor acolo unde este posibil;
- Accesul terþei pãrþi la reþea, care impune companiilor din domeniul transportului ºi distribuþiei energiei obligaþia
de a acorda accesul unei terþe pãrþi la producãtorii interni, cu condiþia îndeplinirii anumitor condiþii legate de capacitãþile
economice ºi tehnice ºi de a asigura cã acest tranzit nu are un impact negativ asupra preþurilor sau serviciilor pentru alþi
clienþi conectaþi la reþea. Pãrþile negociazã condiþiile acordurilor, însã Autoritatea de reglementare din domeniul
energetic a Poloniei poate specifica aceste condiþii dacã pãrþile nu ajung la un acord. Perioada pentru care o terþã parte
trebuie sã obþinã accesul este stabilitã ca fiind de 8 ani ºi accesul este stabilit pe baza consumului energetic anual.
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Deciziile la care s-a ajuns în urma negocierilor de aderare privind sectorul energetic obligã Polonia sã implementeze
întreaga legislaþie a Uniunii Europene din domeniu înainte de sfârºitul anului 2002, cu excepþia anumitor prevederi ale
directivei privind liberalizarea pieþei de gaze naturale ºi obligaþia de menþinere a unor surplusuri minime de combustibili
lichizi. Angajamentele au fost îndeplinite. În 2002, Parlamentul a introdus amendamente semnificative la Legea energiei,
în principal pentru adaptarea sa la legislaþia UE. Legislaþia UE înregistrând însã în continuare schimbãri frecvente, mai
sunt necesare amendamente ale reglementãrilor din domeniu în Polonia. Legea energiei este în prezent în curs de
amendare. Obiectivele schimbãrilor sunt transpunerea în legislaþia polonezã a prevederilor Directivei 2001/77/EC
(vezi secþiunea referitoare la sursele regenerabile de energie) ºi dizolvarea contractelor pe termen lung de furnizare a
energiei electrice, care împiedicã liberalizarea. Mãsurile legislative care sã transpunã prevederile Directivei
2003/54/EC ºi 2003/55/EC în Legea energiei sunt planificate pentru a doua jumãtate a anului 2004.
În mod similar cu situaþia din Uniunea Europeanã, cerinþele de protecþie a mediului în Polonia influenþeazã semnificativ
dezvoltarea sectorului energetic. În pofida schimbãrilor pozitive ce au avut loc în ultimul deceniu, sectorul energetic
polonez, bazat pe huilã ºi cãrbune brun, rãmâne una din cele mai importante surse de presiune negativã asupra
mediului. Obiectivele stabilite în Politica naþionalã de protecþie a mediului, ce a fost adoptatã de cãtre Sejm în 2001,
presupun cã necesitatea îmbunãtãþirii calitãþii aerului ºi de a îndeplini cerinþele specificate în convenþiile internaþionale
va dicta, pe termen lung (pânã în 2025), o scãdere de douã ori a intensitãþii energetice a economiei poloneze.
Documentul stipuleazã cã “atingerea acestui obiectiv va necesita mecanisme care sã permitã reflectarea în mai mare
mãsurã a costurilor de protecþie a mediului în preþul energiei, în special prin implementarea taxelor pe combustibili, care
va varia în funcþie de impactul asupra mediului al diferitelor tipuri de combustibil”. Aceasta va duce la schimbãri
semnificative în sectorul energetic polonez, în special la creºterea importanþei gazelor naturale ca purtãtor de energie
ºi la dezvoltarea utilizãrii surselor regenerabile de energie.
Prognozele ºi liniile directoare prezentate în documentul Polonia 2025. Strategia pe termen lung pentru dezvoltarea
stabilã ºi durabilã, ce a fost adoptat de Consiliul de miniºtri în 2002, reflectã de asemenea necesitatea armonizãrii
politicii de protecþie a mediului cu politica economicã ºi cu cea socialã. Documentul presupune cã în urmãtorii 20 de ani
cererea de huilã va continua sã scadã în Polonia (în aceeaºi perioadã cererea de cãrbune brun se va menþine la acelaºi
nivel, în timp ce rolul petrolului, gazelor naturale ºi al surselor regenerabile de energie va creºte). Politica energeticã se
va concentra pe asigurarea securitãþii energetice a statului, luând în considerare, în acelaºi timp, cerinþele de protecþie
a mediului. De aceea, printre altele, sunt planificate:
- Reducerea intensitãþii energetice a economiei pânã la nivelul care sã asigure cã în 2025 consumul energetic total nu
va depãºi 120% din consumul actual;
- Înlocuirea huilei folosite drept combustibil în instalaþii de încãlzire de capacitate micã (inclusiv în gospodãrii), fiind
imposibilã reducerea eficientã a emisiilor poluante în aer ºi gestionarea corespunzãtoare a reziduurilor rezultate în acest
tip de instalaþii, cu gaze naturale, pãcurã cu conþinut redus de sulf, energie electricã, combustibil pe bazã de biomasã
ºi cãldurã rezidualã;
- Creºterea cu cel puþin 14% pânã în 2020 a cotei surselor regenerabile de energie în balanþa energeticã primarã;
- Închiderea tuturor instalaþiilor de producere strict a energiei termice cu randament sub 80% ºi înlocuirea lor cu centrale
de cogenerare;
- Oferirea utilizatorilor a unui acces larg la informaþii referitoare la intensitatea energeticã a instalaþiilor, aparatelor ºi
produselor, luând în considerare întregul lor ciclu de viaþã;
- Implementarea mecanismului de optimizare a activitãþilor sectorului energetic referitor la aspecte de mediu, inclusiv
referitor la creditele de emisii care se pot comercializa.
4.5.2. Starea sectorului energetic
Polonia este unul din cei mai importanþi producãtori ºi exportatori de huilã la nivel mondial, iar sectorul sãu energetic
este dependent în mare mãsurã de huilã ºi lignit ca surse primare de energie. Cea mai mare parte din producþia de
energie electricã a þãrii este pe bazã de cãrbune (97%), deºi diversificarea prin introducerea producþiei pe bazã de
gaze naturale sau alte surse de energie a fost recunoscutã ca o prioritate strategicã. Dupã cum se poate vedea în
graficul de mai jos, cãrbunele este încã responsabil pentru peste 50% din consumul energetic total al Poloniei, deºi cota
sa a scãzut substanþial în ultimii ani.
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Figura 4.5. Cotele surselor de energie în consumul de energie primarã în Polonia

Energia electricã este generatã în aproximativ 400 de centrale electrice ºi centrale de cogenerare cu o capacitate
instalatã totalã de 35018 MWe (2002), depãºind cu mult nevoile interne (cu circa 30%). Un numãr de 55 de centrale
electrice ºi centrale de cogenerare din sectorul energetic public deþin 86% din capacitatea instalatã, restul de 14% fiind
reprezentat de instalaþii industriale (centrale electrice ºi centrale de cogenerare de capacitate micã). Reþeaua polonezã
de transport al energiei electrice este responsabilã pentru transport, iar distribuþia ºi vânzãrile sunt gestionate de 33 de
companii de distribuþie a energiei electrice ºi de circa 200 de alte companii licenþiate.
În 2002, consumul de gaze naturale în Polonia a fost de aproape 11 miliarde m3, în cea mai mare parte importat din
Rusia. Având în vedere întreruperea recentã a furnizãrii de gaze cauzatã de tensiunile privind preþurile dintre Rusia ºi
Bielorusia, dependenþa de o singurã sursã de aprovizionare (Gazprom) devine o problemã politicã din ce în ce mai
importantã.
Transformarea sistemului, începutã în 1989, avanseazã într-un ritm mult mai încet în sectorul energetic ºi al mineritului
carbonifer decât în alte sectoare ale economiei. În pofida acestui fapt, sectorul energetic polonez a înregistrat schimbãri
majore în ultimii 15 ani. Restructurarea sectorului energetic din prima jumãtate a anilor 1990 a fost limitatã considerabil
de chestiuni socio-economice. Populaþia era îngrijoratã cã privatizarea sectorului va duce la o creºtere semnificativã a
preþului energiei. Primele activitãþi pentru transformarea proprietãþii în acest sector au fost iniþiate doar dupã adoptarea
noii Legi a energiei (1997).
Procesul de înfiinþare a unei pieþe a energiei electrice în Polonia care sã fie similarã celei introduse în statele membre ale
UE a fost iniþiat în momentul intrãrii în vigoare a Legii energiei, când a fost garantat accesul terþei pãrþi la reþeaua de
transport. Eliminarea sistemului de “cumpãrãtor unic”, în care Reþeaua polonezã de transport deþinea o poziþie
privilegiatã, funcþionând nu numai ca operator al reþelelor de transport de înaltã tensiune ci ºi ca agent de distribuþie
pentru cea mai mare parte din energia electricã produsã ºi consumatã în þarã, a lansat sectorul energetic polonez spre
crearea unei pieþe complet liberalizate, în care principiul competitivitãþii sã domine la toate nivelele activitãþile pieþei ºi
în care numai operarea reþelei de tip monopol natural sã fie controlatã.
Sectorul energetic polonez trece încã printr-un proces de consolidare ºi restructurare. A fost iniþiatã privatizarea (deºi întro proporþie încã redusã), iar piaþa polonezã de energie electricã ºi principiile sale de funcþionare nu au fost încã stabilite
ºi implementate pe deplin. Procesul este încã ºi mai problematic, având în vedere cã privatizarea companiilor din
sectorul energetic cauzeazã o agitaþie politicã semnificativã. Orice plan al guvernului de a vinde o companie care
produce sau distribuie energie electricã este acuzat de “vânzarea de bijuterii ancestrale” ºi/sau relaþii dubioase cu
companiile mari. Însã dacã luãm în considerare activitãþile iniþiate ºi stadiul proceselor de privatizare, se poate
concluziona cã forma finalã a pieþei energetice poloneze va fi bazatã pe modelul TPA ºi va fi conformã cu cerinþele
pieþei energetice europene comune.
Potrivit OECD20, nu existã o competiþie realã în sectorul energetic polonez, în pofida faptului cã existã un cadru legal
puternic care sã permitã o piaþã competitivã – prin înfiinþarea Autoritãþii de reglementare în domeniul energetic, iar bursa
de energie este funcþionalã.
20

Vezi Przeglady OECD, Reformy regulacji, POLSKA; 2002 - OECD Reviews, Regulations Reforms, Poland; 2002
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Unul din motivele pentru acest ritm încet al transformãrii pieþei din acest sector este cã o mare parte din energie este
contractatã pe termen lung de Reþeaua polonezã de transport ºi de producãtorii de energie, ceea ce reprezintã circa
60% din energia electricã furnizatã în sistemul energetic naþional. Gãsirea unei soluþii pentru aceastã problemã este una
din premisele pentru liberalizarea sectorului. Modificarea contractelor pe termen lung constituie unul din obiectivele
prioritare în pregãtirea Poloniei pentru aderarea la UE. În 2003, guvernul a pregãtit un program ce prevede rezilierea
simultanã a tuturor contractelor pe termen lung de achiziþionare a energiei, pe baza unei scheme de compensaþii. Se
estimeazã cã aceste compensaþii ar fi de circa 14-16 miliarde PLN21. Principalele obiective ale acestui program includ
stabilizarea situaþiei financiare a producãtorilor de energie electricã ºi pregãtirea lor pentru o funcþionare eficientã pe o
piaþã unicã, competitivã de energie electricã la nivel european, precum ºi facilitarea obþinerii resurselor pentru noi
investiþii în acest sector. Având în vedere cã în contractele pe termen lung intrã ºi elemente referitoare la ajutorul public,
modificarea lor va necesita acordul Comisiei Europene.
4.5.3. Sursele regenerabile de energie (Directiva 2001/77/EC)
În pofida unui potenþial considerabil, sursele regenerabile de energie (SRE) joacã un rol nesemnificativ în aprovizionarea
cu energie primarã în Polonia – 3,6% în 2002. Cota realã este ceva mai mare, majoritatea consumatorilor ce se
aprovizioneazã singuri din surse regenerabile de energie nefiind luaþi în considerare în statistici. Potrivit majoritãþii
prognozelor, biomasa va avea cea mai mare contribuþie la dezvoltarea SRE în Polonia, urmatã de energia eolianã. Pe
de cealaltã parte, energia hidro va rãmâne probabil pe locul doi în cadrul SRE, cu posibilitãþi limitate însã de dezvoltare
în continuare.
În august 2001, Sejm a adoptat Strategia de dezvoltare a surselor regenerabile de energie. Documentul stipuleazã cã
pânã în 2010 cota SRE în balanþa consumului energetic total trebuie sã atingã în Polonia nivelul de 7,5% iar pânã în
2020, 14%. Fiind în concordanþã cu principiile dezvoltãrii durabile, dezvoltarea sectorului SRE a fost inclusã printre
prioritãþile politicii naþionale de protecþie a mediului, care, printre altele, prevede armonizarea politicii de dezvoltare a
sectorului SRE cu alte politici sectoriale (energie, transport, agriculturã ºi dezvoltare regionalã) ºi cel puþin o dublare a
consumului de energie din SRE pânã în 2010. Prevederile documentelor menþionate mai sus nu sunt obligatorii ºi nu
constituie un cadru suficient pentru dezvoltarea sectorului.
Angajamentele de aderare ale Poloniei constituie de asemenea un factor important ce influenþeazã dezvoltarea SRE.
Dezvoltarea SRE este una din prioritãþile politicii de mediu ºi a celei energetice a UE. Cadrul politicii este specificat de
obiectivele stabilite în Cartea Albã: Sursele regenerabile de energie – energie pentru viitor, de prevederile Directivei
2001/77/EC ºi de un numãr de programe mai detaliate pentru promovarea SRE ºi sprijin financiar necesar.
O creºtere semnificativã a utilizãrii SRE în Polonia va necesita condiþii legale adecvate pentru dezvoltarea sectorului ºi
creºterea cheltuielilor financiare pentru cercetare ºi dezvoltare tehnologicã. În acest context, trebuie sã menþionãm faptul
cã nu a fost pregãtit pânã în prezent un Program de implementare a strategiei de dezvoltare a surselor regenerabile de
energie. Strategia prevede pregãtirea de programe guvernmentale pentru dezvoltarea anumitor tipuri de energie. În
pofida faptului cã, potrivit planurilor iniþiale, programele trebuiau sã fie finalizate în 2003, acestea nu au fost realizate
pânã în prezent. Deºi Ministerul Mediului a elaborat în 2002 un document intitulat Program pilot de implementare a
strategiei de dezvoltare a surselor regenerabile de energie pentru 2003-2005 privind creºterea producþiei de energie
electricã din SRE, cu un accent special pe energia eolianã, programul nu a fost acceptat de Consiliul de Miniºtri. În mod
contrar promisiunilor guvernului, nu a fost elaborat încã un nou act privind SRE. Guvernul planificase adoptarea unui
astfel de act în 200322. Au fost incluse o serie de prevederi asupra SRE în ultimele amendamente la Legea energiei
(amendamentele sunt în prezent dezbãtute în Parlament). Amendamentele vor da posibilitatea transpunerii în legislaþia
polonezã a cerinþelor Directivei 2001/77/EC (de exemplu, certificate de origine “verde” a energiei). Se pare însã cã
soluþiile propuse nu vor introduce schimbãri calitative în sistemul de stimulente pentru dezvoltarea SRE, care sã facã
posibilã atingerea nivelelor propuse de SRE în balanþa energeticã.
În general, în Europa sunt practicate douã sisteme de finanþare a producerii de energie electricã din SRE:
- Achiziþia garantatã la preþul minim – avantajos pentru producãtorii de energie din SRE ºi oferind cele mai bune
rezultate în ceea ce priveºte creºterea capacitãþii instalate; aplicã însã o presiune semnificativã asupra companiilor de
distribuþie ce conecteazã la reþea mai mulþi producãtori din SRE (sau cumpãrã mai multã energie “verde”). Sistemul este
relativ scump ºi nu garanteazã realizarea nivelului intenþionat de producþie a energiei “verzi”.
21

Zloþi polonezi
Pregãtirea unui nou act legal care sã reglementeze în detaliu problemele SRE ºi a unui nou cadru de sprijin este programatã de guvern pentru a
doua jumãtate a anului 2004
22
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- Certificatele verzi, ce pot fi comercializate pe o piaþã specialã. Venitul producãtorilor de energie “verde” este
constituit de veniturile obþinute din vânzarea energiei electrice ºi a certificatelor. Pentru energie, producãtorul primeºte
preþul pieþei. Dezavantajele potenþiale ale sistemului includ costuri operaþionale relativ ridicate ºi faptul cã nu garanteazã
condiþii stabile de investiþii. Experienþa cu acest sistem aratã pânã acum cã eficienþa sa este redusã în þãrile cu o piaþã
subdezvoltatã pentru energie “verde”.
Niciunul din aceste modele nu a fost implementat în Polonia. Un alt mecanism, “obligaþia de achiziþionare”, constituie un
stimulent pentru dezvoltarea SRE. Mecanismul este în prezent bazat pe Reglementarea Ministerului Economiei, Muncii
ºi Politicii Sociale asupra domeniului detaliat al obligaþiei de a achiziþiona energia electricã ºi termicã din SRE ºi a
energiei electrice produse în cogenerare, reglementare amendatã în 2003 (Dz.U. Nr. 104, punctul 971). Reglementarea
obligã companiile energetice din domeniul distribuþiei energiei electrice sã achiziþioneze energie electricã produsã din
SRE ºi sã o revândã utilizatorilor finali. Conform acestei reglementãri, cota SRE în vânzãrile totale de energie ar trebui
sã creascã de la 2,4% în 2001 la 7,5% în 2010, dupã urmãtorul program:
Limitele minime ale cotei SRE în vânzãrile totale de energie electricã

Din pãcate, aceastã reglementare nu este implementatã îndeajuns de eficient. De fapt, unele companii de distribuþie a
energiei în loc sã cumpere energia de la producãtori o cumpãrã de la alþi distribuitori (ceea ce face ca o parte din
energia obþinutã din SRE sã fie cumpãratã ºi vândutã de câteva ori). Astfel, dacã guvernul polonez doreºte sã atingã
obiectivele stabilite în Strategia de dezvoltare a surselor energetice regenerabile, va trebui sã îmbunãtãþeascã sau sã
modifice reglementarea referitoare la obligaþia de a cumpãra energia electricã ºi termicã obþinute din resurse
regenerabile.
4.5.4. Limitarea emisiilor din instalaþiile mari de ardere (Directiva 2001/80/EC)
Necesitatea de a implementa cerinþele Directivei 2001/80/EC a Parlamentului European ºi a Consiliului din 23
octombrie 2001 privind limitarea emisiilor anumitor poluanþi în aer din instalaþiile mari de ardere (ce a înlocuit Directiva
88/609/EEC) va influenþa într-o anumitã mãsurã direcþia politicii de protecþie climaticã în Polonia. Nivelul cheltuielilor
de investiþii dintre 2003 ºi 2020 necesare pentru implementarea cerinþelor directivei a fost estimat la 12,7 miliarde euro.
Majoritatea cheltuielilor vor trebui fãcute dupã anul 2010. Majoritatea se vor face pentru reabilitarea instalaþiilor de
producere a energiei închise prematur datoritã necesitãþii de a implementa directiva, într-o perioadã în care nu era sigur
dacã Polonia va primi perioadele de tranziþie solicitate. Alocarea unor asemenea sume pentru modernizarea centralelor
electrice va conduce la pãstrarea structurii existente a sectorului energetic, bazate pe cãrbune. Astfel, va deveni mult mai
dificilã luarea unei decizii de închidere a unei centrale pe cãrbune sau de înlocuire a cãrbunelui cu surse regenerabile
de energie23. Se poate spune astfel cã implementarea acestei directive în Polonia va avea consecinþe negative asupra
dezvoltãrii resurselor regenerabile în Polonia24.

