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DECIZII
DECIZIA COMISIEI
din 27 aprilie 2011
de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu
gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului
European și a Consiliului
[notificată cu numărul C(2011) 2772]
(2011/278/UE)
2008. Criteriile de referință trebuie calculate pentru
produse mai degrabă decât pentru materii prime, astfel
încât să se maximizeze reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră și creșterea eficienței energetice pe toată
durata fiecărui proces de producție din sectorul sau
subsectorul respectiv.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire
a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu
efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei
96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 10a,

(3)

În vederea stabilirii criteriilor de referință, Comisia a
consultat părțile interesate relevante, inclusiv sectoarele
și subsectoarele în cauză. Informațiile necesare pentru
stabilirea criteriilor de referință, datele referitoare la
instalații privind producția, emisiile și utilizarea energiei
au fost colectate începând din februarie 2009 de la
asociațiile din industrie, de la statele membre, din surse
publice și comerciale și prin intermediul unui studiu la
care instalațiile au fost invitate să participe.

(4)

În măsura fezabilității, Comisia a elaborat criterii de
referință pentru produsele, precum și pentru produsele
intermediare care fac obiectul comerțului între instalații,
rezultate din activitățile menționate în anexa I la Directiva
2003/87/CE. În principiu, pentru fiecare produs trebuie
definit un produs de referință. În cazul în care un produs
este un substitut direct al altui produs, ambele produse
trebuie incluse în același produs de referință și în definiția
produselor aferente acestuia.

(5)

Comisia a considerat că stabilirea unui produs de
referință este fezabilă dacă, ținând seama de comple
xitatea proceselor de producție, sunt disponibile definiții
și clasificări ale produselor care permit verificarea datelor
de producție și o aplicare uniformă în întreaga Uniune a
produsului de referință în scopul alocării cotelor de
emisii. Nu au fost efectuate diferențieri în funcție de
situarea geografică, sau în funcție de tehnologiile,
materiile prime sau combustibilii utilizați, pentru a nu
se distorsiona avantajele comparative, existente în
economia Uniunii, în materie de eficiență în domeniul
emisiilor de carbon și pentru a crește armonizarea
alocării tranzitorii cu titlu gratuit a cotelor de emisii.

întrucât:

(1)

(2)

Articolul 10a din directivă prevede că măsurile comu
nitare complet armonizate de aplicare a alocării cu titlu
gratuit a cotelor de emisii trebuie să stabilească, atât cât
este posibil, criterii de referință ex ante, astfel încât să se
asigure faptul că alocarea cu titlu gratuit a cotelor de
emisii se efectuează într-un mod care stimulează
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și tehnicile
eficiente din punct de vedere energetic prin luarea în
considerare a celor mai eficiente tehnici, a produselor
de substituție, a proceselor alternative de producție, a
cogenerării cu randament ridicat, a recuperării eficiente
a energiei gazelor reziduale, a utilizării biomasei și a
captării și stocării dioxidului de carbon, atunci când
aceste facilități sunt disponibile, și care nu trebuie să
stimuleze creșterea emisiilor. Alocările trebuie fixate
înaintea perioadei de comercializare, astfel încât să se
permită funcționarea corectă a pieței.

Pentru definirea principiilor de stabilire a criteriilor de
referință ex ante pentru fiecare sector sau subsector,
punctul de plecare trebuie să îl constituie performanța
medie a primelor 10 % dintre cele mai eficiente instalații
dintr-un sector sau subsector al UE în perioada 2007-

(1) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.
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Valorile de referință trebuie să acopere toate emisiile
directe legate de producție, inclusiv emisiile legate de
producerea căldurii măsurabile utilizate pentru producție,
indiferent dacă această căldură măsurabilă a fost produsă
in situ sau în altă instalație. La stabilirea valorilor de
referință au fost deduse emisiile legate de producția de
energie electrică și de exportul de căldură măsurabilă,
inclusiv emisiile evitate în cazul producției alternative
de căldură sau de energie electrică prin procese
exotermice sau al producției de energie electrică fără
emisii directe. În cazurile în care deducerea emisiilor
legate de exportul căldurii măsurabile nu a fost fezabilă,
această căldură nu trebuie să fie eligibilă pentru alocarea
cu titlu gratuit a cotelor de emisii.

Pentru a asigura faptul că criteriile de referință conduc la
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în unele
procese de producție în care emisiile directe, eligibile
pentru alocarea gratuită a cotelor de emisii, și emisiile
indirecte legate de producția de energie electrică, care
nu sunt eligibile pentru alocarea gratuită în temeiul
Directivei 2003/87/CE, sunt într-un anumit grad interschimbabile, pentru determinarea valorilor de referință
au fost luate în considerare emisiile totale, incluzând
emisiile indirecte legate de producția de energie electrică,
pentru a asigura condiții echitabile pentru instalațiile cu
consum intensiv de combustibil și de energie electrică.
Din emisiile totale, numai partea de emisii directe trebuie
luată în considerare în scopul alocării cotelor de emisii pe
baza criteriilor de referință respective, pentru a evita
alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii pentru
emisiile legate de energia electrică.