23

Este demn de remarcat faptul cã problema rezultã din negocierile de aderare, ce s-au concentrat asupra armonizãrii legislaþiei ºi implementarea
concretã a cerinþelor comunitare în Polonia. Aceasta a favorizat soluþiile tehnice faþã de cele de sistem ºi de aceea s-a decis implementarea
directivei în cauzã pe baza unor standarde pentru instalaþii specifice ºi nu pe baza Planului naþional de reducere a emisiilor adoptat pentru întreaga
þarã. În al doilea scenariu, se poate preconiza adoptarea altor soluþii decât a tehnologiilor "end-of-pipe" (depoluarea gazelor de ardere înainte
de ieºirea la coº) pentru reducerea generalã a emisiilor în Polonia, de exemplu înlocuirea energiei convenþionale cu sursele regenerabile de
energie. În cazul în care companiile energetice ar aloca pentru dezvoltarea SRE chiar ºi 15-20% din fondurile necesare pentru implementarea
Directivei 2001/80/EC, ar rezulta o creºtere rapidã ºi semnificativã a utilizãrii SRE în Polonia
24
Dacã asemenea investiþii nu s-ar face, atunci capacitatea respectivã ar putea fi înlocuitã cu una pe regenerabile
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Investiþiile adiþionale, împreunã cu cheltuielile de întreþinere, exploatare ºi renovare a instalaþiilor de depoluare vor mãri
costul energiei electrice ºi termice produse. Costurile mai mari vor putea forþa populaþia sã utilizeze energia într-o
manierã mai eficientã ºi raþionalã – atât în cazul consumatorilor casnici cât ºi în cel al consumatorilor industriali.
Îndeplinirea cerinþelor directivei va influenþa într-o anumitã mãsurã posibilitatea de realizare a proiectelor de JI în
Polonia. Importanþa acestei influenþe va depinde foarte mult de mãsurile luate în industrie, de exemplu de trecere la
combustibili mai curaþi (de la cãrbune la petrol sau gaze), de ataºare a unor instalaþii de depoluare (desulfurare ºi/ sau
de-NOx-are) sau de îmbunãtãþire a eficienþei energetice a proceselor, ceea ce are un beneficiu colateral de reducere a
emisiilor de CO2 mai mare. Potenþialul JI este de asemenea afectat ºi de ce mãsuri de reducere a emisiilor din instalaþiile
mari de ardere vor fi considerate ca ‘baseline’ pentru Polonia. De pildã, cum preþul gazelor este mult mai mare decât al
cãrbunelui în Polonia, datoritã sistemului de subvenþii, trecerea la combustibili mai curaþi este mai costisitoare decât
desulfurarea ºi deci nu constituie o opþiune viabilã din punct de vedere economic. De aceea, este foarte posibil ca
desulfurarea sã fie consideratã opþiunea de bazã. Într-un asemenea caz, se poate spune cã un proiect de trecere pe un
combustibil mai curat este adiþional, deci este eligibil ca proiect de JI. Altfel spus, Directiva LCP nu va afecta potenþialul
de JI pentru proiecte de trecere la combustibili mai curaþi în aceastã ipotezã, chiar dacã fezabilitatea economicã (chiar
luînd în considerare ERU generate) poate fi prea scãzutã ca sã permitã implementarea unor asemenea proiecte.
4.6. Eficienþa energeticã
4.6.1. Prevederile poloneze privind eficienþa energeticã a aparatelor electrocasnice
Obligaþia de a implementa acquis-ul comunitar priveºte ºi directivele ce reglementeazã problemele de eficienþã
energeticã. Polonia nu a cerut perioade de graþie în acest domeniu, din mai multe motive. În primul rând, intensitatea
energeticã a aparatelor poloneze este de 1,5-2 ori mai mare decât în Uniunea Europeanã, iar perioadele de graþie nu
ar face decât sã mãreascã aceastã diferenþã. În al doilea rând, este în interesul Poloniei sã obþinã mijloacele financiare
pentru programe comunitare legate de eficienþa energeticã, precum SAVE, ALTENER ºi SYNERGY.
Polonia ºi-a adaptat legislaþia la reglementãrile UE prin amendarea Legii energiei. A fost introdus un nou capitol –
Aparate, instalaþii, reþele ºi exploatarea lor – care specificã obligaþiile producãtorilor ºi importatorilor de aparate
electrocasnice. Aceºtia trebuie sã:
* Producã ºi sã importe aparate ce respectã normele de eficienþã energeticã specificate în Reglementarea Ministerului
Economiei;
* Pregãteascã documentaþia pentru aparatele produse sau importate care sã precizeze nivelul consumului de
combustibili ºi energie în condiþii tipice (adicã eficienþa lor energeticã);
* Includã informaþii privind eficienþa energeticã a aparatului pe etichetã ºi în specificaþiile tehnice.
Datele detaliate privind aparatele ce trebuie sã respecte normele minime de eficienþã energeticã sunt stabilite în
Reglementarea Ministerului Economiei din 14 mai 2001 privind cerinþele de eficienþã energeticã (Dz.U. Nr. 51/01,
punctul 608).
Conform Legii energiei, Preºedintele Autoritãþii de reglementare în domeniul energiei poate impune o penalizare
financiarã producãtorilor sau importatorilor ce introduc pe piaþã aparate care încalcã cerinþele specificate de
Reglementare (sunt mai puþin eficiente sau nu sunt etichetate). Penalizarea nu poate depãºi 15% din veniturile
întreprinzãtorului din anul fiscal anterior.
Cerinþele minimale precizate în reglementarea menþionatã se referã la eficienþa energeticã a 26 de tipuri de aparate,
de exemplu cazane de încãlzire centralã, frigidere, congelatoare, maºini de spãlat, uscãtoare, aspiratoare, plite pe gaz,
becuri etc. Toate aparatele specificate în reglementare trebuie sã aibã etichete speciale.
4.6.2. Eficienþa energeticã a clãdirilor
Parlamentul a adoptat în 1996 documentul Ipotezele politicii naþionale pentru raþionalizarea consumului energetic în
sectorul municipal ºi gospodãresc. Pe baza îndrumãrilor formulate de acest document, au fost introduse noi cerinþe în
domeniul standardelor termice ale clãdirilor ºi acþiunile de reducere a intensitãþii energetice a clãdirilor existente. Aºanumitul “Act de modernizare termicã” precizeazã direcþia principalã a mãsurilor de implementare a celui de al doilea
obiectiv.
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Actul privind sprijinirea proiectelor de modernizare termicã a fost adoptat în 1998 ºi amendat în 2001. Scopul sãu este
sã creeze un sistem de stimulente ºi co-finanþare pentru investitori individuali ºi instituþionali ce iau mãsuri de reducere a
pierderilor în reþelele locale de termoficare, de înlocuire parþialã sau completã a surselor convenþionale de energie cu
SRE ºi, mai presus de orice, de reducere a consumului energetic al clãdirilor (prin izolare termicã). Se estimeazã cã
utilizarea completã a oportunitãþilor din acest domeniu ar face posibilã reducerea consumului de cãrbune cu circa 7-14
milioane tone, îmbunãtãþind semnificativ balanþa emisiilor de GES în Polonia. Acest Act este de o deosebitã importanþã,
consumul energetic din sectorul municipal ºi gospodãresc fiind mai mare cu un factor de 2 sau 3 decât în þãrile Europei
de Vest cu climã similarã.
Pe baza Actului a fost înfiinþat Fondul de modernizare termicã (cu resurse de la buget) pentru a sprijini efectuarea
auditurilor energetice, pentru a oferi împrumuturi ºi premii entitãþilor care desfãºoarã cu succes proiecte de investiþii în
domeniile acoperite de program. Premiul, principalul stimulent pentru investitorii ce iau parte în program, poate atinge
25% din valoarea proiectului de investiþie.
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CAPITOLUL 5
RECOMANDÃRI PENTRU ELABORAREA
UNEI POLITICI ÎN DOMENIUL SCHIMBÃRILOR CLIMATICE
ÎN ROMÂNIA, ÎN VEDEREA ADERÃRII LA UNIUNEA EUROPEANÃ
5.1. Elaborarea unei politici în domeniul schimbãrilor climatice în România
Pânã de curând, implementarea unei politici climatice în România nu a constituit o prioritate pentru guvern. Explicaþia
poate fi gãsitã în faptul cã emisiile de GES ale României sunt mult sub obiectivul sãu de reducere din cadrul Protocolului
de la Kyoto ºi vor rãmâne astfel cel puþin pânã în 2012, dupã cum aratã prognozele: (-23%)÷(-33%) pentru perioada
2008-2012, faþã de obiectivul de –8%. Astfel, România s-ar conforma angajamentului sãu Kyoto chiar dacã nu ar aplica
politici, mãsuri ºi mecanisme de reducere a emisiilor de GES. Acest fapt este valabil, bineînþeles, pentru prima perioadã
de angajament, 2008-2012. Va exista însã aceeaºi situaþie ºi dupã 2012? Foarte probabil cã nu, dacã luãm în
considerare ritmul prognozat al dezvoltãrii economice a þãrii.
În acest context, chiar dacã România a fost un “pionier” printre þãrile industrializate în 2001 în ceea ce priveºte
ratificarea Protocolului de la Kyoto ºi, în pofida faptului cã a fost relativ activã în domeniul JI, cadrul legislativ ºi
capacitatea instituþionalã nu au fost dezvoltate într-o manierã durabilã. În continuare vom prezenta o serie de aspecte
în acest sens – dintre care unele sunt abordate în prezent – împreunã cu recomandãri privind modalitãþile de depãºire
a obstacolelor.
Strategia în domeniul schimbãrilor climatice
Dupã cum s-a menþionat în paragraful 3.8, anumiþi paºi au fost fãcuþi pentru elaborarea unei strategii climatice în
România: Liniile directoare ale REC România privind elaborarea unui Plan naþional de acþiune în domeniul schimbãrilor
climatice (2003) ºi proiectul demarat recent de UNDP ºi MMGA de evaluare a managementului global de mediu în
România, care include o componentã de schimbãri climatice ce se referã la elaborarea unei strategii ºi a unui plan de
acþiune în domeniu.
Adresându-se unei probleme de mediu globale, strategia privind schimbãrile climatice ar trebui sã aibã în vedere toate
sectoarele economiei. Astfel, ea va interacþiona cu ºi va influenþa strategiile sectoriale existente, introducând noi
constrângeri legate de protecþia mediului, dar ºi modalitãþi de depãºire a obstacolelor financiare, prin mecanismele
Kyoto. Aceasta ar conduce la necesitatea revizuirii ºi actualizãrii strategiilor din diferite domenii (de exemplu, din
domeniul energetic: Foaia de parcurs din domeniul energetic, Strategia de eficienþã energeticã, Strategia pentru sursele
regenerabile de energie, Strategia de dezvoltare durabilã; de asemenea, strategiile din domeniile industrie, transport,
agriculturã etc.).
Realizarea unui astfel de document integrator va necesita o cooperare efectivã între factorii interesaþi din domeniile
energie, transport, industrie, cercetare ºi agriculturã (ministere, organisme guvernamentale, sectorul privat, sectorul
academic ºi cel de cercetare, ONG-uri ºi asociaþii profesionale) într-o manierã deschisã ºi consultativã.
Documentul final va trebui sã ia în considerare opiniile ºi sugestiile colectate de la diverºii factori interesaþi ce vor fi
implicaþi în procesul de consultare. În aceastã privinþã, a fost creat un precedent remarcabil, cu ocazia adoptãrii formei
finale a Liniilor directoare pentru elaborarea unui Plan naþional de acþiune în domeniul schimbãrilor climatice, când
procesul de consultare a fost iniþiat ºi desfãºurat de REC, ONG-ul ce a elaborat documentul.
Strategia în domeniul schimbãrilor climatice trebuie sã abordeze, pe lângã politicile ºi mãsurile de reducere a emisiilor
de GES în diferitele sectoare economice, ºi problemele de adaptare la noile condiþii climatice, precum ºi modalitãþile de
implementare a mecanismelor flexibile în România, respectiv JI ºi ET. Ea va trebui sã stabileascã direcþiile necesare pentru
îmbunãtãþirea legislaþiei existente ºi a cadrului instituþional, luând în considerare cerinþele UNFCCC ºi ale Protocolului de
la Kyoto, precum ºi procesul de aderare la UE, obiectivele ºi cadrul temporal.
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Din acest punct de vedere, strategia va trebui sã ia în considerare implementarea Directivei 2003/87/EC privind
înfiinþarea unei scheme de comerþ cu credite de emisii de gaze cu efect de serã în cadrul Comunitãþii ºi propunerea recent
aprobatã a Parlamentului European pentru o Directivã de conectare a mecanismelor bazate pe proiecte, incluzând JI ºi
CDM, cu schema de comerþ cu emisii.
Politica în domeniul protecþiei climei trebuie integratã în politica de mediu naþionalã ºi în cea a Uniunii Europene. În acest
context, trebuie analizatã ºi posibilitatea utilizãrii mecanismelor flexibile Kyoto drept modalitate de aducere de BAT25 ºi
atragere de resurse financiare pentru a realiza conformarea cu standardele de mediu ale Uniunii Europene. Astfel,
utilizarea mecanismelor flexibile ar putea contribui la gãsirea unor resurse financiare suplimentare pentru realizarea de
noi investiþii în scopul îndeplinirii normelor de mediu europene (de exemplu în industria energeticã).
În procesul de elaborare a strategiei trebuie luatã în considerare experienþa UE, constând în principal din:
- Strategia de integrare a aspectelor de mediu în politica de dezvoltare durabilã (2001);
- Programul european în domeniul schimbãrilor climatice (2000).
Experienþa Poloniei:
În 2003, guvernul polonez a adoptat Politica climaticã a Poloniei - Strategiile de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de serã pânã în 2020, ce are drept scop implementarea prevederilor UNFCCC, ale Protocolului de la Kyoto
ºi ale Tratatului de aderare cu Uniunea Europeanã, integrarea politicii climatice poloneze în politicile sectoriale ºi
în cea a Uniunii Europene. Prioritãþile se referã la înfiinþarea cadrului necesar pentru participarea Poloniei în
mecanismele flexibile ºi în schema de comerþ cu emisii a UE, precum ºi înfiinþarea unui sistem naþional de
monitorizare ºi evaluare a emisiilor de GES din instalaþii ºi bazinele de absorbþie de GES în sistemele silvice ºi
pedologice. Strategia stabileºte un obiectiv cantitativ de reducere a emisiilor cu 40% faþã de cele din 1988 (anul
de bazã pentru Polonia sub UNFCCC).
Conºtientizarea
Gradul de conºtientizare la diferite nivele referitor la schimbãrile climatice este în creºtere. Importanþa reducerii emisiilor
de GES, precum ºi însemnãtatea ºi aspectele practice legate de utilizarea mecanismelor flexibile în România sunt
recunoscute din ce în ce mai mult de factorii de decizie ºi reprezentanþii sectorului afaceri.
O contribuþie importantã la înþelegerea acestor aspecte este adusã de:
- seminariile ºi conferinþele realizate de organizaþii internaþionale, firme de consultanþã, ambasadele þãrilor interesate de
proiecte de JI în România, Ministerul Mediului, ONG-uri;
- dezvoltarea proiectelor de JI în þarã ºi, în acest context, schimbul eficient de experienþã între reprezentanþii
guvernamentali ºi reprezentanþii firmelor de consultanþã româneºti ºi strãine (inclusiv agenþii guvernamentale ºi alte
organizaþii internaþionale specializate ºi organisme guvernamentale din diferite þãri cuprinse în Anexa I);
- participarea reprezentanþilor guvernamentali la CoP26 ºi la alte evenimente internaþionale pe probleme climatice;
- diseminarea experienþei ONG-urilor specializate, câºtigate la nivel internaþional, privind negocierile Kyoto, politicile ºi
mãsurile de reducere a emisiilor de GES în þãrile cuprinse în Anexa I (inclusiv statele membre ale UE), implementarea
mecanismelor flexibile ºi cadrul legislativ al UE în domeniu.
În ultimii 2 ani, datoritã incidenþei crescute a fenomenelor meteorologice extreme în România ºi în întreaga lume, mass
media româneascã a reflectat mai mult problemele climatice ºi într-o manierã mai profesionistã. Acest fapt a avut o
contribuþie incontestabilã la creºterea gradului de conºtientizare a publicului.
Tinerii ºi publicul larg sunt grupuri þintã ºi pentru ONG-urile ce desfãºoarã programe ºi activitãþi de mediu ce se
adreseazã prevenirii ºi adaptãrii la schimbãrile climatice (vezi capitolul 6).
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Romania va trebui sã se conformeze cerinþelor Directivei IPPC, inclusiv privind utilizarea BAT ('Best Available Techniques' - cele mai bune tehnici
disponibile). JI ºi ET pot ajuta la aducerea BAT în þarã. BAT sunt conforme cu adiþionalitatea tehnicã cerutã pentru proiectele de JI ºi, în plus, nivelele
de bazã pentru JI în România nu sunt afectate de necesitatea conformãrii cu acquis-ul (de ex. cu Directiva IPCC), vezi paragraful 3.7.2.2.
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Iniþiativele la nivel guvernamental de creºtere a gradului de conºtientizare ar fi de asemenea bine-venite. Pentru a explica
modul în care pot fi implementate mecanismele flexibile ºi care sunt consecinþele pentru companii/municipalitãþi/
populaþie etc., Guvernul se poate adresa:
- industriei;
- autoritãþilor publice locale;
- ONG-urilor ºi asociaþiilor profesionale – ce pot ajuta la diseminarea informaþiei;
- publicului larg.
În acest scop, Guvernul (Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor, Ministerul Economiei ºi Comerþului ºi Ministerul
Administraþiei ºi Internelor) pot organiza întâlniri cu diferite grupuri-þintã ºi pot edita ºi disemina pliante, afiºe ºi broºuri
privind schimbãrile climatice ºi reducerea emisiilor de GES, adresate categoriilor specifice de factori interesaþi. De
asemenea, Comunicãrile Naþionale sub UNFCCC ar trebui sã fie afiºate pe site-ul web al MMGA ºi/sau distribuite, de
preferat în limba românã, pentru a avea un public cât mai larg.
În acelaºi timp este necesarã diseminarea informaþiilor despre proiectele legate de aspecte climatice (proiecte de JI,
proiecte de eficienþã energeticã etc.) ºi a rezultatelor lor pentru a:
- disemina cunoºtinþele privind tehnologiile eficiente, schemele de finanþare, reglementãrile (din UE ºi din România),
tarifele, politicile fiscale, informaþii pentru consumatori;
- preveni suprapunerea ºi repetiþia, cu valoare adãugatã scãzutã.
De asemenea, multiplicarea proiectelor demonstrative existente (de exemplu a celor de conservare a energiei) ar creºte
vizibilitatea avantajelor utilizãrii eficiente a energiei ºi ar suscita interesul la diferite nivele, de la consumatorii casnici la
cei industriali.
Cu toate acestea, limbajul specific al UNFCCC ºi al Protocolului de la Kyoto, la care se adaugã recent terminologia
schemei de comerþ cu emisii a Uniunii Europene, precum ºi complexitatea ºi caracterul intersectorial al majoritãþii
problemelor climatice necesitã înfiinþarea ºi menþinerea unui corp specializat de experþi români.
Capacitatea instituþionalã
Numãrul experþilor guvernamentali români din domeniul schimbãrilor climatice ºi al mecanismelor flexibile este foarte
limitat. În plus, este foarte dificil ca aceºti experþi sã se specializeze dedicându-se unei înþelegeri profunde a acestor
subiecte complexe ºi dinamice, întrucât au numeroase responsabilitãþi în diferite alte domenii.
Evoluþia problemelor climatice la nivel internaþional - ºi în special în UE -, coroboratã cu implicarea crescândã a României
în aplicarea mecanismelor flexibile Kyoto, precum ºi cu aderarea la UE, scoate în evidenþã necesitatea imperativã de a
înfiinþa ºi menþine un corp competent de experþi guvernamentali în domeniu.
Înfiinþarea potenþialului Oficiu pentru ET ºi proiecte de JI va pune bazele, sperãm, pentru formarea ºi menþinerea unui
numãr corespunzãtor de experþi care sã se ocupe doar de aceste probleme. Personalul din acest organism va dezvolta,
cel mai probabil, o expertizã în domeniul mecanismelor Kyoto ºi al schemei UE de comerþ cu emisii, în timp ce experþii
pe probleme de schimbãri climatice din MMGA se vor specializa în raportarea UNFCCC (Comunicãrile ºi Inventarele
naþionale).
Datoritã responsabilitãþilor împãrþite, este necesarã o cooperare mai bunã între ministere, având în vedere faptul cã
fiecare minister joacã un rol semnificativ în elaborarea ºi implementarea politicii climatice a României, care va include
înfiinþarea unei scheme de comerþ cu emisii de GES în þara noastrã.
Mai mult decât atât, schimburile ºi cooperarea mai bunã între diferitele ministere (de ex. în cadrul Comisiei Naþionale
de Schimbãri Climatice) ar fi benefice în cadrul procesului complex de luare a deciziilor legate de schimbãrile climatice,
care cuprind toate ramurile economice.
Pentru a asigura o funcþionare continuã ºi eficientã a Comisiei Naþionale de Schimbãri Climatice, este recomandabil ca
aceiaºi reprezentanþi ai unui minister sã participe la toate întâlnirile Comisiei. De asemenea, Ministerul Finanþelor trebuie
sã înþeleagã cã îi revine un rol important în cadrul Comisiei ºi sã se implice efectiv la luarea deciziilor în acest domeniu.
Personalul Agenþiilor de Protecþie a Mediului ar trebui, de asemenea, instruit privind politicile ºi mãsurile din domeniul
schimbãrilor climatice, aceste instituþii având un rol important în colectarea datelor de la instalaþiile care emit GES, pentru
fundamentarea unui viitor Plan Naþional de Alocare a creditelor de GES, precum ºi pentru raportarea cãtre UNFCCC
ºi implementarea - la nivel local, regional ºi naþional – a acquis-ului din domeniul protecþiei climei.
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Agenþia Naþionalã de Protecþie a Mediului, precum ºi agenþiile regionale ºi locale, ar trebui sã aibã, de asemenea,
responsabilitãþi mai bine definite privind aplicarea politicii climatice naþionale. Agenþia Naþionalã de Protecþie a
Mediului va funcþiona ca partener pentru Agenþia Europeanã de Protecþie a Mediului ºi alte organizaþii similare naþionale
ºi internaþionale ce se ocupã de protecþia mediului.
Capacitatea pentru elaborarea de studii privind nivelul de bazã (‘baseline’) ºi a studiilor de fezabilitate, precum ºi în
domeniul mecanismelor financiare a crescut în România, având în vedere cã institutele de cercetare ºi firmele de
consultanþã româneºti au câºtigat o experienþã semnificativã, ca subcontractanþi ai unor companii strãine.
De asemenea, ONG-urile active pe probleme de schimbãri climatice au implementat proiecte la nivel naþional ºi
internaþional, în cooperare cu organizaþii româneºti ºi strãine. În acest context, ONG-urile au emis studii ºi rapoarte în
domeniul schimbãrilor climatice ºi implementãrii UNFCCC ºi a Protocolului de la Kyoto în România, cu scopul de a
furniza Guvernului României analize amãnunþite ale politicii sale climatice ºi recomandãri folositoare pentru
îmbunãtãþirea procesului de luare a deciziilor în acest domeniu. ONG-urile au organizat, de asemenea, seminarii ºi
întâlniri pe probleme de schimbãri climatice cu diferite categorii de factori interesaþi. Astfel, aceste organizaþii ºi-au
dezvoltat o expertizã valoroasã, care este deja folositã de Guvern, într-o manierã consultativã.
Exemplul cooperãrii din cadrul Comisiei Naþionale de Schimbãri Climatice, care reuneºte reprezentanþi ai ministerelor,
organismelor guvernamentale ºi ai ONG-urilor specializate, lucrând împreunã, schimbând puncte de vedere ºi
experienþã, contribuind într-un mod eficient ºi fundamentat la procesul de luare a deciziilor, ar trebui multiplicat. Pledãm
pentru iniþierea unei serii de întâlniri regulate între Guvern ºi specialiºtii din diverse domenii cu impact asupra schimbãrilor
climatice. Aceste întâlniri ar conduce la creºterea expertizei, a nivelului de participare în procesul de luare a deciziilor
legate de schimbãrile climatice ºi de fundamentare a deciziilor luate.
Experienþa Poloniei:
Din 1995, în cadrul Fondului naþional pentru protecþia mediului ºi gospodãrirea apelor funcþioneazã Secretariatul JI.
Acesta analizeazã propunerile de proiecte JI, supravegheazã dezvoltarea ºi implementarea proiectelor de JI,
monitorizeazã impactul financiar ºi asupra mediului ºi/sau beneficiile rezultate din proiectele de JI, înainteazã
rapoarte Secretariatului UNFCCC, Ministerului Mediului ºi investitorilor strãini în activitãþi de JI în Polonia. Secretariatul
are prea puþin personal (2 angajaþi); activitãþile sale sunt, însã, sprijinite activ de Ministerul Mediului. Existã în plan
mãrirea numãrului de personal specializat pe probleme de schimbãri climatice din Ministerul Mediului, datã fiind
necesitatea adoptãrii schemei UE de comerþ cu emisii.
Guvernul polonez ia în considerare simplificarea procedurii de aprobare a proiectelor de JI, prin eliminarea cerinþelor
existente privind necesitatea unui Memorandum de Înþelegere ºi a unei Scrisori de Intenþie.
O echipã de experþi înalt calificaþi din cadrul Centrului naþional de înregistrare a emisiilor, împreunã cu o reþea de
colaboratori, au pus la punct cadrul pentru pregãtirea Inventarului de GES. Centrul are, însã, resurse umane ºi
financiare limitate.
Cadrul legislativ
De la ratificarea de cãtre România a Protocolului de la Kyoto în 2001, nu a mai fost adoptat nici un alt act legislativ în
domeniul schimbãrilor climatice, deºi ritmul implementãrii proiectelor de JI a crescut în continuu în România. Aceasta a
dus la situaþia în care dezvoltarea proiectelor de JI a luat-o întrucâtva înaintea stabilirii unui cadru legislativ
corespunzãtor.
Având în vedere adoptarea în viitor a criteriilor naþionale de eligibilitate pentru JI ºi înfiinþarea unui Oficiu care sã se
ocupe exlusiv de ET ºi JI, cadrul legislativ va fi, fãrã îndoialã, îmbogãþit. Implementarea Acordurilor de la Marrakesh27,
precum ºi a Directivei EU ETS va necesita însã adoptarea de noi acte legislative (privind Registrul naþional de GES ºi
administratorul sãu, înfiinþarea unei scheme naþionale de comerþ cu emisii, elaborarea Planului Naþional de Alocare etc.).
În acelaºi timp, trebuie revizuitã ºi actualizatã legislaþia privind funcþionarea Comisiei Naþionale de Schimbãri Climatice.
Pe lângã transpunerea acquis-ului în domeniul schimbãrilor climatice, care include armonizarea cu legislaþia existentã ºi
elaborarea legislaþiei secundare dacã este cazul, se impune respectarea ºi aplicarea legislaþiei în vigoare.
26

La Protocolul de la Kyoto
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Experienþa Poloniei:
Obiectivele politicii în domeniul protecþiei climei sunt implementate în prezent în principal prin legislaþia de mediu sau
din domeniul energiei; o lege specialã - planificatã pentru a doua jumãtate a anului 2004 - va fi necesarã pentru
punerea bazelor legale pentru comerþul cu emisii în Polonia.
Monitorizarea ºi raportarea emisiilor de GES
Ca Parte a UNFCCC ºi a Protocolului de la Kyoto, România are anumite obligaþii privind monitorizarea ºi raportarea
emisiilor de GES, inclusiv elaborarea ºi înaintarea Comunicãrilor naþionale ºi a Inventarelor de GES Secretariatului
UNFCCC. În plus, având în vedere aderarea la UE, România trebuie sã se conformeze prevederilor Deciziei
280/2004/EC a Parlamentului ºi Consiliului Europei privind un Mecanism comunitar de monitorizare a emisiilor de
gaze cu efect de serã ºi implementarea Protocolului de la Kyoto, care abrogã Decizia 93/389/EEC la care se face
referire în Capitolul 22 – Protecþia mediului al negocierilor de aderare ale României cu Uniunea Europeanã. Dupã cum
se aratã în Capitolul 22, Decizia prevede un mecanism de monitorizare drept un instrument de evaluare precisã ºi
continuã a progresului fãcut în îndeplinirea angajamentelor din cadrul UNFCCC ºi al Protocolului de la Kyoto.
Prevederile Deciziei 280/2004/EC trebuie sã fie încorporate în cadrul legislativ ºi instituþional al României, cu o alocare
clarã a responsabilitãþilor între organismele de protecþie a mediului ale þãrii.
România va trebui sã adopte mãsuri de conformare cu mecanismul de monitorizare al UE, referitor la implementarea
programului naþional pentru:
- a respecta angajamentele din cadrul UNFCCC ºi al Protocolului de la Kyoto;
- a monitoriza într-un mod transparent ºi precis înregistrarea progreselor în direcþia atingerii obiectivelor asumate în
cadrul UNFCCC ºi al Protocolului de la Kyoto.
În acest context, România va trebui sã înainteze Comisiei Europene date sigure privind emisiile de GES, dar ºi de CO,
SO2, NOx ºi compuºi organici volatili, informaþii specifice din Registrul naþional de GES, rapoarte complete asupra
Inventarelor de GES precum ºi informaþii relativ detaliate privind politicile ºi mãsurile naþionale adoptate pentru limitarea
emisiilor de GES ºi/sau absorbþia de GES, împreunã cu prognozele emisiilor. România va trebui, de asemenea, sã
comunice Comisiei mãsurile adoptate ºi/sau avute în vedere pentru implementarea politicilor Comunitãþii Europene din
domeniu.
Colectarea datelor de monitorizare a emisiilor de GES în conformitate cu regulile comune ale UE va ajuta la îndeplinirea
cerinþelor din cadrul Registrului [naþional] de emisii poluante (‘Pollutant Emissions Registry’ – PER) ºi va facilita sarcina –
dupã aderarea la UE - de raportare a emisiilor cãtre Registrul european de emisii poluante (‘European Pollutant
Emissions Registry’ – EPER), amândouã registrele fiind înfiinþate prin Directiva IPCC.
Acurateþea colectãrii ºi compilãrii datelor este esenþialã pentru demonstrarea conformãrii României cu cerinþele
UNFCCC, precum ºi pentru participarea cu succes a României în JI ºi ET. În cadrul procesului de monitorizare ºi
raportare, instituþii precum Agenþia Naþionalã de Protecþie a Mediului, Agenþiile Regionale ºi Locale de Protecþie a
Mediului, Institutul Naþional de Statisticã, Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor ºi Institutul de Cercetare ºi Ingineria
Mediului au un rol important în implementarea unui sistem adecvat de monitorizare ºi control al emisiilor. O cooperare
mai strânsã între aceºti factori va duce la o raportare eficace ºi la timp cãtre Secretariatul UNFCCC ºi Comisia
Europeanã. Aceasta va contribui la creºterea credibilitãþii þãrii în relaþiile cu partenerii strãini interesaþi în JI ºi ET (guverne,
Comisia Europeanã, Banca Mondialã – Fondul Prototip Carbon, brokeri de emisii etc.).
Experienþa Poloniei:
"Crearea unei reþele de comunicare informalã între diferite instituþii ce deþin experienþa ºi datele indispensabile pentru
înregistrarea emisiilor poluante în aer.
"Iniþierea unei cooperãri strânse între Centrul naþional de înregistrare a emisiilor ºi Biroul central de statisticã în ceea
ce priveºte furnizarea datelor privind producþia ºi consumul de energie ºi combustibili, precum ºi a datelor privind
silvicultura, producþia industrialã ºi agricultura.
În prezent, multe activitãþi de monitorizare ºi raportare se realizeazã sub formã de contracte pe termen scurt.
Adoptarea unui plan multianual de acþiune ar contribui la consolidarea poziþiei Centrului din punct de vedere
operaþional, dar ºi la creºterea securitãþii sale financiare.
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Fond pentru proiecte în domeniul limitãrii schimbãrilor climatice
În 2000 a fost creat un Fond de Mediu dar, datoritã blocajului legislativ, Fondul nu este încã funcþional ºi, în consecinþã,
nu poate finanþa proiecte de mediu (inclusiv proiecte de reducere a emisiilor de GES). Având în vedere cã au trecut deja
4 ani de la înfiinþarea Fondului (e drept, cu modificãri legislative succesive), ar trebui luate mãsuri urgent pentru
accelerarea procesului legislativ în Parlament astfel încât Fondul sã poatã începe sã funcþioneze. De asemenea este
imperativ necesarã transparenþa în ceea ce priveºte managementul ºi administrarea Fondului, precum ºi referitoare la
criteriile de selecþie a proiectelor ce urmeazã a fi finanþate.
Experienþa Poloniei:
În Polonia funcþioneazã un Fond Naþional pentru Protecþia Mediului ºi Gospodãrirea Apelor, drept cea mai mare
instituþie publicã care oferã co-finanþare pentru investiþii de protecþie a mediului, inclusiv de protecþie a climei, ca de
exemplu: construcþia de instalaþii de producere a energiei pe bazã de surse regenerabile, creºterea eficienþei
energetice. Protecþia climei este menþionatã în mod explicit drept una dintre prioritãþile Fondului. Din 1995, structura
Fondului a inclus Secretariatul de JI.
Principiile de asistenþã de mediu au trebuit sã se conformeze reglementãrilor UE referitoare la ajutorul de stat.
5.2. Transpunerea ºi implementarea acquis-ului din domeniul schimbãrilor climatice în România
În prezent, Directiva 2003/87/EC privind înfiinþarea schemei de comerþ cu emisii în cadrul UE nu face parte din
negocierile de aderare ale României. România se aflã însã pe drumul spre aderare – cu anul 2007 drept cel prevãzut
pentru aderare -, desfãºoarã deja proiecte de JI cu state ale UE ºi ia în considerare participarea în comerþul internaþional
cu emisii, inclusiv în schema UE. Având aceste scopuri, România ar trebui sã înceapã pregãtirile pentru implementarea
cerinþelor corespunzãtoare.
Având în vedere cadrul temporal strict în care statele membre ale UE (inclusiv cele 10 noi state membre) trebuie sã
implementeze programul de comerþ cu emisii GES, România poate profita de perioada de 3 ani pânã la aderare pentru
o pregãtire eficientã a cadrului legal ºi instituþional. În aceastã perioadã, România poate învãþa din experienþa statelor
membre în implementarea Directivei EU ETS ºi a Directivei de conectare propuse (privind includerea creditelor de JI ºi
CDM în EU ETS). România poate învãþa foarte mult din provocãrile întâmpinate de cele 10 noi state membre ºi din
soluþiile gãsite de acestea pentru depãºirea obstacolelor în implementarea acquis-ului din domeniul schimbãrilor
climatice.
Alocarea creditelor de GES
În vederea aderãrii la UE, România va trebui sã înfiinþeze o schemã de comerþ cu emisii. O parte din cantitatea alocatã
României în cadrul Protocolului de la Kyoto (‘Assigned Amount’ – AA) va trebui alocatã instalaþiilor ce participã în
schemã. Cantitatea rãmasã va fi disponibilã pentru emisii în afara schemei – a cãror reducere va face obiectul altor
politici – ºi pentru comerþul internaþional cu emisii. Ponderile depind foarte mult de politica în domeniul schimbãrilor
climatice pe care o va adopta România.
Procesul de alocare poate fi realizat în trei etape. Prima se referã la luarea deciziei în privinþa ponderii din cantitatea
alocatã a României sub Protocolul de la Kyoto care sã fie dedicatã comerþului cu emisii. Apoi, numãrul total de credite
alocate comerþului va trebui împãrþit între sectoarele care intrã în schemã. În final, administratorul acestui program
naþional va trebui sã împartã cantitãþile alocate sectorial pe instalaþii din cadrul aceluiaºi sector, folosind o metodologie
conformã cu Liniile directoare ale UE. Decizia privind alocarea va trebui sã fie descrisã ºi fundamentatã detaliat în Planul
Naþional de Alocare.
În condiþii de expertizã limitatã ºi fãrã a exista un precedent, alocarea se poate dovedi un proces dificil. Absenþa unor
date sigure privind emisiile istorice, utilizarea combustibililor ºi producþia de energie pot contribui la aceastã
presupunere. Alocarea poate ridica, de asemenea, întrebãri referitor la echitate ºi aplicare28. Inechitatea poate apãrea
între:
- operatorii obligaþi sã intre în schemã ºi cei ce rãmân în afara acesteia;
27