Pentru determinarea valorilor de referință, Comisia a
utilizat ca punct de plecare media aritmetică a perfor
manțelor în materie de gaze cu efect de seră a primelor
10 % dintre cele mai eficiente instalații în ceea ce privește
gazele cu efect de seră în 2007 și 2008, pentru care au
fost colectate date. În plus, în conformitate cu
articolul 10a alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE, în
cazul tuturor sectoarelor pentru care în anexa I este
prevăzut un produs de referință, Comisia a analizat, pe
baza informațiilor suplimentare primite din mai multe
surse și a unui studiu dedicat, care a examinat cele mai
eficiente tehnici și potențiale de reducere la nivel
european și internațional, dacă aceste puncte de plecare
reflectă în măsură suficientă cele mai eficiente tehnici,
produsele de substituție, procesele alternative de
producție, cogenerarea cu randament ridicat, recuperarea
eficientă a energiei gazelor reziduale, utilizarea biomasei
și captarea și stocarea dioxidului de carbon, atunci când
aceste facilități sunt disponibile. Datele utilizate pentru
determinarea valorilor de referință au fost colectate
dintr-o gamă largă de surse, pentru a acoperi un
număr maxim de instalații producătoare, în anii 2007
și 2008, ale unui produs inclus într-un produs de
referință. Mai întâi, datele privind performanțele în
materie de gaze cu efect de seră ale instalațiilor incluse
în ETS (Emissions Trading Scheme – Sistemul de comercia
lizare a emisiilor), producătoare de produse incluse întrun produs de referință, au fost colectate de către sau în
numele asociațiilor de sector europene respective, pe baza
unor norme definite, respectiv a așa-numitelor „caiete de
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norme ale sectorului”. Comisia a furnizat, ca referință
pentru aceste caiete de norme, orientări cu privire la
criteriile de calitate și de verificare ale datelor instalațiilor
ETS din UE, necesare pentru determinarea criteriilor de
referință. Ulterior, pentru a completa datele colectate de
asociațiile de sector europene, consultanții au colectat, în
numele Comisiei Europene, date din instalații neincluse în
datele sectorului, iar autoritățile competente din statele
membre au furnizat, de asemenea, date și analize.

(9)

Pentru a se asigura că valorile de referință se bazează pe
date corecte și conforme, Comisia, asistată de consultanți,
a efectuat verificări aprofundate de conformitate a
caietelor de norme ale sectoarelor, precum și verificări
ale plauzibilității valorilor punctelor de plecare derivate
din date. După cum s-a indicat în orientările privind
calitatea și verificările, datele au fost verificate în
măsura necesară de către verificatori independenți.

(10)

În cazul în care într-o instalație sunt produse mai multe
produse și s-a considerat că nu pot fi asignate emisii în
mod individual produselor, numai instalațiile care produc
un singur produs au fost luate în considerare pentru
colectarea datelor și stabilirea valorilor de referință.
Acesta este cazul următoarelor produse de referință:
var, var dolomitic, sticle și borcane din sticlă incoloră,
sticle și borcane din sticlă colorată, cărămizi de fațadă,
cărămizi de pavaj, pulbere atomizată, hârtie fină
necretată, hârtie tissue, hârtie „testliner” și hârtie pentru
caneluri, carton necretat și carton cretat. Pentru a crește
relevanța rezultatelor și a verifica plauzibilitatea acestora,
valorile performanței medii a primelor 10 % dintre cele
mai eficiente instalații au fost comparate cu datele din
literatura de specialitate privind cele mai eficiente tehnici.

(11)

În cazurile în care nu au fost disponibile date sau date
colectate în conformitate cu metodologia de calcul a
valorilor de referință, pentru calculul acestora au fost
utilizate informațiile referitoare la nivelurile actuale de
emisie și de consum și la cele mai eficiente tehnici,
extrase în principal din Documentele de Referință
privind Cele Mai Bune Tehnici Disponibile (Reference
Documents on Best Available Techniques – BREF) stabilite
în conformitate cu Directiva 2008/1/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind
prevenirea și controlul integrat al poluării (1). În special,
ca urmare a lipsei datelor privind tratarea gazelor
reziduale, exporturile de căldură și producția de energie
electrică, valorile pentru produsele de referință cocs și
metal lichid au rezultat din calculul emisiilor directe și
indirecte bazat pe informațiile privind fluxurile de energie
respective, stabilite de BREF corespunzătoare, și din
factorii de emisie impliciți stabiliți prin Decizia
2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire
a unor orientări privind monitorizarea și raportarea
emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a
Consiliului (2). Pentru produsul de referință minereu

(1) JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
(2) JO L 229, 31.8.2007, p. 1.
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sinterizat, datele au fost, de asemenea, corectate pe baza
fluxurilor de energie respective, stabilite de BREF cores
punzătoare, ținând seama de arderea gazelor reziduale în
cadrul sectorului.

(12)

(13)

Atunci când nu a fost posibilă stabilirea unui produs de
referință, dar sunt generate gaze cu efect de seră eligibile
pentru alocarea gratuită a cotelor de emisii, aceste cote
trebuie alocate pe baza unor abordări generice alternative.
A fost elaborată o ierarhie de trei abordări alternative cu
scopul de a maximiza reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră și economiile de energie cel puțin în
cadrul unor părți ale proceselor de producție în cauză.
Căldura de referință este aplicabilă în cazul proceselor în
care se consumă căldură și în care se folosește un agent
de transport al căldurii măsurabile. Combustibilul de
referință este aplicabil în cazul în care se consumă
căldură nemăsurabilă. Valorile căldurii și combustibilului
de referință au fost obținute pe baza principiilor trans
parenței și simplității, utilizând eficiența de referință a
unui combustibil disponibil pe scară largă, care poate fi
considerat ca fiind al doilea din punctul de vedere al
eficienței în materie de gaze cu efect de seră, ținând
seama de tehnicile eficiente din punct de vedere
energetic. În cazul emisiilor de proces, cotele de emisii
trebuie alocate pe baza emisiilor istorice. Pentru a asigura
faptul că alocarea cu titlu gratuit a cotelor pentru aceste
emisii stimulează în măsură suficientă reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră și pentru a evita orice diferențiere
a tratamentului emisiilor de proces, alocate pe baza
emisiilor istorice, față de tratamentul emisiilor care se
încadrează în limitele sistemului unui produs de referință,
nivelul activității istorice al fiecărei instalații trebuie
înmulțit cu un factor egal cu 0,9700 pentru determinarea
numărului de cote gratuite de emisii.

Începând din 2013, toate alocările cu titlu gratuit în
temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE
trebuie efectuate în conformitate cu aceste norme.
Pentru a transpune în practică sistemul de tranziție
prevăzut la articolul 10a alineatul (11) din Directiva
2003/87/CE, conform căruia alocarea cu titlu gratuit a
cotelor de emisii trebuie să scadă de la 80 % din
cantitatea corespunzătoare cotelor care urmează să fie
alocate în 2013 la 30 % din această cantitate în 2020,
cu scopul de a se elimina alocarea cu titlu gratuit în
2027, se aplică factorii stabiliți în anexa VI. În cazul în
care un sector sau un subsector a fost înscris pe lista
stabilită prin Decizia 2010/2/UE a Comisiei din
24 decembrie 2009 de stabilire, în conformitate cu
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, a unei liste a sectoarelor și subsectoarelor
considerate a fi expuse unui risc important de relocare
a emisiilor de dioxid de carbon (1), acești factori nu se
aplică. Alocările efectuate în temeiul prezentei decizii vor
fi luate în considerare la elaborarea listelor viitoare ale
sectoarelor sau subsectoarelor considerate a fi expuse
unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de
carbon.