Alocarea a ridicat deja probleme în statele membre ale UE. În multe þãri, industriile nu au fost mulþumite de modul în care au fost alocate creditele
pe sectoare ºi instalaþii ºi au incriminat ajutorul de stat pentru un sector sau altul ºi/sau lipsa transparenþei în luarea deciziilor. Versiuni iniþiale ale
Planurilor Naþionale de Alocare ar fi trebuit sã fie trimise Comisiei Europene pânã la 31 martie 2004, dar unele þãri întârzie (inclusiv majoritatea
noilor state membre care au avut 1 mai 2004 drept termen limitã). Comisia poate respinge un Plan Naþional de Alocare în cazul în care considerã
cã nu au fost respectate criteriile Comisiei. În consecinþã, statul membru ce a înaintat un astfel de Plan va trebui sã îl revizuiascã
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- instalaþiile din schemã ºi cele nou intrate;
- companiile ce au luat mãsuri de reducere a emisiilor de GES din timp ºi cele ce nu au luat astfel de mãsuri.
Alocarea poate interfera, de asemenea, cu competiþia, în special în activitãþile transfrontierã, în cazul în care creditele
sunt oferite prea generos sau controlul este slab.
De aceea, trebuie proiectat un cadru instituþional adecvat pentru a aborda în mod eficient problemele administrative, de
reglementare ºi aplicare ridicate de implementarea unei astfel de scheme. Oficiul prevãzut pentru JI ºi ET va juca,
probabil, un rol important în aceastã structurã.
Planul naþional de alocare
Pentru implementarea cerinþelor Directivei 2003/87/EC, România va trebui sã proiecteze ºi apoi sã înainteze Comisiei
un plan conþinând lista instalaþiilor, cu alocãrile propuse ºi o justificare detaliatã a deciziilor ºi metodologiilor utilizate în
alocare. Acest plan este denumit „Planul Naþional de Alocare”. Directiva stabileºte criteriile generale pentru alocare.
Procesul de alocare va trebui sã ia în considerare:
- proporþia emisiilor din sectorul plafonat în comparaþie cu emisiile totale;
- emisiile reale ºi cele proiectate;
- impactul altor politici asupra emisiilor;
- potenþialul tehnic al activitãþilor de reducere a emisiilor în cadrul sectorului.
Planul Naþional de Alocare va trebui sã descrie de asemenea cum va acorda statul accesul la credite noilor intraþi în
sistem. De exemplu, România poate cere noilor intraþi sã achiziþioneze creditele pe piaþã sau poate crea rezerve de
credite care sã fie alocate gratuit noilor instalaþii. Alocãrile pot fi ajustate pentru a þine seama de acþiunile timpurii de
reducere a emisiilor, dacã este cazul.
Dupã elaborarea Planului Naþional de Alocare, va trebui luatã în considerare participarea publicã la revizuirea
documentului. Conform directivei, trebuie sã aibã loc douã runde de comentarii publice. Mai întâi, publicul trebuie sã
aibã oportunitatea de a furniza comentarii la planul propus înaintea trimiterii la Comisia Europeanã. Apoi, trebuie sã
existe oportunitatea pentru comentarii publice dupã ce planul a fost înaintat Comisiei, dar înainte de a deveni final.
Observaþie: Un interes aparte pentru Comisie îl are evaluarea consideraþiilor privind ajutorul de stat legat de alocarea
creditelor. Ajutorul de stat se referã la subvenþii publice ce dau unei industrii din cadrul unui stat membru un avantaj injust
din punctul de vedere al competiþiei faþã de industria din altã þarã. Evaluarea acestui criteriu va fi fãcutã de Directoratul
pentru competiþie – departamentul din cadrul Comisiei ce este responsabil cu problematica ajutoarelor de stat.
În funcþie de formula de alocare, vor fi necesare date precise pentru anul ce se va alege de referinþã privind emisiile,
referitoare la consumul de combustibili ºi producþia de energie. În unele cazuri, datele necesare pentru a decide asupra
alocãrii pot sã nu fie disponibile sau sã fie incomplete. Datele trebuie sã fie precise, având în vedere cã pe baza lor se
va face alocarea unor credite ce au valoare financiarã. De aceea, datele vor fi verificate de entitãþi independente,
acreditate de guvern. Verificarea ridicã problema unor cheltuieli administrative ºi bugetare suplimentare pentru guvern,
precum ºi pentru operatorii instalaþiilor cuprinse în schema de comerþ.
Realizarea unui Plan Naþional de Alocare adecvat va necesita eforturi coordonate la nivel naþional. Principalele instituþii
de stat care vor lucra la elaborarea ºi implementarea Planului sunt: Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor, Ministerul
Economiei ºi Comerþului, Oficiul pentru ET ºi JI prevãzut, Institutul Naþional de Statisticã ºi Agenþiile de Protecþie a
Mediului.
Observaþie: Cu excepþia cazului în care negociazã o amânare specificã drept parte a Tratatului de Aderare, România
va trebui sã aibã un Plan Naþional de Alocare pânã la 1 ianuarie 2007.
Pentru a evita deficienþele ce pot apãrea în cadrul unui asemenea proces, utilizarea experienþei altor þãri din UE (în
special a celor 10 noi state membre) va fi beneficã pentru România în procesele de elaborare ºi consultare, precum ºi
în faza de implementare.
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Experienþa Poloniei:
În Polonia, Ministerul Mediului a contractat pregãtirea planului cu un consorþiu de firme de consultanþã: EnergSys ºi
Ecofys. Deºi planul ar fi trebuit înaintat Comisiei pânã la 1 mai 2004, acesta nu a fost fãcut public încã. Multe
probleme nu au fost rezolvate pânã în prezent. Ele includ numãrul total de instalaþii cuprinse în schema de comerþ cu
emisii, cantitatea de credite ºi autorizaþii, precum ºi alocãrile individuale de credite de emisie ºi criteriile pentru
stabilirea lor (perioada de referinþã, acþiunile timpurii), problema unei rezerve pentru noile entitãþi ºi admisibilitatea
transferului creditelor între perioadele de angajament (reportare).
Ministerul Mediului elaboreazã în prezent o lege privind comerþul cu emisii, cu scopul de a transpune prevederile
Directivei EU ETS în sistemul legislativ de mediu al Poloniei.
Demararea comerþului cu emisii
Douã evoluþii majore ale reglementãrilor afecteazã piaþa modialã de carbon:
1. intrarea în vigoare a Protocolului de la Kyoto;
2. clarificarea regulilor ºi implementãrii politicilor majore ce reglementeazã emisiile de GES, în cea mai mare parte în
UE, Canada ºi Japonia.
Intrarea în vigoare a Protocolului de la Kyoto depinde de decizia Rusiei de a ratifica (datoritã alegerilor, decizia a fost
amânatã cel puþin pânã în a doua jumãtate a anului 2004).
Incertitudinea prelungitã asupra sorþii Protocolului de la Kyoto are un impact major asupra actorilor [privaþi]; mulþi dintre
ei au adoptat o atitudine de genul “aºteptãm ºi vom vedea”. Companiile care emit GES trebuie sã punã în balanþã riscul
costurilor de non-conformare cu cel al plãþii unor sume mari de bani pentru tone de GES ce ar putea fi mult mai puþin
valoroase dacã Protocolul de la Kyoto nu intrã în vigoare. Apariþia politicilor regionale ºi naþionale de limitare a emisiilor
de GES (de ex. schema de comerþ cu emisii a UE) compenseazã, însã, impactul incertitudinii pieþei.
În aceste condiþii, când ar trebui România sã se implice activ în comerþul internaþional cu emisii? ªi cui ar trebui sã vândã
credite de GES?
Pentru a decide asupra acestor probleme, trebuie luate în considerare mai multe aspecte legate de prevederile
Protocolului de la Kyoto, piaþa internaþionalã ºi piaþa UE.
În comerþul cu emisii, AAU pot fi vândute sau achiziþionate. Fiind alocate în avans, AAU sunt disponibile pentru comerþ 29
ºi transfer30 de la începutul primei perioade de angajament31.
Piaþa de AAU depinde însã în foarte mare mãsurã de soarta Protocolului de la Kyoto. Cu excepþia cazului în care
tranzacþiile cu AAU sunt legate de proiecte, guvernele/entitãþile ce achiziþioneazã AAU acum, în avans, nu vor mai avea
nimic dacã Protocolul de la Kyoto nu intrã în vigoare. De aceea, cumpãrãtorii de AAU sunt foarte precauþi la efectuarea
tranzacþiilor. Cumpãrãtorii pot fi guverne sau Pãrþi ale Protocolului de la Kyoto, fie direct, fie prin brokeri specializaþi.
România ar putea vinde AAU din bugetul sãu de AAU ºi, obþinând o platã pe loc, ar putea utiliza fondurile obþinute
astfel pentru a finanþa proiecte interne de reducere a emisiilor. Aceste proiecte pot realiza un volum egal de reduceri de
emisii sau chiar mai mare decât volumul net de AAU vândute. Aceastã opþiune pe care o au guvernele “vânzãtoare”
este cunoscutã sub denumirea de “AAU susþinute de proiecte”.
Observaþie: Guvernul unui stat membru UE poate achiziþiona AAU pentru conformarea cu Protocolul de la Kyoto, în
loc sã impunã un plafon mai scãzut pentru sursele din cadrul þãrii sale cuprinse în EU ETS. Prin aceasta, guvernul
intenþioneazã sã compenseze emisiile în sectoarele ce nu sunt cuprinse în schema de comerþ, pentru a-ºi atinge obiectivul
Kyoto32.
29

AAU pot fi cumpãrate acum printr-un contract în avans ('forward') sau de tip 'call option'.
Pentru a transfera AAU în contul cumpãrãtorului, trebuie sã intre în vigoare Protocolul de la Kyoto, cumpãrãtorul trebuie sã fie autorizat de Guvern
ºi trebuie sã aibã un cont înregistrat în cadrul Registrului unei þãri din Anexa B
31
Spre deosebire de ERU, care sunt bazate pe proiecte ºi sunt emise dupã ce reducerile au fost verificate. O cantitate specificã de reduceri ERU
dintr-un proiect va fi disponibilã doar pe o bazã anualã, în funcþie de performanþa proiectului. De asemenea, spre deosebire de ERU, AAU nu au
restricþii în privinþa reportãrii pentru perioade de angajament ulterioare
32
Conform Natsource, 2003, guvernul Olandei a efectuat deja achiziþii semnificative de acest fel ºi mai multe alte guverne ºi-au anunþat planurile
de a face acelaºi lucru
30
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Aceasta face ca România sã poatã vinde AAU guvernelor statelor membre în afara schemei UE înainte de 2007. Aceste
AAU vor trebui, bineînþeles, sã fie susþinute de proiecte, având în vedere cã statele membre ale UE nu vor achiziþiona
AAU în exces obþinute ca urmare a colapsului colapsului economic al României de dupã anul de referinþã Kyoto, 198933.
Perspectiva Poloniei:
Implementarea Directivei EU ETS în Polonia va avea obiective puþin diferite faþã de cele 15 state membre 'mai vechi'.
Având în vedere surplusul sãu de credite GES, cea mai importantã problemã pentru Polonia este dacã participarea
în ET va afecta competitivitatea firmelor poloneze. Se preconizeazã, de asemenea, cã firmele poloneze vor deveni
locaþii atractive pentru proiecte de reducere a emisiilor de CO2 (în cea mai mare parte în sectorul energetic) ºi cã vor
fi capabile sã îºi plaseze surplusul de credite pe piaþa europeanã.
Pentru a evita non-conformarea prin vânzarea în exces de AAU, România trebuie sã deþinã o parte din cantitatea alocatã
sub Protocolul de la Kyoto în aºa-numita Rezervã a perioadei de angajament.
Poate România sã participe în schema UE de comerþ cu emisii înainte de aderarea la UE?
Directiva EU ETS oferã posibilitatea ca sistemul sã fie corelat cu alte scheme naþionale de comerþ de GES ale Pãrþilor la
Protocolul de la Kyoto, ca „naþiuni afiliate”. Norvegia, Islanda ºi Elveþia au fost menþionate ca posibili candidaþi pentru
conectare, precum ºi unele state non-europene, ca Japonia ºi Canada. Statutul de „afiliere” nu a fost destinat þãrilor în
curs de aderare. Astfel, România nu poate participa în EU ETS decât dacã devine stat membru al Uniunii Europene. Dacã
România aderã la UE la 1 ianuarie 2007, este foarte probabil ca ea sã poatã participa în cadrul schemei UE în a doua
perioadã a schemei, ce coincide cu perioada de angajament a Protocolului de la Kyoto, cu începere la 1 ianuarie 2008.
Continuarea implementãrii în comun
Fiind clasificatã drept una dintre primele þãri din Europa Centralã ºi de Est din punct de vedere al potenþialului de JI34,
România a desfãºurat deja proiecte de JI ºi intenþioneazã sã continue implicarea în acest mecanism flexibil.
Însã pentru a-ºi menþine poziþia în acest domeniu ºi a-ºi utiliza potenþialul de JI relativ ridicat, România trebuie sã îºi
dezvolte capacitatea legislativã ºi instituþionalã pentru aprobarea, verificarea, monitorizarea ºi implementarea
proiectelor de JI. De asemenea, operatorii instalaþiilor ce emit GES trebuie sã îºi mãreascã capacitatea de monitorizare
ºi calcul precis – pe baza mãsurãtorilor ºi factorilor de emisie corespunzãtori – al emisiilor lor de GES.
Trebuie avut în vedere un cadru temporal pentru implementarea proiectelor de JI pentru a aduce ERU în prima perioadã
de angajament, 2008-2012. Se ºtie cã dezvoltarea unor asemenea proiecte este un proces lung: 3-7 ani de la
identificare, prin licenþiere, finanþare ºi construcþie, pânã la prima certificare a ERU, dupã primul an de funcþionare. De
aceea, pentru ca un proiect sã livreze ERU pânã în 2012, trebuie ca el sã fie funcþional pânã în 2006 sau cel mai târziu
în 2007 ºi deci sã fie contractat pânã în 2006.
Având în vedere includerea proiectatã a creditelor de JI în EU ETS, România trebuie sã profite de faptul cã nu a semnat
încã un Tratat de Aderare cu UE ºi astfel, în prezent, nu existã restricþii legate de acquis pentru stabilirea nivelelor de
bazã ale proiectelor de JI, în comparaþie cu situaþia din cele 10 noi state membre.
Conform Directivei 2003/4/EC privind accesul publicului la informaþii de mediu, cerinþele Convenþiei de la Aarhus ºi
cerinþele privind informaþiile publice stabilite în Acordurile de la Marrakesh, România va trebui sã asigure cã informaþiile
privind activitãþile proiectelor de JI sunt disponibile publicului.

33

Achiziþiile acestor reduceri de emisii, denumite "aer fierbinte" sunt controversate în Europa ºi este posibil sã nu fie acceptate de UE pentru
conformarea Kyoto decât dacã 'au în spate' proiecte specifice de reducere a emisiilor
34
Clasificare a PointCarbon ºi Vertis, 2004
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CAPITOLUL 6
ROLUL ªI CONTRIBUÞIA ORGANIZAÞIILOR NEGUVERNAMENTALE
LA PROCESUL DECIZIONAL ÎN DOMENIUL SCHIMBÃRILOR CLIMATICE

6.1. Problemã globalã – implicare globalã a societãþii civile
Climate Action Network (CAN)
Peste 365 de organizaþii neguvernamentale (ONG) la nivel mondial îºi unesc eforturile de prevenire a schimbãrilor
climatice într-o reþea numitã ‘Climate Action Network’ (CAN). Aceste ONG-uri promoveazã acþiunile guvernamentale,
ale sectorului privat ºi individuale de limitare la un nivel ecologic durabil a schimbãrilor climatice provocate de activitãþile
umane.
Misiunea CAN este de a sprijini organizaþiile societãþii civile în influenþarea modelului ºi dezvoltãrii unei strategii globale
eficace de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã ºi în asigurarea implementãrii acestei strategii la nivel
internaþional, naþional ºi local în promovarea dezvoltãrii echitabile ºi durabile.
CAN are filiale regionale: CAN – Europa, CAN pentru Europa Centralã ºi de Est (CAN CEE), CAN – Africa, CAN –
Australia etc.
6.2. Rolul ºi contribuþia ONG-urilor din Uniunea Europeanã
Climate Action Network Europe (CAN-Europa)
Climate Action Network Europa (CAN-Europa) este filiala europeanã a CAN. Este o organizaþie non-profit ce
funcþioneazã din 1989 ca centru de coordonare pentru grupuri de protecþie a mediului din Europa de Vest (Uniunea
Europeanã, Islanda, Norvegia, Elveþia) active pe probleme de schimbãri climatice. În prezent, CAN-Europa are 95 de
organizaþii membre. În anul financiar curent, CAN-Europa primeºte finanþare de la Comisia Europeanã, Guvernul
Olandei ºi Guvernul Belgiei.
CAN-Europa constituie un forum în care ONG-urile fac schimb de idei ºi expertizã, strategii ºi informaþii privind
schimbãrile climatice, îºi promoveazã acþiunile ºi le coreleazã cu eforturile pe plan mai larg. Ea funcþioneazã ca o sursã
de informaþii pentru membrii sãi privind evoluþia politicii internaþionale ºi a UE prin liste de e-mail, buletine de ºtiri, site-ul
web ºi diferite evenimente. CAN-Europa asigurã, de asemenea, cã mesajul ONG-urilor este recepþionat într-o arenã
politicã mai largã, având legãturi cu diverºi factori interesaþi ºi instituþii active la nivel de politici. CAN-Europa
promoveazã ºi sprijinã acþiunile membrilor sãi printr-o diseminare sporitã ºi ajutând la corelarea cu o agendã climaticã
mai largã.
CAN-Europa urmãreºte îndeaproape negocierile internaþionale din cadrul UNFCCC ºi al Protocolului de la Kyoto.
Membrii CAN-Europa sunt prezenþi la toate întâlnirile oficiale.
Una din principalele sarcini ale CAN-Europa este sã faciliteze coordonarea acþiunilor membrilor legate de probleme
climatice, cooperând cu punctele focale ale CAN din Africa, Asia de Sud, Asia de Sud-Est, America Latinã, Statele Unite
ale Americii, Canada, Australia ºi Europa Centralã ºi de Est. CAN-Europa stabileºte parteneriate cu industrii ºi companii,
asociaþii de comerþ, autoritãþi locale ºi alte sectoare ale societãþii. CAN-Europa monitorizeazã ºi încurajeazã
implementarea politicilor ºi mãsurilor de combatere a schimbãrilor climatice în UE ºi coopereazã cu ONG-urile naþionale
pentru a face acelaºi lucru la nivelul statelor membre UE. Activitãþile cuprind toate aspectele politicilor UE legate de
problemele de schimbãri climatice. Ele includ, astfel, Programul european în domeniul schimbãrilor climatice (ECCP),
comerþul cu emisii în UE, promovarea surselor regenerabile de energie, liberalizarea pieþei energetice, securitatea
aprovizionãrii cu energie, energia electricã “verde” ºi gazele fluorinate.
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De asemenea, CAN-Europa se concentreazã asupra negocierilor internaþionale din cadrul UNFCCC. În plus, ea
desfãºoarã o activitate de cercetare în scopul promovãrii poziþiilor informate privind politicile legate de tehnologiile de
protecþie a climei. Tabelul 6.1 prezintã o privire de ansamblu a problemelor de care se ocupã CAN-Europa.
CAN-Europa editeazã: comunicate de presã, scrisori, documente de poziþie ºi declaraþii, precum ºi publicaþii ºi articole.
Membrii reþelei editeazã, de asemenea, publicaþii proprii.
Probleme europene

Tabelul 6.1. Domeniul de activitate al CAN-Europa
Negocieri internaþionale

- Programul european în domeniul schimbãrilor climatice - CoP, SBSTA*, SBI**
(ECCP)
- Aspecte internaþionale cheie:
- Comerþul cu emisii în UE
- Ratificarea Protocolului de la Kyoto
- Planuri naþionale de alocare
- Conformare, monitorizare, verificare
- Directiva de conectare
- Comerþul cu emisii
- Surse regenerabile de energie
- CDM/JI
- Eficienþã energeticã
- Ultimele documente de poziþie ale CAN asupra
- Liberalizarea pieþei energetice
acordurilor de sub Protocolul de la Kyoto
- Securitatea aprovizionãrii cu energie în Europa
- Bazine de absorbþie
- Achiziþii publice
- WSSD***, August 2002, Johannesburg
- Energie electricã "verde"
- Implementarea Protocolului de la Kyoto în UE (Planuri ºi Tehnologii de protecþie a climei
date)
- Gaze industriale - HFC, PFCs ?i SF6
- Acordul de împãrþire a sarcinii în UE
- Hidrogen ºi celule de combustibil
- Parteneriatul Euromed
- Captarea ºi stocarea carbonului ºi tehnologiile pe
- Reþele europene
hidrogen
* Organismul subsidiar pentru recomandãri tehnologice ºi ºtiinþifice (UNFCCC)
** Organismul subsidiar pentru implementare (UNFCCC)
*** Summit-ul mondial privind dezvoltarea durabilã

6.3. Rolul ºi contribuþia organizaþiilor neguvernamentale din Europa Centralã ºi de Est
Climate Action Network Central and Eastern Europe (CAN CEE)
CAN CEE este filiala CAN pentru Europa Centralã ºi de Est. Este o asociaþie voluntarã, independentã ºi non-profit de
organizaþii civice neguvernamentale. Reþeaua, înfiinþatã în 1994, cuprinde 21 de organizaþii neguvernamentale35 din 15
state ale Europei Centrale ºi de Est.
CAN CEE reuneºte punctele de vedere ale ONG-urilor din regiune într-o poziþie comunã ºi ajutã la reprezentarea lor la
nivel internaþional, inclusiv prin coordonarea eforturilor de lobby în procesul UNFCCC. Funcþioneazã, de asemenea, ca
o sursã de informaþii pentru membrii sãi ºi ca mijloc de de schimbare a punctelor de vedere pe probleme de schimbãri
climatice prin întreþinerea unei pagini web ºi a unei liste de e-mail. În acelaºi timp, promoveazã acþiunile membrilor sãi
ºi ajutã la corelarea lor cu eforturile pe plan mai larg, dezvoltând reþeaua la nivel internaþional, naþional ºi regional.
Furnizarea de informaþii. Ca factor activ în Climate Action Network, CAN CEE are acces la un grup de experþi ºi
activiºti pe probleme climatice la nivel mondial. Prin CAN CEE, membrii sunt þinuþi la curent cu ultimele evoluþii în cadrul
negocierilor internaþionale. CAN CEE editeazã, de asemenea, un buletin de ºtiri, pentru a furniza ºi actualiza informaþii
ºi pentru a sublinia evenimentele importante din Europa Centralã ºi de Est. Datoritã legãturilor internaþionale, poate
furniza informaþii asupra programelor ºi iniþiativelor Uniunii Europene.
Propagarea mesajului Europei Centrale ºi de Est. Politica în zonã este din ce în ce mai mult influenþatã din afara
regiunii, în special în þãrile care au aderat de curând la UE ºi în cele ce se pregãtesc pentru aderare. Datoritã legãturilor
strânse cu comunitatea ONG internaþionalã ºi organizaþia-sorã din Bruxelles (CAN-Europa), CAN CEE asigurã
propagarea mesajului Europei Centrale ºi de Est într-un cadru politic mai larg. CAN CEE promoveazã ºi sprijinã acþiunile
locale ale membrilor sãi prin diseminarea informaþiei într-un cadru mai larg ºi ajutând în corelarea cu agenda climaticã
europeanã. Cooperând strâns cu CAN-Europa, CAN CEE activeazã pentru includerea problemelor de schimbãri
climatice, energie, transport, management al deºeurilor ºi agriculturã durabile în procesul de tranziþie ca pãrþi centrale,
inclusiv în ceea ce priveºte aderarea la UE pentru þãrile candidate. CAN CEE desfãºoarã activitãþi de lobby pentru a
ca Protocolul de la Kyoto sã fie ratificat iar obiectivele sale sunt aplicate ºi îndeplinite.
35

TERRA Mileniul III funcþioneazã drept organizaþie coordonatoare a CAN CEE. În România, 3 ONG-uri sunt membre ale reþelei. Clubul Ecologic
Polonez este membru al reþelei, împreunã cu alte 2 organizaþii poloneze.
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Participarea în dezbateri internaþionale. Ca participant regulat la întâlnirile UNFCCC ºi în alte negocieri
internaþionale, CAN CEE ajutã la modelarea rezultatelor acestor negocieri. CAN CEE desfãºoarã campanii pentru a
asigura aplicarea ºi îndeplinirea obiectivelor Protocolului de la Kyoto. CAN CEE are expertizã în special în AIJ/JI ºi ET.
Creºterea gradului de conºtientizare a publicului în privinþa problemelor de schimbãri climatice este realizatã
prin ateliere educaþionale, campanii de presã, conferinþe ºi seminarii.
Sprijinirea guvernelor din Europa Centralã ºi de Est este realizatã prin activitãþi de lobby, monitorizare ºi prin
susþinerea implementãrii unor strategii ºi reglementãri de combatere a schimbãrilor climatice ºi pentru asumarea unei
responsabilitãþi internaþionale mai mari în implementarea prevederilor UNFCCC ºi ale Protocolului de la Kyoto.
6.4. Rolul ºi contribuþia ONG-urilor din Polonia
6.4.1. Participarea neguvernamentalã în procesul de aderare a Poloniei la Uniunea Europeanã
În Polonia negocierile de aderare au fost dominate în mare mãsurã de guvern. Reprezentanþii administraþiei
guvernamentale au participat în acest proces, atât la pregãtirea poziþiilor de negociere cât ºi în timpul negocierilor. Atât
organizaþiile neguvernamentale cât ºi administraþiile locale au avut oportunitãþi limitate de a influenþa procesul.
Organizaþiile de protecþie a mediului au încercat însã sã exercite o influenþã asupra direcþiei negocierilor. Acest fapt s-a
datorat în principal unei abordãri deschise a Ministerului Mediului de cooperare cu organizaþiile de protecþie a mediului
privind aceastã problemã ºi relaþiile personale bune dintre unii activiºti ONG ºi angajaþii ministerului antrenaþi în acest
proces.
În primul stadiu al pregãtirii poziþiei de negociere, Ministerul Mediului a organizat o serie de întâlniri deschise, în timpul
cãrora au fost prezentate primele versiuni ale poziþiei privind probleme specifice de protecþie a mediului (calitatea apei,
calitatea aerului etc.). Aceste întâlniri au oferit membrilor ONG nu numai oportunitatea de a se familiariza cu poziþia, ci
ºi de a prezenta opiniile lor asupra poziþiilor persoanelor responsabile pentru desfãºurarea negocierilor .
În plus, ONG-urile au participat în procesul de negociere prin:
- Pregãtirea propriilor analize ºi documente privind procesul de aderare. Initiaþivele întreprinse de
Institutul de Dezvoltare Durabilã au fost în mod special importante în acest cadru. Cooperând cu câteva zeci de alte
organizaþii, Institutul a pregãtit douã publicaþii:
- Integrarea europeanã. Întrebãri ale organizaþiilor de protecþie a mediului cãtre Guvern – Nu numai despre
mediu. Publicaþia cuprinde 100 de întrebãri privind modul în care probleme de mediu, sociale ºi economice
importante din punctul de vedere al politicii de mediu a Poloniei vor fi rezolvate în negocierile de aderare;
- Opinia organizaþiilor de protecþie a mediului asupra poziþiei de negociere a Poloniei. Publicaþia include analize
ale poziþiilor de negociere în urmãtoarele sectoare: transport, energie, agriculturã, protecþia mediului,
gospodãrirea deºeurilor. Analizele se concentreazã pe impactul angajamentelor incluse în poziþii asupra
posibilitãþii de a implementa ipoteze de dezvoltare durabilã.
Publicaþiile au fost diseminate într-un cadru larg reprezentanþilor guvernamentali ce au purtat negocierile de aderare,
angajaþilor diferitelor ministere, parlamentarilor, politicienilor, jurnaliºtilor ºi membrilor ONG.
ªi alte ONG-uri au pregãtit analize individuale, de exemplu Clubul Ecologic Polonez36 (‘Polish Ecological Club’) a
pregãtit o analizã a planului de implementare a sistemului ariilor protejate Natura 2000 în Polonia. Toate analizele au
fost distribuite politicienilor ºi persoanelor ce au putut exercita o influenþã în privinþa negocierilor de aderare.
- Lobby direct. Membrii organizaþiilor de protecþie a mediului s-au întâlnit cu persoanele implicate în procesul de
negociere ºi cu politicieni (inclusiv cu membri ai Parlamentului) pentru a le prezenta opiniile lor asupra procesului de
negociere. O altã modalitate de exercitare a unei influenþe a fost organizarea unor conferinþe de presã, pregãtirea unor
materiale de presã etc. O altã soluþie a fost crearea Biroului de sprijin pentru lobby de mediu de cãtre o serie de
organizaþii de protecþie a mediului din Polonia. Biroul are o persoanã responsabilã pentru contactarea politicienilor ºi
parlamentarilor ºi familiarizarea lor cu opiniile ONG-urilor privind diferite probleme.
36