(1) JO L 1, 5.1.2010, p. 10.
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(14)

Cu scopul de a facilita colectarea de la operatori a datelor
și calcularea cotelor de emisii care urmează să fie alocate
de către statele membre, fiecare instalație trebuie divizată,
dacă este cazul, în subinstalații. Statele membre trebuie să
se asigure că emisiile sunt corect atribuite subinstalațiilor
respective și că nu există suprapuneri între subinstalații.

(15)

Statele membre trebuie să se asigure că datele colectate
de la operatori și utilizate pentru alocarea cotelor sunt
complete, coerente și ating cel mai înalt nivel de
acuratețe posibil. Datele trebuie verificate de către un
verificator independent, astfel încât să se asigure faptul
că alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii se bazează
pe date solide și fiabile. Prezenta decizie trebuie să
prevadă cerințe specifice minime pentru colectarea și
verificarea datelor, astfel încât să faciliteze aplicarea
armonizată și coerentă a normelor privind alocarea.

(16)

Cantitatea cotelor care trebuie alocate cu titlu gratuit
instalațiilor autorizate trebuie să se bazeze pe date
privind producția istorică. Pentru a se asigura faptul că
perioada de referință este pe cât posibil reprezentativă
pentru ciclurile de producție, acoperă o perioadă
relevantă pentru care sunt disponibile date de un bun
nivel calitativ și reduce impactul circumstanțelor
speciale, precum închiderea temporară a instalațiilor,
nivelurile activității istorice au fost bazate pe producția
mediană din perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie
2008 sau, în cazul în care aceasta din urmă este mai
mare, pe producția mediană din perioada 1 ianuarie
2009-31 decembrie 2010. De asemenea, este oportun
să se țină seama de orice modificare semnificativă a capa
cității care a avut loc în perioada în cauză. În cazul
instalațiilor nou-intrate în sistem, determinarea nivelurilor
activității trebuie să se bazeze pe utilizarea standard a
capacității, bazată, la rândul său, pe informațiile
specifice din sector, sau pe utilizarea specifică instalației
a capacității.

(17)

Informațiile colectate de statele membre trebuie să faci
liteze aplicarea prezentei decizii de către autoritățile
competente și de către Comisie.

(18)

Pentru a evita orice distorsionare a concurenței și a
asigura funcționarea corectă a pieței carbonului, statele
membre trebuie să se asigure că la determinarea
alocărilor către instalații nu au loc nicio dublă contabi
lizare și nicio dublă alocare. În acest context, statele
membre trebuie să acorde o atenție deosebită cazurilor
în care: un produs inclus într-un produs de referință este
produs în mai multe instalații, mai multe produse incluse
într-un produs de referință sunt produse în aceeași
instalație sau au loc schimburi de produse intermediare
dincolo de limitele instalațiilor.
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(19)

Pentru a asigura faptul că sistemul de comercializare a
emisiilor conduce în timp la reducerea acestora, Directiva
2003/87/CE prevede scăderea lineară a cantității la
nivelul Uniunii a cotelor. Deoarece cantitatea descres
cătoare la nivelul Uniunii este luată în considerare
pentru determinarea cantității anuale maxime a cotelor
în conformitate cu articolul 10a alineatul (5) din
Directiva 2003/87/CE, toate cotele de emisii alocate cu
titlu gratuit pe baza prezentei decizii instalațiilor
neincluse în această cantitate anuală maximă menționată
la articolul 10a alineatul (5) trebuie ajustate linear, la fel
ca și cantitatea la nivelul Uniunii a cotelor, utilizând ca
referință anul 2013.

(20)

Factorul de corecție transsectorial uniform aplicabil în
fiecare an din perioada 2013-2020 instalațiilor care nu
sunt identificate ca fiind producătoare de energie electrică
și nu sunt nou-intrate, în conformitate cu articolul 10a
alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE, trebuie
determinat pe baza cantității anuale totale preliminare a
cotelor de emisii alocate cu titlu gratuit în perioada
2013-2020, calculată pentru aceste instalații în confor
mitate cu prezenta decizie, incluzând instalațiile care ar
putea fi excluse în conformitate cu articolul 27 din
directiva menționată. Această cantitate a cotelor de
emisii alocate cu titlu gratuit în fiecare an al perioadei
trebuie comparată cu cantitatea anuală a cotelor calculată
în conformitate cu articolul 10a alineatul (5) din
Directiva 2003/87/CE pentru instalațiile care nu sunt
producătoare de energie electrică sau nou-intrate, ținând
seama de partea corespunzătoare din cantitatea anuală
totală la nivelul Comunității, determinată în conformitate
cu articolul 9 din directiva menționată, și de cantitatea
corespunzătoare de emisii care sunt incluse în sistemul de
comercializare al Uniunii numai începând din 2013.

(21)

(22)

Atunci când două sau mai multe instalații fac schimb de
căldură măsurabilă, alocarea cu titlu gratuit a cotelor de
emisii trebuie să se bazeze pe consumul de căldură al
unei instalații și să țină seama de riscul de relocare a
emisiilor de dioxid de carbon. În acest sens, pentru a
se asigura faptul că numărul de cote de emisii care
trebuie alocate cu titlu gratuit nu depinde de structura
de aprovizionare cu căldură, cotele de emisii trebuie
alocate consumatorului de căldură.

Pentru a crește relevanța datelor disponibile cu privire la
performanța în materie de gaze cu efect de seră a insta
lațiilor incluse în sistemul de comercializare a emisiilor al
Uniunii, produsele de referință pastă cu sulfit, pastă
termomecanică și pastă mecanică, precum și hârtia reci
clabilă, se bazează pe informațiile furnizate de BREF cu
privire la cele mai eficiente tehnici care reflectă utilizarea
combustibililor fosili pentru pornire, utilizarea combusti
bililor fosili (pentru pasta cu sulfit, pasta termomecanică
și pasta mecanică) și a energiei termice (pentru hârtia
reciclabilă). Produsul de referință hârtie de ziar se
bazează, de asemenea, pe cele mai eficiente tehnici care
reflectă utilizarea energiei termice pentru obținerea unei
valori de referință semnificative.
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(23)

Pentru a ține seama de emisiile suplimentare de gaze cu
efect de seră, care nu se reflectă în datele utilizate pentru
determinarea valorilor de referință pentru unele instalații,
în special de emisiile de metan, și pentru a asigura faptul
că alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii pe baza
produselor de referință ține seama de eficiența în materie
de gaze cu efect de seră a proceselor și nu stimulează o
creștere a emisiilor, punctele corespunzătoare instalațiilor
de pe curba de referință pentru acid azotic au fost
corectate pe baza informațiilor furnizate de sector
privind media acestor emisii și a informațiilor extrase
din BREF. Produsul de referință acid azotic reflectă
această corecție.

(24)

Pentru a ține seama de diferențele de configurare a rafi
năriilor, produsul de referință corespunzător sectorului de
rafinare trebuie să se bazeze pe abordarea care utilizează
„tona de CO2 ponderată” (CO2 weighted tonne – CWT),
denumită în continuare „CWT”. Conform acestei
abordări, unicul produs al rafinăriei este CWT, iar
producția de CWT a fost calculată pe baza unităților de
proces generice definite, fiecare fiind ponderată cu un
factor de emisie legat de distilarea țițeiului, denumit
factor CWT, care este reprezentativ pentru intensitatea
emisiilor de CO2 datorate arderii, la un nivel mediu de
eficiență energetică și pentru același tip de combustibil
standard utilizat în fiecare unitate de proces, precum și
pentru emisiile de proces medii ale unității de proces. Pe
această bază, punctele utilizate pentru stabilirea
produsului de referință au fost obținute prin compararea
emisiilor actuale cu CWT-ul total al fiecărei rafinării.
Alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii pentru
rafinării este apoi corectată pentru a exclude producția
și utilizarea energiei electrice, astfel încât să se respecte
articolul 10a alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE.

(25)

Ca urmare a gamei largi de calități de produs ce poate fi
obținută, produsele de referință var și var dolomitic se
referă la o compoziție standard în care intră oxidul de
calciu și oxidul de magneziu. În ceea ce privește emisiile
datorate arderii, datele corespunzătoare emisiilor specifice
datorate arderii, generate în producția acestor produse
standard, au fost utilizate pe baza Deciziei 2007/589/CE.

(26)

Deoarece în cazul mai multor produse de referință
precum amoniac și sodă calcinată se presupune că tot
dioxidul de carbon rezultat din procesele de producție
este emis în atmosferă, emisiile trebuie monitorizate și
raportate în conformitate cu regulamentul privind moni
torizarea și raportarea emisiilor produse de activitățile
menționate în anexa I, care trebuie adoptat până la
31 decembrie 2011 în conformitate cu articolul 14
alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE, presupunând că
tot dioxidul de carbon generat în cursul acestor procese
de producție a fost emis în atmosferă, indiferent de orice
posibilă utilizare a sa drept componentă de alimentare în
procese chimice de producție.
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(27)

Produsul de referință cracare cu abur nu include așanumitele componente de alimentare suplimentare,
respectiv produse chimice cu valoare înaltă care nu
sunt produse în procesul principal și nici emisiile
aferente, dar, după caz, componentele de alimentare
suplimentare trebuie luate în considerare pentru
alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii utilizând
factori de emisie specifici.

(28)

Pentru a asigura condiții echitabile pentru producția de
compuși aromatici în rafinării și uzine chimice, alocarea
cu titlu gratuit a cotelor de emisii pentru compușii
aromatici trebuie să se bazeze pe abordarea CWT și
trebuie să se aplice valoarea de referință pentru
produsele de referință de rafinărie.

(29)

Ținând seama de faptul că în producția clorurii de vinil
monomer hidrogenul este utilizat într-o anumită măsură
drept combustibil, înlocuind combustibilii convenționali
precum gazele naturale și ducând astfel la reducerea
emisiilor directe din procesul de ardere, dar considerând,
de asemenea, că utilizarea hidrogenului drept
componentă de alimentare este preferabilă din punctul
de vedere al eficienței în materie de emisii totale de
gaze cu efect de seră, în cazul produsului de referință
clorură de vinil monomer, hidrogenul utilizat drept
combustibil este luat în considerare ca și când ar fi gaz
natural.

(30)

Pentru a asigura condiții echitabile pentru producția de
hidrogen și de gaz de sinteză în rafinării și uzine chimice,
aceste produse de referință trebuie să se bazeze pe
abordarea CWT și pe valoarea de referință pentru
produsele de referință de rafinărie. Ambele produse de
referință presupun o concentrație volumetrică a hidro
genului definită.

(31)

Având în vedere că licitarea integrală trebuie să devină
regulă în sectorul energetic începând din 2013, ca
urmare a capacității sectorului de a transfera costul
crescut al dioxidului de carbon, și faptul că nu trebuie
să se efectueze alocări cu titlu gratuit pentru nicio
metodă de producere a energiei electrice, cu excepția
alocării tranzitorii cu titlu gratuit pentru modernizarea
producției de energie electrică și pentru energia electrică
produsă din gaze reziduale, prezenta decizie nu trebuie să
includă alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii pentru
producția sau consumul de energie electrică. Cu toate
acestea, în conformitate cu articolul 10a alineatul (6)
din Directiva 2003/87/CE, sectoarele sau subsectoarele
considerate a fi expuse unui risc important de relocare
a emisiilor de dioxid de carbon pot fi compensate pentru
costurile legate de emisiile de gaze cu efect de seră, transferate în prețul energiei electrice, prin măsuri financiare
adoptate de statele membre în conformitate cu normele
în vigoare privind ajutoarele de stat și cu normele pe care
Comisia urmează să le adopte în acest domeniu.