Partenerul TERRA Mileniul III în proiectul de faþã
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- Participarea la întâlniri, conferinþe ºi seminarii privind procesul de negociere, în timpul cãrora membrii
ONG-urilor ºi-au prezentat opiniile asupra negocierilor, asupra poziþiei de negociere pregãtite ºi a modalitãþilor de
adaptare a legislaþiei poloneze la cerinþele UE. Membrii ONG-urilor au fost invitaþi adesea la astfel de întâlniri de
instituþiile guvernamentale (Ministerul Mediului). Aceste evenimente au dat ocazia guvernului de a prezenta ºi explica
ONG-urilor poziþia sa oficialã ºi de a afla opiniile organizaþiilor ºi experþilor neguvernamentali. Rezultatele acestor
întâlniri au influenþat câteodatã poziþia guvernamentalã oficialã prezentatã Uniunii Europene.
- Contact cu organizaþiile ºi instituþiile de protecþie a mediului din UE. Unele organizaþii au încercat sã aibã
un impact asupra deciziilor esenþiale luate de Polonia prin exercitarea unei influenþe asupra Comisiei Europene – atât
prin prezentarea opiniilor lor reprezentanþilor Comisiei cât ºi prin adoptarea unei poziþii comune cu organizaþiile de
protecþie a mediului din UE asupra unor probleme.
Observaþie: Pot fi semnalate douã probleme importante referitor la procesul de negociere al Poloniei ºi rolul ONGurilor în procesul negocierilor pe probleme de mediu:
- Este important ca ambele pãrþi - partea guvernamentalã, reprezentatã de Ministerul Mediului, ºi partea
neguvernamentalã - sã realizeze cã sunt aliaþi în procesul de negociere: în primul rând, în relaþia cu Uniunea Europeanã
ºi în al doilea rând, în consolidarea proeminenþei problemelor de protecþie a mediului în raport cu alte probleme luate
în considerare în procesul de integrare. În acest scop, este folositoare dezvoltarea unor modalitãþi informale de
cooperare între ONG-uri ºi echipa ce coordoneazã negocierile din domeniul mediului.
- Membrii organizaþiilor de protecþie a mediului trebuie sã înþeleagã funcþia ºi scopul procesului de negociere, ºi anume
cã nu se adreseazã problemei protecþiei efective a mediului ci se concentreazã pe aspecte tehnice ale modului de
transpunere ºi implementare a actelor legislative ale UE în þãrile în curs de aderare.
6.4.2. Rolul ONG în activitãþile de protecþie a climei
Datoritã faptului cã atât guvernul polonez cât ºi întreprinderile industriale de stat au arãtat în anii 1990 foarte puþin
interes faþã de problemele de protecþie climaticã, a fost crucial ca organizaþiile de protecþie a mediului sã iniþieze
activitãþi în acest domeniu. Din pãcate, la momentul respectiv majoritatea ONG-urilor nu erau interesate de acest subiect.
În deceniul respectiv, doar câteva organizaþii au fost implicate în activitãþi legate de aceasta problemã, Clubul Ecologic
Polonez (CEP) fiind cea mai activã. Reprezentanþii CEP au participat la întâlnirile internaþionale de negociere, au pregãtit
propriile analize ºi materiale informative, care au constituit în acele momente sursele fundamentale de informaþii privind
schimbãrile climatice ºi negocierile pe probleme climatice, pentru publicul larg. CEP a insistat asupra implementãrii unei
politici climatice mai active în Polonia ºi a sprijinit reprezentanþii guvernamentali ce au încercat sã dea o importanþã mai
mare problemelor de protecþie climaticã în activitãþile administraþiei publice.
Astfel, s-a relevat faptul cã ONG-urile aveau experþi care puteau pregãti analize valoroase, ce puteau fi de folos ºi
pentru reprezentanþii guvernamentali. Aceasta a schimbat ideile preconcepute ale reprezentanþilor administraþiei privind
capacitatea ºi expertiza organizaþiilor de protecþie a mediului ºi a dat posibilitatea creãrii unei baze pentru cooperare,
ce continuã în mare mãsurã ºi în prezent. Aceastã cooperare este bazatã pe respectul pentru opiniile diferite prezentate
de cele douã pãrþi (guvernamentalã ºi neguvernamentalã) ºi pe înþelegerea faptului cã activitãþile desfãºurate trebuie sã
contribuie la atingerea unui scop comun, acela ca Polonia sã îºi îndeplineascã pe deplin angajamentele rezultate din
negocierile climatice.
În a doua parte a deceniului, Institutul de Dezvoltare Durabilã37 a lansat mai multe iniþiative active de protecþie climaticã.
A organizat o competiþie pentru administraþiile locale privind cel mai bun proiect de protecþie climaticã ºi a început o
analizã detaliatã a stadiului politicii climatice. Datoritã eforturilor Institutului, în 2002 a fost organizatã o conferinþã
privind politica de protecþie climaticã a Poloniei în cadrul Consiliului de Miniºtri, sub auspiciile Primului Ministru. Pentru
prima datã, participanþii la conferinþã au cuprins nu doar membrii organizaþiilor de protecþie a mediului, ci ºi oameni de
ºtiinþã, antreprenori, reprezentanþi ai industriilor, guvernului ºi administraþiilor locale.
În anii ulteriori, mai multe organizaþii au iniþiat activitãþi în acest domeniu. În 2001, WWF Polonia a început o campanie
climaticã. În acelaºi timp, o filialã a unei organizaþii americane – Centre for Clean Air Policy – ºi-a început activitatea în
Polonia. A fost un moment bun pentru întãrirea cooperãrii dintre organizaþiile active pe probleme de protecþie climaticã.
De aceea, în 2002, Clubul Ecologic Polonez, în cooperare cu Institutul de Dezvoltare Durabilã, a iniþiat un proiect38 al
cãrui scop a fost formarea unei coaliþii de ONG-uri interesate în desfãºurarea activitãþilor de protecþie climaticã. Coaliþia
climaticã a fost creatã la data de 15 februarie 2003, 11 organizaþii neguvernamentale de protecþie climaticã
asociindu-se.
37

Institutul de Dezvoltare Durabilã este o fundaþie independentã, o organizaþie think-tank. Desfãºoarã activitãþi ample de cercetare privind
posibilitãþile de implementare a principiilor dezvoltãrii durabile în Polonia. Rapoartele sale sunt folosite în activitãþile desfãºurate de alte organizaþii.
38
Implementarea proiectului a fost finanþatã din resurse ale UE (în cadrul programului Access).
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Cele mai importante activitãþi comune desfãºurate de coaliþie includ:
- Pregãtirea unei scrisori cãtre Prim Ministrul Rusiei, Mikhail Kassjanow, privind ratificarea Protocolului de la Kyoto.
Scrisoarea, redactatã în limba rusã, a fost pregãtitã cu ocazia vizitei Primului Ministru în Polonia. Traducerea acesteia ºi
explicarea importanþei ratificãrii de cãtre Rusia a Protocolului au fost prezentate presei poloneze ºi internaþionale.
Coaliþia a cerut jurnaliºtilor invitaþi la conferinþa de presã a Primului Ministru Kassjanow sã punã întrebãri privind data
ratificãrii de cãtre Rusia a Protocolului.
- Pregãtirea unei poziþii privind documentele: Politica climaticã a Poloniei ºi Strategia de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de serã pânã în 2020. Analizele au expus punctele slabe ale acestor documente. Ministerul Mediului a folosit
aceste poziþii ºi a pregãtit o versiune amendatã a Politicii climatice39. Guvernul a adoptat Politica în noiembrie 2003.
- Iniþierea analizei Planului Naþional de Alocare. Coaliþia a înaintat Ministerului Mediului o cerere pentru a-i fi permisã
participarea în procesul de consultare pentru planul în pregãtire. Ministerul ºi-a dat acordul. Datoritã, însã, întârzierilor
apãrute în pregãtirea planului, coaliþia nu a reuºit sã desfãºoare o analizã detaliatã a documentului pânã în martie
2004.
Pe lângã activitãþile comune, organizaþiile din coaliþie ºi-au implementat proiectele proprii, legate, printre altele, de:
promovarea surselor regenerabile de energie, a creºterii bazinelor de absorbþie (prin împãduriri), publicaþii pe probleme
de protecþie climaticã, sesiuni de pregãtire pentru comerþul cu emisii ºi multe altele.
6.4.3. Rolul ONG-urilor în analiza modelelor de finanþare din fonduri ale Uniunii Europene
Un tip caracteristic de activitãþi desfãºurate recent de ONG-urile poloneze ºi legate indirect de activitãþile de protecþie
climaticã este încercarea de a controla schemele de finanþare din fonduri ale Uniunii Europene la care Polonia va avea
acces dupã aderare. Este o problemã importantã, având în vedere faptul cã, între 2004 ºi 2006 doar, Polonia poate
obþine circa 12 miliarde euro în cadrul asistenþei UE. Aceste resurse financiare vor constitui unul din factorii ce vor
determina direcþiile dezvoltãrii socio-economice. Alocarea defectuoasã poate limita nu numai posibilitãþile de reducere
a emisiilor de GES ci poate ºi sã împiedice pentru mult timp oportunitatea de implementare a principiilor dezvoltãrii
durabile (de exemplu, dacã transportul devine dominat de transportul rutier, dacã structura bazatã pe cãrbune a
economiei poloneze este menþinutã, dacã supra-utilizarea tehnologiilor de producþie energeticã bazate pe combustibili
fosili împiedicã dezvoltarea SRE).
Deºi principalele direcþii ale alocãrii asistenþei financiare europene au fost deja stabilite (au fost specificate ºi aprobate
în Planul Naþional de Dezvoltare40), este posibilã, într-o anumitã mãsurã, influenþarea selecþiei proiectelor ce vor obþine
sprijin financiar. De aceea, la sfârºitul anului 2003 ºi începutul anului 2004, organizaþiile de protecþie a mediului au
desfãºurat o campanie majorã pentru includerea reprezentanþilor ONG în comitetele ce determinã alocarea resurselor
UE ºi supravegheazã implementarea proiectelor.
Ministerul Mediului a sprijinit aceastã iniþiativã. Drept rezultat, toate comitetele includ unul-doi reprezentanþi ai ONGurilor de mediu41.
6.4.4. Va scãdea rolul ONG-urilor în activitãþile de protecþie a mediului dupã aderarea Poloniei la
Uniunea Europeanã?
Deºi rãspunsul nu este evident, se pare cã organizaþiile de mediu vor continua sã îndeplineascã o funcþie importantã în
crearea ºi implementarea politicii climatice a Poloniei. Rolul lor se va schimba, însã. În ultimii ani au fost înfiinþate o serie
de instituþii în domeniul protecþiei climatice iar oficialii ºi antreprenorii au devenit mai competenþi pe acest subiect. În
consecinþã, organizaþiile de mediu vor constitui doar unul din multele grupuri active în acest domeniu care îºi propagã
punctul de vedere ºi în nici un caz singurul grup. Astfel, la data aderãrii la UE, cea mai importantã sarcinã a ONG-urilor
poloneze din domeniul protecþiei climatice va fi sã îºi câºtige aliaþi. Aliaþii trebuie selectaþi din cadrul administraþiilor
locale, de exemplu cele care încearcã sã introducã tehnologii eficiente energetic sau cele ce investesc în surse
regenerabile de energie. ONG-urile pot oferi sprijin întreprinzãtorilor interesaþi în astfel de activitãþi. Aliaþii pot fi cãutaþi
ºi într-un cadru mai larg, de exemplu printre organizaþiile europene de protecþie a mediului, ce au în general mai multã
experienþã decât organizaþiile naþionale ºi pot ajuta în câºtigarea de noi argumente în favoarea protecþiei climatice.
În locul pregãtirii a douã documente separate, a fost prezentat un singur studiu, cuprinzãtor, ce a inclus informaþii atât asupra direcþiilor politicii
climatice cât ºi ale strategiei de reducere a emisiilor de GES (vezi capitolul 2)
40
Planul Naþional de Dezvoltare a fost pregãtit de partea polonezã ºi aprobat de Uniunea Europeanã
41
Selectarea reprezentanþilor ONG s-a fãcut în modul urmãtor: mai întâi, organizaþiile de protecþie a mediului ºi-au propus candidaþii pentru
diversele comitete; dupã închiderea listelor de candidaþi ºi anunþarea publicã a acestora, a avut loc un vot pe internet, în cadrul cãruia fiecare
organizaþie a deþinut un singur vot; persoanele cu cel mai mare sprijin au fost selectate în comitete. O astfel de procedurã a dat posibilitatea alegerii
reprezentanþilor ONG cu cea mai mare încredere din partea miºcãrii de protecþie a mediului ºi a asigurat cã reprezentanþii, în cadrul activitãþilor
desfãºurate în comitete, se pot folosi de mandatul pe care l-au primit din partea membrilor organizaþiilor de mediu. În plus, reprezentanþii pot sã se
bazeze pe sprijinul organizaþiilor ce i-au ales.
39
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Aliaþii vor întãri, fãrã îndoialã, ONG-urile. Acest fapt va da posibilitatea monitorizãrii eficiente ºi independente a
activitãþilor guvernului ºi administraþiei publice, verificãrii respectãrii angajamentelor privind reducerea emisiilor de GES
ºi dacã sunt desfãºurate alte activitãþi de protecþie climaticã.
Deºi rãspunsul nu este evident, se pare cã organizaþiile de mediu vor continua sã îndeplineascã o funcþie importantã în
crearea ºi implementarea politicii climatice a Poloniei. Rolul lor se va schimba, însã. În ultimii ani au fost înfiinþate o serie
de instituþii în domeniul protecþiei climatice iar oficialii ºi antreprenorii au devenit mai competenþi pe acest subiect. În
consecinþã, organizaþiile de mediu vor constitui doar unul din multele grupuri active în acest domeniu care îºi propagã
punctul de vedere ºi în nici un caz singurul grup. Astfel, la data aderãrii la UE, cea mai importantã sarcinã a ONG-urilor
poloneze din domeniul protecþiei climatice va fi sã îºi câºtige aliaþi. Aliaþii trebuie selectaþi din cadrul administraþiilor
locale, de exemplu cele care încearcã sã introducã tehnologii eficiente energetic sau cele ce investesc în surse
regenerabile de energie. ONG-urile pot oferi sprijin întreprinzãtorilor interesaþi în astfel de activitãþi. Aliaþii pot fi cãutaþi
ºi într-un cadru mai larg, de exemplu printre organizaþiile europene de protecþie a mediului, ce au în general mai multã
experienþã decât organizaþiile naþionale ºi pot ajuta în câºtigarea de noi argumente în favoarea protecþiei climatice.
Aliaþii vor întãri, fãrã îndoialã, ONG-urile. Acest fapt va da posibilitatea monitorizãrii eficiente ºi independente a
activitãþilor guvernului ºi administraþiei publice, verificãrii respectãrii angajamentelor privind reducerea emisiilor de GES
ºi dacã sunt desfãºurate alte activitãþi de protecþie climaticã.
6.5. Rolul ºi contribuþia ONG-urilor din România
6.5.1. Rolul ONG-urilor în procesul de aderare a României la Uniunea Europeanã. Activitãþi în
domeniul mediului ºi al energiei
Numeroase ONG-uri, inclusiv de protecþie a mediului, implementeazã proiecte ºi desfãºoarã activitãþi ce sprijinã
aderarea României la Uniunea Europeanã. Cea mai importantã sursã de finanþare în aceastã privinþã este programul
Phare ACCESS, ce a accelerat acest tip de activitãþi, furnizând fonduri pentru proiecte ONG care contribuie la procesul
de aderare a României la UE42. În continuare este prezentatã o selecþie a proiectelor desfãºurate de ONG-uri având
drept scop sprijinirea procesului de aderare a României.
TERRA Mileniul III
- Creºterea capacitãþii pentru implementarea acquis-ului comunitar din domeniul energiei la nivel local; cooperare cu
autoritãþile centrale ºi locale, ONG-uri ºi sectorul de afaceri;
- Aderarea la UE (proiect internaþional) – traducerea unor cãrþi pe probleme de energie, aderarea la UE ºi mediul
elaborate de “Friends of the Earth”;
- Seminar “Provocãri pentru sectorul energetic românesc având în vedere aderarea la UE”;
- Creºterea cooperãrii dintre ONG-urile de protecþie a mediului ºi jurnaliºti în România, “Informare ºi integrare în UE”;
6.5.2. Rolul ONG-urilor în activitãþile de protecþie climaticã
În România, puþine ONG-uri sunt implicate activ în activitãþi legate de probleme de schimbãri climatice. Pentru a putea
evalua gradul de conºtientizare ºi implicare a ONG-urilor din România în activitãþi de prevenire a schimbãrilor climatice,
în 2004, TERRA Mileniul III a efectuat un sondaj43 prin intermediul unor chestionare distribuite via e-mail (liste de e-mail).
Organizaþia a primit rãspunsuri complete de la 23 de ONG-uri de protecþie a mediului. Din analiza rãspunsurilor a
rezultat cã majoritatea ONG-urilor ce au completat chestionarul prezintã un grad relativ scãzut de conºtientizare
referitor la politica climaticã internaþionalã (UNFCCC, Protocolul de la Kyoto), obiectivele de reducere a emisiilor de
GES la nivel internaþional ºi naþional (România), stadiul Protocolului de la Kyoto, mecanismele flexibile. A rezultat, însã,
cã ONG-urile deþin bune cunoºtinþe privind fenomenul schimbãrilor climatice ºi consecinþele sale, contribuþia activitãþilor
umane, precum ºi mãsurile de limitare a schimbãrilor climatice. Majoritatea ONG-urilor cred cã problemele de schimbãri
climatice sunt cuprinse în procesul de negociere pentru aderarea României la Uniunea Europeanã. Majoritatea ONGurilor descriu activitãþile desfãºurate ce au avut un impact asupra prevenirii schimbãrilor climatice ºi doresc sã îºi
îmbogãþeascã cunoºtinþele în domeniu.