(32)

De asemenea, este oportun ca produsele de referință să
țină seama de recuperarea eficientă a energiei gazelor
reziduale și de emisiile legate de utilizarea acestor gaze.
În acest scop, la determinarea valorilor de referință
pentru produse în a căror producție se generează gaze
reziduale, s-a ținut seama, în mare măsură, de conținutul
de carbon al acestor gaze. Atunci când gazele reziduale
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sunt exportate din procesul de producție în afara
limitelor sistemului produsului de referință respectiv și
arse pentru producerea de căldură în afara limitelor
sistemului corespunzător unui proces inclus într-un
produs de referință definit în anexa I, emisiile aferente
trebuie luate în considerare prin alocarea de cote de
emisii suplimentare pe baza căldurii de referință sau a
combustibilului de referință. Având în vedere principiul
general conform căruia nu trebuie să se aloce cote de
emisii cu titlu gratuit pentru nicio metodă de producere
a energiei electrice, pentru a evita distorsiuni ale concu
renței pe piețele de energie electrică livrată instalațiilor
industriale și ținând seama de transferul inerent al
prețului carbonului în prețul energiei electrice, atunci
când gazele reziduale sunt exportate din procesul de
producție în afara limitelor sistemului produsului de
referință respectiv și arse pentru producerea de energie
electrică, nu trebuie să se aloce cote suplimentare peste
cele corespunzătoare conținutului de carbon din gazul
rezidual, calculate pentru produsul de referință respectiv.
(33)

Produsele de referință țin seama și de emisiile istorice
generate de arderea cu flacără liberă a gazelor reziduale
pentru producerea unui anumit produs și, pentru a ține
seama de caracterul obligatoriu al acestei arderi, combus
tibilul utilizat pentru arderea cu flacără liberă din motive
de siguranță trebuie considerat ca fiind combustibil
utilizat pentru producerea căldurii nemăsurabile.

(34)

Pentru combaterea schimbărilor climatice și reducerea
intensității carbonului în economie sunt necesare
eforturi substanțiale în materie de investiții. Prin
urmare, prezenta decizie trebuie aplicată într-un mod
care să stimuleze investițiile în tehnologii curate în
fiecare sector și subsector. În conformitate cu Directiva
2003/87/CE, în viitor, alte politici și măsuri ar putea
completa acest obiectiv încurajând utilizarea eficientă a
cotelor pentru a genera investiții substanțiale în
tehnologii mai eficiente din punct de vedere energetic.
Mai precis, în cazul în care cantitatea anuală finală a
cotelor alocate cu titlu gratuit tuturor instalațiilor auto
rizate, determinată în conformitate cu prezenta decizie, se
situează semnificativ sub cantitatea anuală maximă a
cotelor menționată la articolul 10a alineatul (5) din
Directiva 2003/87/CE, o modificare a prezentei decizii
ar putea încuraja reducerea mai mare a emisiilor de
gaze cu efect de seră, în conformitate cu articolul 10a
alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE, prin alocarea
cotelor către instalații capabile să aplice tehnologii
inovatoare care reduc și mai mult emisiile de gaze cu
efect de seră.

(35)

Investițiile în extinderi semnificative ale capacității care
dau acces la rezerva pentru instalațiile nou-intrate,
prevăzută la articolul 10a alineatul (7) din Directiva
2003/87/CE, trebuie să fie neechivoce și de o anumită
amploare, astfel încât să se evite o epuizare timpurie a
rezervei de cote de emisii creată pentru instalațiile nouintrate, precum și distorsionarea concurenței și orice
sarcini administrative nejustificate, și să se asigure un
tratament egal pentru instalațiile din toate statele
membre. Prin urmare, este oportun să se definească
pragul care corespunde modificării semnificative a capa
cității la 10 % din capacitatea instalată a instalației și să se
prevadă cerința ca modificarea capacității instalate să aibă
ca rezultat un nivel semnificativ mai ridicat sau mai
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scăzut al activității instalației în cauză. Cu toate acestea,
extinderile sau reducerile de capacitate progresive trebuie
luate în considerare atunci când se verifică dacă acest
prag a fost atins.

cotelor de emisii pentru modernizarea producției de energie
electrică în temeiul articolului 10c din Directiva 2003/87/CE.

Luând în considerare numărul limitat de cote din rezerva
pentru instalațiile nou-intrate, este oportun să se evalueze
dacă, atunci când o cantitate considerabilă din aceste cote
este eliberată instalațiilor nou-intrate, este garantat
accesul corect și echitabil la cotele rămase în această
rezervă. În urma rezultatului acestei evaluări, poate fi
oferit accesul la un sistem de așteptare. Elaborarea și
definirea criteriilor de eligibilitate pentru accesul la un
asemenea sistem trebuie să țină seama de diferitele
practici de autorizare din statele membre, să evite orice
utilizare necuvenită a sistemului și să nu încurajeze
rezervarea cotelor pe o perioadă de timp nerezonabilă.

Definiții

(37)

Pentru a asigura faptul că nu se alocă cu titlu gratuit cote
de emisii unei instalații care și-a încetat activitatea,
prezenta decizie trebuie să prevadă măsuri care să defi
nească astfel de instalații și să interzică eliberarea cotelor,
cu excepția cazului în care se poate stabili că instalația își
va relua activitatea într-un interval de timp specificat și
rezonabil.

(38)

Pentru a adapta numărul de cote de emisii care urmează
să fie alocat unei instalații care și-a încetat parțial acti
vitatea, au fost definite praguri specifice care compară
nivelul activității reduse cu nivelul activității inițiale.
Numărul de cote de emisii care urmează să fie alocat
trebuie deci ajustat în consecință începând din anul
următor anului în care instalația si-a încetat parțial acti
vitatea. Dacă o astfel de instalație atinge din nou un nivel
de activitate care depășește pragurile, în funcție de acest
nivel de activitate, numărul inițial de cote de emisii care
urmează să fie alocat trebuie parțial sau chiar total
restabilit.

(39)

După caz, au fost luate în considerare orientările cu
privire la interpretare conținute în anexa I la Directiva
2003/87/CE.

(40)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu
avizul Comitetului privind schimbările climatice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1
Obiect
Prezenta decizie stabilește, pentru întreaga Uniune, normele
tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a
cotelor de emisii în temeiul Directivei 2003/87/CE începând
din 2013.

Articolul 3
În sensul prezentei decizii se aplică următoarele definiții:
(a) „instalație autorizată” înseamnă orice instalație care
desfășoară una sau mai multe dintre activitățile menționate
în anexa I la Directiva 2003/87/CE sau o activitate inclusă
pentru prima dată în sistemul Uniunii în conformitate cu
articolul 24 din directiva respectivă, care:
(i) a obținut un permis de emisie a gazelor cu efect de seră
înainte de 30 iunie 2011; sau
(ii) funcționează efectiv, a obținut până la 30 iunie 2011
toate autorizațiile de mediu relevante, inclusiv, dacă este
cazul, autorizația prevăzută de Directiva 2008/1/CE, și
a îndeplinit până la 30 iunie 2011 toate celelalte criterii
definite în ordinea juridică națională a statului membru
respectiv, pe baza cărora ar fi avut dreptul să primească
permisul de emisie a gazelor cu efect de seră;
(b) „subinstalația produsului de referință” înseamnă intrările,
ieșirile și emisiile aferente, legate de producția unui
produs pentru care a fost stabilit un produs de referință
în anexa I;
(c) „subinstalația căldurii de referință” înseamnă intrările,
ieșirile și emisiile aferente, neincluse în subinstalația unui
produs de referință, legate de producția și/sau de importul,
dintr-o instalație sau din altă entitate inclusă în sistemul
Uniunii, al căldurii măsurabile care este:
— consumată în interiorul limitelor instalației pentru
producția de produse, pentru producția de energie
mecanică, alta decât cea utilizată pentru producția de
energie electrică, pentru încălzire sau răcire, cu excepția
consumului pentru producția de energie electrică; sau
— exportată către o instalație sau către altă entitate
neinclusă în sistemul Uniunii, cu excepția exportului
pentru producția de energie electrică;
(d) „subinstalația combustibilului de referință” înseamnă
intrările, ieșirile și emisiile aferente, neincluse în subin
stalația unui produs de referință, legate de producția, prin
arderea combustibilului, a căldurii nemăsurabile consumate
pentru producția de produse, pentru producția de energie
mecanică, alta decât cea utilizată pentru producția de
energie electrică, pentru încălzire sau răcire, cu excepția
consumului pentru producția de energie electrică, și care
include arderea cu flacără liberă din motive de siguranță;

Articolul 2
Domeniu de aplicare
Prezenta decizie se aplică alocării cu titlu gratuit a cotelor de
emisii în temeiul capitolului III (Instalații staționare) din
Directiva 2003/87/CE în perioade de comercializare începând
din 2013, cu excepția alocării tranzitorii cu titlu gratuit a

(e) „căldură măsurabilă” înseamnă un flux net de căldură,
transportat prin țevi sau conducte identificabile cu
ajutorul unui agent de transfer al căldurii precum, în
special, abur, aer cald, apă, ulei, metale și săruri lichide,
pentru care s-a instalat sau poate fi instalat un contor de
energie termică;
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(h) „subinstalația emisiilor de proces” înseamnă emisiile de gaze
cu efect de seră menționate în anexa I la Directiva
2003/87/CE, altele decât dioxid de carbon, care au loc în
afara limitelor sistemului unui produs de referință
menționat în anexa I, sau emisiile de dioxid de carbon
care au loc în afara limitelor sistemului unui produs de
referință menționat în anexa I ca urmare a oricăreia
dintre următoarele activități, precum și emisiile provenind
de la arderea carbonului incomplet oxidat, rezultate din
următoarele activități în scopul producției de căldură măsu
rabilă, de căldură nemăsurabilă sau de energie electrică, cu
condiția deducerii emisiilor care ar fi avut loc în urma
arderii unei cantități de gaz natural echivalentă cu energia
utilizabilă din punct de vedere tehnic a carbonului
incomplet oxidat ars:
(i) reducerea chimică sau electrolitică a compușilor
metalici din minereuri, concentrate și materiale
secundare;
(ii) îndepărtarea impurităților din metale și din compușii
metalici;
(iii) descompunerea carbonaților, cu excepția celor utilizați
pentru epurarea gazelor arse;
(iv) sinteze chimice, în cazul în care materialul care conține
carbon participă la reacție pentru un scop primar, altul
decât generarea căldurii;
(v) utilizarea aditivilor care conțin carbon sau a mate
rialelor prime pentru un scop primar, altul decât
generarea căldurii;
(vi) reducerea chimică sau electrolitică a oxizilor metaloizi
sau a oxizilor nemetalici, precum oxizii de siliciu și
fosfații;
(i)

(iii) subinstalația căreia i-au fost aduse modificările fizice
are un nivel al activității semnificativ mai ridicat, care
duce la o alocare suplimentară de cote de emisii ce
depășește 50 000 de cote pe an și reprezintă cel
puțin 5 % din numărul anual preliminar de cote de
emisii alocate cu titlu gratuit acestei subinstalații
înainte de modificare;

„contor de energie termică” înseamnă un contor de energie
termică în sensul anexei MI-004 la Directiva 2004/22/CE a
Parlamentului European și a Consiliului (1) sau orice alt
dispozitiv de măsurare și de înregistrare a cantității de
energie termică produsă, pe baza volumelor și a tempera
turilor fluxurilor;

(g) „căldură nemăsurabilă” înseamnă orice căldură, alta decât
cea măsurabilă;

„extindere semnificativă a capacității” înseamnă o creștere
semnificativă a capacității instalate inițiale a unei subin
stalații, care produce toate consecințele următoare:
(i) au loc una sau mai multe modificări fizice identifi
cabile, care privesc configurația tehnică și funcționarea
acesteia, altele decât simpla înlocuire a unei linii de
producție existente; și
(ii) subinstalația poate funcționa la o capacitate cu cel
puțin 10 % mai mare decât capacitatea instalată
inițială a subinstalației înainte de modificare; sau