42

ªi studiul de faþã a fost realizat în cadrul unui proiect finanþat prin Phare ACCESS 2004
Sondajul a fost efectuat în cadrul aceluiaºi proiect, finanþat de Uniunea Europeanã prin Phare ACCESS 2004
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Pentru a mãri capacitatea ONG-urilor în domeniul schimbãrilor climatice ºi luând în considerare rezultatele sondajului,
TERRA Mileniul III a organizat o sesiune de instruire pe probleme de schimbãri climatice pentru ONG-uri44, iniþiativã
apreciatã de participanþii selectaþi din cadrul celor ce au rãspuns la chestionar.
Din 2002, la iniþiativa Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului45, Comisia Naþionalã de Schimbãri Climatice46 include ºi
reprezentanþi ai ONG-urilor (respectiv, TERRA Mileniul III, APER – Asociaþia pentru politici energetice din
România), pe lângã reprezentanþi ai guvernului, ai mediului academic ºi de cercetare. Aceste ONG-uri ºi-au exprimat
interesul ºi disponibilitatea de a-ºi utiliza expertiza în procesul de luare a deciziilor pe probleme de schimbãri climatice
ºi, începând cu 2002, au participat activ la toate întâlnirile Comisiei, la deciziile legate de aprobarea proiectelor de JI
ºi la stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru JI.
O mai mare deschidere se poate observa ºi în cadrul Ministerului Economiei ºi Comerþului. Într-un anumit stadiu al
elaborãrii proiectului unui act normativ privind înfiinþarea unui Oficiu pentru comerþul cu emisii ºi implementarea în
comun, Ministerul a solicitat organizaþiei TERRA Mileniul III comentarii asupra proiectului de act legislativ. Organizaþia
ºi-a exprimat opiniile ºi unele dintre ele au fost luate în considerare în elaborarea documentului.
Exemplele de mai sus aratã o recunoaºtere în creºtere de cãtre Guvern a expertizei ºi capacitãþii specifice a ONG-urilor.
Pe de o parte, ONG-urile îºi dezvoltã expertiza la nivel internaþional (fiind implicate în reþele ºi proiecte internaþionale,
participând direct la negocierile UNFCCC etc.), iar pe de cealaltã parte, disemineazã permanent în þarã expertiza
dobânditã la nivel internaþional ºi rezultatele muncii lor ºi coopereazã cu toate categoriile de factori interesaþi, inclusiv
cu cei decizionali. În acest mod, reprezentanþii guvernamentali ºi ai ONG-urilor au posibilitatea de a se cunoaºte unii
pe alþii ºi pot începe o cooperare eficientã. Bineînþeles, acest fapt nu este întotdeauna valabil, nici pentru toate ONGurile, nici pentru toate ministerele, dar procesul a fost demarat iar bunele exemple deja existã, facilitând calea spre o
cooperare mai strânsã ºi regulatã, spre beneficiul þãrii.
6.5.3. Politica ºi conºtientizarea în domeniul schimbãrilor climatice în Europa Centralã ºi de Est ºi în
România
TERRA Mileniul III este ONG-ul românesc de protecþie a mediului cel mai specializat în domeniul schimbãrilor climatice.
În continuare este prezentatã o selecþie a celor mai importante proiecte internaþionale ale organizaþiei:
- Coordonarea ºi creºterea capacitãþii CAN CEE, cooperarea CAN CEE cu organizaþia-sorã, CAN-Europa;
- Manual privind schimbãrile climatice ºi sesiuni de instruire pentru ONG-uri din Europa Centralã ºi de Est;
- Participarea la negocierile internaþionale din cadrul UNFCCC;
- Criteriile de evaluare a proiectelor de JI dezvoltate de Guvernul Olandei în România, Republica Cehã ºi Polonia;
- Douã analize independente ale primei, respectiv ale celei de-a doua Comunicãri Naþionale (1998 ºi 2000);
- Coordonarea buletinului CAN CEE;
- Creºterea capacitãþii pentru protecþia climei în Europa Centralã ºi de Est – partenerul român într-un proiect regional;
studiu asupra accesului la informaþii ºi participarea publicã în procesul de luare a deciziilor de mediu;
- Evaluarea politicilor ºi mãsurilor de limitare a schimbãrilor climatice în sectorul energetic românesc la nivelul anului
2000, urmatã de studiul de faþã, la nivelul anului 2004;
- Sprijin pentru implementarea Protocolului de la Kyoto în România – primul studiu privind realizarea ºi implementarea
Registrului Naþional de GES în România;
- Îmbunãtãþirea capacitãþii de acþiune pe probleme de schimbãri climatice în þãrile balcanice.
6.5.4. Energia ºi clima
APER, SOCER, ENERO, Prietenii Pãmântului ºi TERRA Mileniul III au dezvoltat proiecte ºi activitãþi în domeniul reducerii
emisiilor de GES din sectorul energetic.
APER
- eficienþã energeticã
SOCER
- eficienþã energeticã; planuri municipale de eficienþã
- campanie majorã de conºtientizare publicã “Mediu – Energie – Consumator”, privind utilizarea domesticã a energiei
ºi protecþia mediului.
44
45
46

În acelaºi proiect, 2004
Denumirea ministerului responsabil de protecþia mediului în acea perioadã
Ce este coordonatã de ministerului responsabil de protecþia mediului
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Prietenii Pãmântului:
- Proiecte de reducere a consumurilor energetice cu costuri minime, prin metoda de învãþare prin practicã (ca
reprezentantã a Brigãzilor Energie Internaþional în România);
- Colaborare cu organizaþii din þãrile vecine ºi din Danemarca, Marea Britanie ºi Olanda.
TERRA Mileniul III:
- Bune practici de eficienþã energeticã ºi conservare a energiei pentru autoritãþile locale;
- Implementarea acquis-ului comunitar din domeniul energetic la nivel local.
6.5.5. Conºtientizare publicã
Trei grupuri de lucru ONG au desfãºurat campanii de conºtientizare a publicului pe probleme legate respectiv de
energie, transport ºi agriculturã.
Grupul român de lucru pe energie a fost activ între 1998 ºi 2001 ºi a organizat campanii de conºtientizare publicã la
nivel naþional privind eficienþa energeticã ºi sursele regenerabile de energie.
În perioada 2000-2002, Grupul Român pentru Transport Durabil a desfãºurat campanii de creºtere a gradului de
conºtientizare al publicului ºi autoritãþilor locale privind implicaþiile traficului rutier la nivel local ºi evaluarea costurilor
externe ale transportului rutier în 6 oraºe; a realizat o strategie naþionalã alternativã de transport durabil.
Grupul român de lucru pe agriculturã s-a concentrat asupra agriculturii organice ºi proiectelor demonstrative de
agriculturã organicã.
6.5.6. Educaþie
TERRA Mileniul III:
- manual pe schimbãri climatice pentru ONG-uri;
- proiect de educaþie pe probleme de schimbãri climatice
Prietenii Pãmântului:
- Curricula pentru liceu privind “Energia ºi mediul”, implementatã în Colegiul Tehnic “Paul Dimo” din Galaþi pe o
perioadã de 2 ani;
- Manual de schimbãri climatice pentru profesori.
6.6. Concluzii
ONG-urile pot avea o contribuþie importantã la realizarea ºi implementarea politicii climatice a unei þãri. Are loc un
transfer de expertizã ºi cunoºtinþe dinspre ONG-urile din þãrile cu o tradiþie democraticã mai îndelungatã cãtre
organizaþiile neguvernamentale din Europa Centralã ºi de Est, prin intermediul reþelelor internaþionale specializate pe
probleme de schimbãri climatice. Efectul este o capacitate amplificatã a ONG-urilor din Europa Centralã ºi de Est,
materializatã în rezultate de înaltã calitate ale muncii lor (studii, rapoarte, recomandãri, evaluãri, analize etc.), însoþite
de o recunoaºtere în creºtere din partea diferitelor categorii de factori interesaþi, inclusiv a celor decizionali.
Pentru a concluziona, sunt descrise în continuare cele mai relevante roluri pe care pe pot avea ONG-urile într-un cadru
mai larg, al aderãrii la UE ºi prevenirii schimbãrilor climatice47.
- Rolul educaþional – este cel mai important rol al ONG-urilor de mediu. Ele trebuie sã desfãºoare activitãþi educaþionale
extensive privind protecþia climaticã pentru a creºte gradul de conºtientizare a societãþii în aceastã problemã,
conºtientizare necesarã în mod special în þãrile Europei Centrale ºi de Est, nivelul de conºtientizare pe probleme de
mediu fiind scãzut. ONG-urile trebuie sã sublinieze avantajele reducerii emisiilor, sã informeze asupra pericolelor
rezultate din lipsa unor astfel de activitãþi ºi din schimbãrile climatice. Activitãþile trebuie sã aibã drept þintã atât politicienii
ºi administraþia cât ºi publicul larg.
47

Iniþiative din toate categoriile descrise aici sunt desfãºurate în Polonia ºi în România
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O atenþie deosebitã în aceastã campanie trebuie acordatã potenþialilor aliaþi – fermieri, silvicultori, companii de
asigurãri etc. Furnizarea de informaþii acestor grupuri poate ajuta la asigurarea cã vor incepe sã exercite presiuni pentru
iniþierea unor acþiuni mai categorice pentru protecþia climaticã. Grupul þintã trebuie sã mai includã ºi antreprenorii ale
cãror activitãþi sunt legate de sectoare ºi tehnologii inovatoare (de exemplu, producþia de instalaþii pentru obþinerea
energiei din surse regenerabile de energie) sau antreprenori ale cãror activitãþi contribuie la protecþia climaticã (de
exemplu, responsabili pentru împãduriri sau întreprinderi de transport public). În activitãþile lor educaþionale, ONG-urile
trebuie sã evidenþieze acestor grupuri þintã avantajele rezultate din crearea de noi pieþe, în cadrul cãrora firmele lor pot
desfãºura activitãþi de succes. Tinerii trebuie consideraþi un grup þintã foarte important. Ei vor trebui sã trãiascã în condiþii
climatice în schimbare, astfel încât trebuie sã fie interesaþi direct în activitãþi concrete de protecþie climaticã.
- Rol activ în reducerea emisiilor de GES – experienþa organizaþiilor neguvernamentale aratã cã, frecvent, astfel de
organizaþii sunt capabile sã desfãºoare activitãþi ce contribuie în mod real la reducerea emisiilor de GES sau la creºterea
absorbþiei carbonului în biomasã. Aceste activitãþi includ: creºterea eficienþei consumului energetic în clãdirile selectate
(adaptarea aparatelor de încãlzire pe gaz sau energie electricã), obþinerea mijloacelor financiare pentru utilizarea
surselor locale de energie pe bazã de combustibili regenerabili, pregãtirea proiectelor ºi planurilor pentru utilizarea SRE
ºi implementarea lor (în cooperare cu autoritãþile locale, de exemplu), achiziþionarea unor zone valoroase din punct de
vedere al mediului, pentru a le proteja, a le împãduri etc. Numeroase organizaþii desfãºoarã activitãþi pentru dezvoltarea
surselor regenerabile de energie, unele implementând individual proiecte demonstrative48.
- Exprimarea opiniei ºi rolul de lobby – membrii organizaþiilor neguvernamentale trebuie sã îºi exercite rolul de exprimare
a opiniei asupra documentelor guvernamentale, în special dacã documentele stabilesc direcþii strategice ale economiei
poloneze cu privire la conformarea acestora cu obiectivele politicii de protecþie climaticã. Participând în diferite tipuri de
comitete, membrii ONG trebuie sã sublinieze obligaþiile pe care þara trebuie sã le respecte în cadrul Convenþiei climatice
ºi angajamentul de reducere a emisiilor de GES în toate sectoarele. În acelaºi timp, organizaþiile neguvernamentale
trebuie sã pregãteascã propriile analize, care sã fie prezentate publicului ºi care sã constituie baza pentru activitatea
de lobby ºi pentru a cere instituþiilor publice sã iniþieze paºi adecvaþi pentru reducerea emisiilor de GES49.
- Consultare ºi contribuþie la luarea deciziilor – reprezentanþii organizaþiilor neguvernamentale trebuie sã foloseascã
participarea în diferite organisme de consultare ºi luare a deciziilor pentru a sublinia importanþa problemelor de
protecþie climaticã. Participarea în astfel de organisme dã posibilitatea ONG-urilor sã îºi exprime aºteptãrile ºi cererile
ºi, în acelaºi timp, dã posibilitatea reprezentanþilor administraþiei sã înþeleagã poziþiile ONG-urilor ºi comunitãþilor locale.
Participarea ONG în activitãþile acestor organisme trebuie sã ajute membrii ONG-urilor în identificarea condiþiilor în
care sunt desfãºurate activitãþile de protecþie climaticã.
- ONG-urile trebuie, de asemenea, sã poarte un dialog cu reprezentanþii sectorului de afaceri precum ºi sã controleze
independent activitãþile din acest sector. Doar în condiþiile în care este exercitatã o monitorizare publicã, anumite mãsuri
de reducere a emisiilor de GES vor deveni mai credibile (de aceea, o astfel de cooperare se poate dovedi a fi
avantajoasã ºi pentru reprezentanþii industriei, lãrgind domeniul politicilor de protecþie a mediului disponibile). Aceste
mãsuri se referã în principal la activitãþile din categoria acordurilor voluntare50. Recent, WWF ºi Center for Clean Air
Policy au desfãºurat activitãþi privind dialogul cu reprezentanþii industriilor.

48

Fundaþia pentru Eficienþã Energeticã - membrã a Coaliþiei climatice poloneze - implementeazã proiecte de reducere a cererii de energie. Alþi
membri ai coaliþiei - Liga pentru conservarea naturii ºi Worldwide Fund for Nature (WWF) - desfãºoarã activitãþi la scarã mare de conservare a
naturii ºi de creºtere a absorbþiei carbonului în biosferã
49
În ultimii ani, Institutul de Dezvoltare Durabilã a pregãtit o serie de analize a politicii climatice. Rapoartele ºi studiile pregãtite de Institut sunt
distribuite politicienilor, membrilor Parlamentului ºi altor persoane cu putere de decizie ce pot influenþa deciziile privind politica climaticã a Poloniei
50
Un acord voluntar semnat de administraþia de protecþie a mediului þi reprezentanþi ai unei industrii pentru limitarea emisiilor poluante
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GLOSAR
Absorbþia/sechestrarea carbonului
Stocarea pe termen lung a carbonului sau a dioxidului de carbon în pãduri, soluri, oceane, mine de cãrbune, saline, denumite
“bazine/ rezervoare de absorbþie”. Se referã la: a) separarea ºi stocarea dioxidului de carbon din gazele de ardere sau procesarea
combustibililor fosili în scopul producerii de hidrogen ºi fracþiuni bogate în carbon ºi b) extragerea directã a dioxidului de carbon
din atmosferã prin managementul terenurilor ºi activitãþi silvice (împãdurire, reîmpãdurire) ºi agricole (creºterea concentraþiei de
carbon în soluri).
Activitãþi implementate în comun («Activities Implemented Jointly» – AIJ)
Este faza pilot a implementãrii în comun, definitã în Articolul 4.2(a) a UNFCCC, ce permite desfãºurarea unor proiecte între þãrile
dezvoltate (ºi companiile din aceste þãri) ºi între þãri dezvoltate ºi þãri în curs de dezvoltare (ºi companiile din acestea). Scopul AIJ
este ca Pãrþile UNFCCC sã acumuleze experienþã în proiectele implementate în comun. Nu sunt eliberate credite pentru activitãþile
AIJ în timpul fazei pilot.
Adaptare
Ajustarea sistemelor naturale sau umane la un mediu nou sau în schimbare. Adaptarea la schimbãrile climatice se referã la ajustarea
sistemelor naturale sau umane drept rãspuns la stimuli climatici prezenþi sau preconizaþi, fapt care modereazã impactul negativ sau
exploateazã oportunitãþile pozitive.
Adiþionalitate
Conform Protocolului de la Kyoto, certificatele din cadrul JI ºi CDM vor fi acordate doar activitãþilor bazate pe proiect în care
reducerile de emisii sunt “adiþionale celor ce ar avea loc altfel”. Problema trebuie studiatã în continuare de cãtre Pãrþile Protocolului
de la Kyoto pe baza experienþelor practice.
Aer fierbinte (“Hot air”)
Credite obþinute datoritã colapsului economic sau descreºterii producþiei ºi care nu sunt legate direct de eforturile internaþionale de
diminuare a emisiilor.
Balon (“Bubble”)
Este un concept de reglementare prin care douã sau mai multe surse de emisie sunt tratate ca ºi cum ar fi o singurã sursã de emisie.
Biocombustibil
Un combustibil produs din materie organicã uscatã sau uleiuri combustibile produse de plante. Exemplele de biocombustibili includ
alcoolul (provenind din zahãr fermentat), produsul secundar lichid obþinut în procesul de producþie al hârtiei, lemnul ºi uleiul de soia.
Biomasã
Materia organicã uscatã totalã sau conþinutul energetic al organismelor vii. Biomasa poate fi folositã drept combustibil direct prin
ardere (ex. lemnul), indirect prin transformarea prin fermentare în alcool (ex. zahãrul) sau extragerea uleiurilor combustibile (ex.
soia).
Cantitate alocatã (“Assigned Amount”)
Cantitatea alocatã este cantitatea totalã de emisii de gaze cu efect de serã care este permisã fiecãrei þãri din Anexa B în prima
perioadã de angajament (vezi Perioadã de angajament) a Protocolului de al Kyoto.
Certificare
Procesul de certificare este faza unui proiect CDM sau JI în care sunt emise creditele corespunzãtoare de emisii pe baza reducerilor
de emisii calculate ºi de verificare, posibil de cãtre o terþã parte.
Ciclu combinat
Tehnologie “curatã” de producere a energiei electrice ºi, eventual, termice, prin combinarea ciclului unei turbine cu gaze cu cel al
unei turbine cu abur, în scopul creºterii randamentului global ºi al micºorãrii impactului asupra mediului.
Clima
Starea medie a elementelor meteorologice de pe o suprafaþã întinsã ºi pe un interval mare de timp (mai multe zeci de ani).
Clorofluorocarburi (CFC)
Gaze cu efect de serã, cuprinse în Protocolul de la Montreal din 1987, folosite pentru refrigerare, la instalaþii de aer condiþionat,
ambalare, izolaþii, solvenþi sau ca pentru propulsia amestecurilor din spray-uri. Nefiind distruse în stratele inferioare ale atmosferei,
clorofluorocarburile ajung în atmosfera superioarã, unde, în anumite condiþii, distrug ozonul.
Cogenerare
Producerea combinatã ºi simultanã a energiei electrice ºi termice în cadrul aceleiaºi instalaþii.
Comerþ cu emisii/ credite de emisii
Transferul internaþional al creditelor de emisii care pot fi de tip unitãþi de cantitate alocatã (AAU), unitãþi de reducere a emisiilor (ERU)
sau reduceri certificate ale emisiilor (CER).
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Conferinþa Pãrþilor (CoP)
Organismul suprem al Convenþiei-cadru a Naþiunilor Unite asupra schimbãrilor climatice (UNFCCC).
Convenþia-cadru a Naþiunilor Unite asupra schimbãrilor climatice (UNFCCC)
A fost adoptatã în 1992 la Summit-ul Pãmântului de la Rio de Janeiro. Reprezintã cadrul general pentru negocierile climatice
internaþionale. Obiectivul sãu principal este „stabilizarea concentraþiilor atmosferice ale gazelor cu efect de serã la un nivel care sã
previnã interferenþa antropogenã periculoasã cu sistemul climatic”.
Cost marginal
Costul de reducere a emisiilor cu o unitate adiþionalã.
Credit de emisii (“Allowance”, “Credit”)
Denumirea genericã utilizatã pentru a desemna unitãþile de emisii GES care pot fi tranzacþionate conform Protocolului de la Kyoto,
respectiv AAU, ERU sau CER.
Deºertificare
Distrugerea sau degradarea progresivã a cuverturii vegetale, în special în regiunile aride sau semiaride de la marginea deºerturilor
existente. Factorii principali implicaþi în acest proces sunt supra-pãºunarea câmpiilor, defriºarea masivã, seceta, incendierea unor
suprafeþe mari, intervenþia antropicã în regimul hidrologic al unor cursuri de apã ºi schimbãrile climatice.
Dezvoltare durabilã
Procesul de dezvoltare ce acoperã necesitãþile actuale fãrã a periclita capacitatea generaþiilor viitoare de a ºi le acoperi pe ale lor.
Dioxid de carbon (CO2)
Principalul gaz cu efect de serã inclus în Protocolul de la Kyoto, cu o duratã de viaþã ridicatã în atmosferã, de circa 100 ani. CO2
existã în naturã ºi, în plus, provine ºi din procesele de ardere a combustibililor fosili.
Echivalent de dioxid de carbon (CO2e)
Unitate de mãsurã folositã pentru a indica potenþialul de încãlzire globalã al unui gaz cu efect de serã pe un anumit interval de timp
(de ex. 100 de ani), faþã de un gaz de referinþã (CO2).
Efect de serã
Reþinerea cãldurii în atmosferã de cãtre gaze din naturã (vaporii de apã, dioxidul de carbon, protoxidul de azot, metanul ºi ozonul),
fapt care menþine temperatura medie cu aproximativ 30°C mai mare decât dacã aceste gaze nu ar exista, permiþând viaþa pe
Pãmânt.
Emisii (definiþia UNFCCC)
Eliberarea în atmosferã a gazelor cu efect de serã ºi/sau a precursorilor lor într-o anumitã zonã ºi pe o perioadã determinatã de
timp.
Emisii antropogenice
Emisii de gaze cu efect de serã datorate activitãþilor umane precum: arderea combustibililor fosili pentru producerea de energie,
despãduririle ºi schimbarea modului de utilizare a terenului.
Fondul global de mediu (“Global Environmental Facility” – GEF)
Un program cu finanþare în parteneriat înfiinþat de statele dezvoltate pentru a-ºi respecta obligaþiile din cadrul unor diverse tratate
internaþionale de mediu. GEF funcþioneazã drept mecanismul financiar interimar pentru UNFCCC, în special pentru a acoperi
costurile activitãþilor de raportare a statelor ce nu sunt cuprinse în Anexa I. Furnizeazã fonduri pentru completarea asistenþei obiºnuite
pentru dezvoltare, acoperind „costurile suplimentare convenite” - ale unor state ce nu sunt cuprinse în Anexa I – din cadrul unor
proiecte de dezvoltare naþionalã, regionalã sau globalã care care ating ºi obiective globale de mediu (de ex. cele din domeniul
biodiversitãþii).
Gaze cu efect de serã (GES)
Gaze ce regleazã fluxurile energetice din atmosfera Pãmântului, absorbind radiaþia infraroºie emisã de Pãmânt ºi trimiþând-o înapoi
spre suprafaþa terestrã. Unele GES apar în mod natural în atmosferã, iar altele rezultã din activitãþile umane. În Protocolul de la Kyoto
sunt cuprinse ºase GES: dioxidul de carbon (CO 2), metanul (CH4), protoxidul de azot (N2O), hidrofluorocarburile (HFC),
perfluorocarburile (PFC) ºi hexafluorura de sulf (SF6).
Implementare în comun
Mecanism de transfer al creditelor de emisii (ERU) generate pe baza proiectelor de reducere a emisiilor de GES, dintr-un stat cuprins
în Anexa B a Protocolului de la Kyoto cãtre altul.
Intensitate de carbon
Emisiile de dioxid de carbon pe unitatea de energie obþinutã sau pe unitatea de produs intern.
Împrumut
Protocolul de la Kyoto nu permite împrumutul unor credite sau unitãþi de emisii din perioadele viitoare de angajament (de ex. de
dupã 2012) pentru a-ºi îndeplini obligaþiile din prima perioadã de angajament (2008-2012). În schimb, reportarea creditelor în
exces din prima perioadã de angajament cãtre una ulterioarã este permisã.
87