(1) JO L 135, 30.4.2004, p. 1.
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(j)

„reducere semnificativă a capacității” înseamnă una sau mai
multe modificări fizice identificabile, care conduc la o
scădere semnificativă a capacității instalate inițiale și a
nivelului activității unei subinstalații, de aceeași amplitudine
cu cea considerată a reprezenta o extindere semnificativă a
capacității;

(k) „modificare semnificativă a capacității” înseamnă fie o
extindere semnificativă a capacității, fie o reducere semnifi
cativă a capacității;
(l)

„capacitate adăugată” înseamnă diferența dintre capacitatea
instalată inițială a unei subinstalații și capacitatea instalată a
aceleiași subinstalații după ce a fost supusă unei extinderi
semnificative, determinată pe baza mediei celor mai mari
două volume de producție lunare din primele 6 luni
următoare începutului funcționării modificate;

(m) „capacitate suprimată” înseamnă diferența dintre capacitatea
instalată inițială a unei subinstalații și capacitatea instalată a
aceleiași subinstalații după ce a fost supusă unei reduceri
semnificative, determinată pe baza mediei celor mai mari
două volume de producție lunare din primele 6 luni
următoare începutului funcționării modificate;
(n) „începutul funcționării normale” înseamnă prima zi, veri
ficată și aprobată, dintr-o perioadă continuă de 90 de zile,
sau, dacă ciclul de producție uzual din sectorul respectiv nu
implică producție continuă, prima zi dintr-o perioadă de 90
de zile divizată în cicluri de producție specifice sectorului,
în cursul căreia instalația funcționează la cel puțin 40 % din
capacitatea pentru care este proiectat echipamentul, ținând
seama, dacă este cazul, de condițiile de operare specifice ale
instalației;
(o) „începutul funcționării modificate” înseamnă prima zi, veri
ficată și aprobată, dintr-o perioadă continuă de 90 de zile,
sau, dacă ciclul de producție uzual din sectorul respectiv nu
implică producție continuă, prima zi dintr-o perioadă de 90
de zile divizată în cicluri de producție specifice sectorului,
în cursul căreia subinstalația modificată funcționează la cel
puțin 40 % din capacitatea pentru care este proiectat echi
pamentul, ținând seama, dacă este cazul, de condițiile de
funcționare specifice ale subinstalației;
(p) „arderea cu flacără liberă din motive de siguranță” înseamnă
arderea unor combustibili pilot și a unor cantități foarte
fluctuante de gaze de proces sau reziduale într-o unitate
expusă perturbărilor atmosferice, care este solicitată în
mod explicit din motive de siguranță în permisele
relevante ale instalației;
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(q) „gospodărie privată” înseamnă o unitate rezidențială în care
persoanele fac propriile demersuri, individual sau în grup,
pentru a se aproviziona cu căldură măsurabilă;

(r) „verificator” înseamnă o persoană competentă și inde
pendentă sau un organism de verificare competent și inde
pendent, responsabile pentru efectuarea și raportarea
procesului de verificare în conformitate cu cerințele
detaliate stabilite de statul membru în temeiul anexei V la
Directiva 2003/87/CE;

(s) „asigurare rezonabilă” înseamnă un nivel de asigurare
ridicat, dar nu absolut, exprimat sub formă de afirmație
în avizul de verificare, cu privire la faptul că datele
supuse verificării conțin sau nu inexactități materiale;
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Articolul 6
Divizarea în subinstalații
(1)
În sensul prezentei decizii, statele
fiecare instalație eligibilă pentru alocarea
cotelor de emisii în temeiul articolului
2003/87/CE în una sau mai multe dintre
stalații, după caz:

membre divizează
cu titlu gratuit a
10a din Directiva
următoarele subin

(a) o subinstalație a unui produs de referință;
(b) o subinstalație a căldurii de referință;
(c) o subinstalație a combustibilului de referință;
(d) o subinstalație a emisiilor de proces.

(t)

„nivel de asigurare” înseamnă gradul în care verificatorul, în
concluziile verificării, își exprimă încrederea că a fost
dovedit faptul că datele transmise cu privire la o instalație
conțin sau nu inexactități materiale;

(u) „inexactitate materială” înseamnă o inexactitate substanțială
(omisiuni, reprezentări inexacte și erori, fără a lua în consi
derare incertitudinea admisibilă) în datele transmise, care, în
conformitate cu aprecierea profesională a verificatorului, ar
putea afecta utilizarea ulterioară a acestor date de către
autoritatea competentă pentru calcularea alocării cotelor
de emisii.

Articolul 4
Autoritatea competentă și rotunjirea rezultatelor calculelor
(1)
Statele membre iau măsurile administrative adecvate,
inclusiv desemnarea autorității sau a autorităților competente
în conformitate cu articolul 18 din Directiva 2003/87/CE,
pentru aplicarea normelor prevăzute de prezenta decizie.

(2)
Toate rezultatele calculelor pentru determinarea
numărului de cote, efectuate în conformitate cu prezenta
decizie, se rotunjesc la cea mai apropiată cotă.

Subinstalațiile trebuie să corespundă, în măsura în care este
posibil, părților fizice ale instalației.
Pentru instalațiile căldurii de referință, ale combustibilului de
referință și ale emisiilor de proces, statele membre trebuie să
facă în mod clar distincție, pe baza codurilor NACE și Prodcom,
între cazurile în care procesul respectiv deservește sau nu un
sector sau un subsector considerat a fi expus unui risc
important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, stabilit
de Decizia 2010/2/UE.
În cazul în care o instalație inclusă în sistemul Uniunii a produs
și a exportat căldură măsurabilă către o instalație sau către o altă
entitate neinclusă în sistemul Uniunii, statele membre trebuie să
considere că procesul respectiv din subinstalația căldurii de
referință pentru această căldură nu deservește un sector sau
un subsector considerat a fi expus unui risc important de
relocare a emisiilor de dioxid de carbon, stabilit de Decizia
2010/2/UE, cu excepția cazului în care autoritatea competentă
are dovezi satisfăcătoare că respectivul consumator al căldurii
măsurabile aparține unui sector sau unui subsector considerat a
fi expus unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de
carbon, stabilit de Decizia 2010/2/UE.
(2)
Suma intrărilor, ieșirilor și emisiilor fiecărei subinstalații
nu trebuie să depășească intrările, ieșirile și emisiile totale ale
instalației.