Politici ºi mãsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã în sectorul energetic - Uniunea Europeanã - România - Polonia

Încãlzire globalã
Punctul de vedere conform cãruia creºterea temperaturii Pãmântului se datoreazã, în parte, emisiilor de GES provenite din activitãþile
umane, precum: arderea combustibililor fosili, a biomasei, producerea de ciment, zootehnie, despãduriri ºi alte schimbãri ale modului
de utilizare a terenului.
Mecanismul de dezvoltare curatã (“Clean Development Mechanism - CDM)
Mecanism de reducere a emisiilor pe bazã de proiecte în þãrile în curs de dezvoltare. Astfel de proiecte genereazã reduceri
certificate de emisii (CER).
Metan (CH4)
Gaz cu efect de serã inclus în Protocolul de la Kyoto, cu o duratã de viaþã relativ scurtã în atmosferã, de circa 10 ani. Principalele
surse de metan sunt gropile de depozitare a deºeurilor, minele de cãrbune, orezãriile, sistemele de transport al gazelor naturale ºi
zootehnia. Are un potenþial de încãlzire globalã de 21 pentru o perioadã de 100 de ani.
Model climatic
Reprezentare, bazatã pe ecuaþii matematice, a proceselor fizice ce guverneazã sistemul atmosferic terestru.
Modificarea bilanþului radiativ
O schimbare a bilanþului dintre radiaþia solarã intratã în conturul alcãtuit din Pãmânt ºi atmosfera sa ºi – radiaþia infraroºie care iese
din acest contur. Fãrã vreo modificare a bilanþului radiativ, radiaþia solarã absorbitã de Pãmânt ar continua sã fie aproximativ egalã
cu radiaþia infraroºie emisã de Pãmânt. Cantitãþile în creºtere de gazele cu efect de serã absorb însã o proporþie din ce în ce mai
mare din radiaþia infraroºie din atmosferã, reflectând-o cãtre Pãmânt ºi ducând, astfel, la încãlzirea acestuia.
Modul de utilizare a terenului, schimbarea modului de utilizare a terenului ºi silvicultura (LULUCF)
Sectorul LULUCF a fost inclus în Protocolul de la Kyoto pentru a se lua în considerare anumite activitãþi antropice ce sechestreazã
gazele cu efect de serã din atmosferã, cunoscute ºi sub denumirea de „bazine de absorbþie”. În timp ce Articolul 3.3 se limiteazã
la împãdurire, reîmpãdurire ºi despãdurire, Articolul 3.4 specificã faptul cã activitãþile antropice adiþionale legate de solurile agricole
ºi categoriile LULUCF pot fi folosite de Pãrþile din Anexa I pentru respectarea obiectivelor lor de reducere a emisiilor de GES.
Nivelul de bazã (“Baseline”) ºi Scenariul de nivel de bazã
Nivelul de bazã reprezintã emisiile prognozate conform unui scenariu de continuare în acelaºi mod al activitãþilor (“business-asusual”), menþionat deseori drept “scenariu de nivel de bazã”, adicã emisiile prognozate pentru situaþia în care nu s-ar realiza
activitãþi de reducere a emisiilor.
Perioadã de angajament
Perioada de 5 ani, 2008-2012, stabilitã de Protocolul de la Kyoto pentru reducerea emisiilor globale de GES cu 5% faþã de cele
din anul de referinþã (considerat, în majoritatea þãrilor, ca fiind 1990).
Plafon al emisiilor
Constrângere mandatatã, pentru o anumitã perioadã de timp, care stabileºte o limitã superioarã pentru cantitatea totalã de gaze
cu efect de serã (GES) de origine antropicã. Protocolul de la Kyoto mandateazã limitarea emisiilor de GES ale Pãrþilor cuprinse în
Anexa B (þãri dezvoltate).
Plan naþional de acþiune
Plan înaintat Conferinþei Pãrþilor de cãtre fiecare Parte, ce contureazã mãsurile adoptate pentru limitarea emisiilor de GES de origine
antropicã. Statele trebuie sã înainteze aceste planuri ca o condiþie a participãrii la UNFCCC ºi ulterior trebuie sã comunice
Conferinþei Pãrþilor progresele în mod regulat. Planurile naþionale de acþiune constituie o parte a Comunicãrilor Naþionale, ce includ
inventarul naþional de surse de GES ºi de bazine de absorbþie.
Politici ºi mãsuri
În limbajul UNFCCC, politicile sunt acþiuni ce pot fi întreprinse ºi/sau mandatate de cãtre un guvern – adesea împreunã cu sectorul
de afaceri ºi industrial pe teritoriul statului respectiv, precum ºi cu alte þãri – pentru a accelera aplicarea ºi utilizarea cu succes a
mãsurilor de reducere a emisiilor de GES. Mãsurile sunt tehnologii, procese ºi practici folosite pentru implementarea politicilor care
ar reduce emisiile de GES sub nivelele viitoare anticipate. Aici sunt incluse taxa pe carbon sau alte taxe energetice, standarde de
eficienþã a combustibililor, standarde pentru automobile etc. Politicile „comune ºi coordonate” sau „armonizate” se referã la acele
politici adoptate în comun de cãtre Pãrþi. (Aceasta se poate face la nivel regional, ca de exemplu la nivelul Uniunii Europene, sau
al unor þãri cuprinse într-o clasificare, de exemplu, statele cuprinse în Anexa I).
Potenþialul de încãlzire globalã (“Global Warming Potential” – GWP)
Indicator definit drept modificarea cumulativã a bilanþului radiativ între momentul de faþã ºi un orizont de timp ales (de ex. 100 de
ani) cauzatã de unitate de masã de gaz emisã în prezent ºi exprimatã relativ la un gaz de referinþã (CO2).
Protocolul de la Kyoto
Protocolul de la Kyoto a luat naºtere la CoP 3 a UNFCCC, din Kyoto, Japonia, în 1997. El specificã obligaþiile de reducere a emisiilor
de GES ale statelor cuprinse în Anexa B ºi defineºte aºa-zisele mecanisme Kyoto: implementare în comun, mecanismul de dezvoltare
curatã ºi comerþul cu emisii.
Protocolul de la Montreal
Este protocolul care limiteazã producþia ºi consumul substanþelor dãunãtoare stratului de ozon din stratosferã, adoptat la Montreal
în 1987 ºi ulterior adaptat ºi amendat la Londra (1990), Copenhaga (1992), Viena (1995), Montreal (1997) ºi Beijing (1999).
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Glosar

Protoxidul de azot (N2O)
Gaz cu efect de serã inclus în Protocolul de la Kyoto, generat prin arderea combustibililor fosili ºi producerea îngrãºãmintelor. Are
un potenþial de încãlzire globalã de 310 pe o perioadã de 100 de ani.
Reducere certificatã de emisii (“Certified Emission Reduction” - CER)
O unitate din cantitatea totalã de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã obþinute ca urmare a realizãrii unui proiect de CDM.
1 CER = 1 t CO2e.
Reportare (“Banking”)
Pãrþile Protocolului de la Kyoto pot reporta credite de emisii din prima perioadã de angajament într-una ulterioarã.
Schimbãri climatice (conform UNFCCC)
Schimbãrile climatice atribuite direct sau indirect activitãþilor umane ce duc la modificarea compoziþiei atmosferei globale ºi care se
adaugã variabilitãþii climatice naturale pe perioade comparabile de timp.
Sistem de tip “plafonare ºi comercializare” (“Cap and Trade”)
Sistem de comercializare a creditelor de emisii în care cantitatea totalã de emisii este limitatã. Protocolul de la Kyoto este un astfel
de sistem, în sensul cã emisiile þãrilor din Anexa B sunt limitate iar creditele în exces pot fi tranzacþionate.
Stat-gazdã
O þarã în care are loc un proiect de tip JI sau CDM.
State cuprinse în Anexa B
Anexa B a Protocolului de la Kyoto cuprinde acele þãri dezvoltate ce au convenit asupra unui obiectiv de reducere a emisiilor lor de
gaze cu efect de serã, inclusiv statele OECD, din Europa Centralã ºi de Est ºi Federaþia Rusã. Este o listã diferitã de cea a þãrilor din
Anexa I a UNFCCC (vezi mai jos), care include ºi Turcia ºi Bielorusia, în timp ce Anexa B include Croaþia, Monaco, Liechtenstein ºi
Slovenia.
State cuprinse în Anexa I
Anexa I a UNFCCC cuprinde statele ce erau membre ale OECD în 1992, 11 þãri cu economie în tranziþie ºi þãrile Comunitãþii
Economice Europene. Pãrþile Anexei I s-au angajat sã adopte politici naþionale ºi sã ia mãsuri în privinþa schimbãrilor climatice.
State cuprinse în Anexa II
Grup de state incluse în Anexa II a UNFCCC ce include toate þãrile dezvoltate din OECD. Conform articolului 4.2 (g) al Convenþiei,
aceste þãri furnizeazã resurse financiare pentru a asista statele în curs de dezvoltare în îndeplinirea obligaþiilor precum redactarea
rapoartelor naþionale; de asemenea, vor promova tranferul de tehnologii “verzi” în þãrile în curs de dezvoltare.
Sursã (definiþia UNFCCC)
Orice proces sau activitate ce elibereazã în atmosferã un gaz cu efect de serã sau un precursor.
Surse regenerabile de energie
Surse de energie care se regenereazã în mod constant prin procese naturale. Acestea cuprind tehnologiile non-carbon, precum cele
legate de energia solarã, eolianã, energia hidro, precum ºi tehnologiile bazate pe biomasã.
Þãri cu economie în tranziþie
State aflate într-un proces de tranziþie de la o economie centralizatã la economia de piaþã, adicã statele Europei Centrale ºi de Est,
Rusia ºi fostele republici sovietice.
Unitate de cantitate alocatã (“Assigned Amount Unit” - AAU)
O unitate din cantitatea alocatã unei þãri din Anexa B a Protocolului de la Kyoto, pentru prima perioadã de angajament. 1 AAU =
1 t CO2e.
Unitate de reducere a emisilor (“Emission Reduction Unit” - ERU)
O unitate din cantitatea totalã de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã obþinute ca urmare a realizãrii unui proiect de JI. 1
ERU = 1 t CO 2e.
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ACRONIME
AA - Cantitate alocatã (sub Protocolul de la Kyoto)/ Assigned Amount (under Kyoto Protocol)
AAU - Unitãþi de cantitate alocatã/Assigned Amount Units
AIJ - Activitãþi implementate în comun/ Activities Implemented Jointly
BAT - Cele mai bune tehnici disponibile/ Best Available Technologies
BOO - Construcþie-Deþinere-Operare/ Build-Own-Operate
BOT - Construcþie-Operare-Transfer/ Build-Operate-Transfer
CAN - Climate Action Network
CAN CEE - Climate Action Network for Central and Eastern Europe
CDM - Mecanismul de dezvoltare curatã/ Clean Development Mechanism
CER - Reduceri certificate de emisii/ Certified Emission Reductions
CFC - Clorofluorocarburi/ Clorfluorocarbons
CLRTAP - Convenþia privind poluarea atmosfericã transfrontierã la mare distanþã/ Convention on Long Range Transboundary
Atmospheric Pollution
CoP - Conferinþa Pãrþilor/ Conference of the Parties
CPR - Rezerva perioadei de angajament/ Commitment Period Reserve
ECCP - Programul european în domeniul schimbãrilor climatice/ European Climate Change Programme
ERU - Unitate de reducere a emisiilor/ Emission Reduction Unit
ET - Comerþ cu emisii/ Emission Trading
ETS - Schema de comerþ cu emisii/ Emission Trading Scheme
F-BOOT - Finanþare-Construcþie-Deþinere-Operare-Transfer/Finance-Build-Own-Operate-Transfer
GEF - Fondul global de mediu/ Global Environmental Facility
GES - Gaze cu efect de serã
GWP - Potenþial de încãlzire globalã/ Global Warming Potential
HFC - Hidrofluorocarburi/ Hydroflourocarbons
HG - Hotãrâre de Guvern/ Governmental Decision
IPCC - Comitetul interguvernamental de schimbãri climatice/ Intergovernmental Panel on Climate Change
IPPC - Prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii/Integrated Pollution Prevention and Control
JI - Implementare în comun/ Joint Implementation
LULUCF - Modul de utilizare a terenului, schimbarea modului de utilizare a terenului ºi silviculturã/ Land Use, Land Use Change and
Forestry
MEC - Ministerul economiei ºi comerþului/ Ministry of Economy and Trade
MMGA - Ministerul mediului ºi gospodãririi apelor/ Ministry of Environment and Water Management
MoU - Memorandum de înþelegere/ Memorandum of Understanding
OECD - Organizaþia pentru cooperare ºi dezvoltare economicã/ Organization for Economic Cooperation and Development
OG - Governmental Ordinance/ Ordonanþã de Guvern
ONG - Organizaþie neguvernamentalã
OUG - Ordonanþã de urgenþã a Guvernului/ Emmergency Governmental Ordinance
PCF - Prototype Carbon Fund (World Bank)
PFC - Perfluorocarburi/ Perfluorocarbons
PLN - Moneda polonezã (zlot)/ Poland's currency (zlot)
SBI - Organismul subsidiar pentru implementare (UNFCCC)/Subsidiary Body for Implementation
SBSTA - Organismul subsidiar pentru recomandãri tehnologice ºi ºtiinþifice (UNFCCC)/ Subsidiary Body on Technological and
Scientific Advice
SRE - Surse regenerabile de energie
t CO2e - tonã de CO2 echivalent/ tone of CO2 equivalent
tep - tone echivalent petrol
TPA - accesul terþei pãrþi/ Third Party Access
UNDP - Programul de dezvoltare al Naþiunilor Unite/ United Nations Development Programme
UE - Uniunea Europeanã
UNECE - Comisia Economicã a Naþiunilor Unite pentru Europa/ United Nations Economic Commission for Europe
UNEP - Programul de mediu al Naþiunilor Unite/ United Nations Environmental Programme
UNFCCC - Convenþia cadru a Naþiunilor Unite privind schimbãrile climatice/ United Nations Framework Convention on Climate
Change
WMO - Organizaþia meteorologicã mondialã/ World Meteorological Organization
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