CAPITOLUL II
INSTALAȚII AUTORIZATE

Articolul 7

Articolul 5

Colectarea datelor de referință

Identificarea instalațiilor

(1)
Pentru fiecare instalație autorizată eligibilă pentru
alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului
10a din Directiva 2003/87/CE, inclusiv pentru instalațiile care
funcționează numai ocazional, și anume, în special, instalațiile
care sunt menținute în rezervă sau în standby și instalațiile care
funcționează după un program sezonier, statele membre
colectează de la operator, pentru toți anii din perioada
1 ianuarie 2005-31 decembrie 2008 sau, dacă este cazul, din
perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2010, în care instalația
a funcționat, toate informațiile și datele relevante privind fiecare
parametru care figurează în anexa IV.

(1)
Fiecare stat membru identifică toate instalațiile situate pe
teritoriul său, care sunt eligibile pentru alocarea cu titlu gratuit
în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE.

(2)
Fiecare stat membru identifică, de asemenea, toți produ
cătorii de energie electrică ce produc căldură și toate instalațiile
mici, care pot fi excluși din sistemul Uniunii în conformitate cu
articolul 27 din Directiva 2003/87/CE.
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(2)
Statele membre colectează datele pentru fiecare subin
stalație separat. Dacă este necesar, statele membre pot solicita
operatorului să furnizeze mai multe date.

Dacă 95 % din intrările, ieșirile și emisiile aferente ale subinsta
lației căldurii de referință, ale subinstalației combustibilului de
referință sau ale subinstalației emisiilor de proces deservesc
sectoare sau subsectoare considerate a fi expuse unui risc
important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, stabilit
de Decizia 2010/2/UE, sau dacă 95 % din intrările, ieșirile și
emisiile aferente ale subinstalației căldurii de referință, ale subin
stalației combustibilului de referință sau ale subinstalației
emisiilor de proces deservesc sectoare sau subsectoare care nu
sunt considerate a fi expuse unui risc important de relocare a
emisiilor de dioxid de carbon, statele membre pot scuti
operatorul de obligația de a furniza date care permit efectuarea
unei distincții din punctul de vedere al expunerii la riscul
relocării emisiilor de dioxid de carbon.

(3)
Statele membre solicită operatorului să comunice capa
citatea instalată inițială a subinstalației fiecărui produs de
referință, determinată după cum urmează:

(a) în principiu, capacitatea instalată inițială este media celor
mai mari 2 volume de producție lunare din perioada
1 ianuarie 2005-31 decembrie 2008, presupunând că
subinstalația a funcționat la această încărcare 720 de ore
pe lună și 12 luni pe an;

(b) dacă nu este posibilă determinarea acesteia în conformitate
cu litera (a), va avea loc o verificare experimentală a capa
cității subinstalației, sub supravegherea unui verificator,
pentru a se asigura faptul că parametrii utilizați sunt tipici
pentru sectorul în cauză și că rezultatele verificării experi
mentale sunt reprezentative.

(4)
Dacă o subinstalație a fost supusă unei modificări semni
ficative a capacității între 1 ianuarie 2005 și 30 iunie 2011,
statele membre solicită operatorului să comunice, pe lângă capa
citatea instalată inițială a subinstalației respective, determinată în
conformitate cu alineatul (3), până la începutul funcționării
modificate, capacitatea adăugată sau, dacă este cazul, capacitatea
suprimată, precum și capacitatea instalată a subinstalației după
ce aceasta a fost supusă unei modificări semnificative a capa
cității, determinată pe baza mediei celor mai mari 2 volume de
producție lunare din primele 6 luni următoare începutului func
ționării modificate. Statele membre consideră capacitatea
instalată a subinstalației după ce aceasta a fost supusă unei
modificări semnificative a capacității ca fiind capacitatea
instalată inițială a subinstalației, atunci când evaluează orice
modificare semnificativă a capacității care are loc ulterior.

(5)
Statele membre obțin, înregistrează și documentează
datele într-un mod care permite utilizarea lor adecvată de
către autoritatea competentă.

L 130/9

Statele membre pot solicita operatorului să utilizeze un model
electronic sau pot specifica un format de fișier pentru trans
miterea datelor. Statele membre acceptă însă utilizarea de
către un operator a oricărui model electronic sau specificație
de format de fișier publicată de Comisie pentru colectarea
datelor în temeiul prezentului articol, cu excepția cazului în
care modelul sau specificația de format de fișier a statului
membru solicită cel puțin furnizarea acelorași date.

(6)
Intrările, ieșirile și emisiile aferente pentru care sunt
disponibile numai date referitoare la întreaga instalație sunt
atribuite în mod proporțional subinstalațiilor respective după
cum urmează:

(a) dacă diferite produse sunt produse unul după celălalt pe
aceeași linie de producție, intrările, ieșirile și emisiile
aferente sunt atribuite în mod secvențial, pe baza timpului
de utilizare al fiecărei subinstalații într-un an;

(b) dacă nu este posibilă atribuirea acestora în conformitate cu
litera (a), intrările, ieșirile și emisiile aferente sunt atribuite în
funcție de masa sau de volumul produselor individuale
produse, sau în funcție de estimările bazate pe raportul
entalpiilor libere de reacție din reacțiile chimice implicate,
sau pe baza altui model de distribuție adecvat, susținut de o
metodă științifică solidă.

(7)
Statele membre solicită operatorilor să furnizeze date
complete și coerente și să se asigure că nu se produc supra
puneri între subinstalații, iar emisiile nu sunt dublu contabi
lizate. Statele membre se asigură, în special, că operatorii
exercită diligența cuvenită și furnizează date care ating cel mai
înalt nivel de acuratețe posibil, astfel încât să poată fi furnizată o
asigurare rezonabilă cu privire la integritatea datelor.

În acest scop, statele membre se asigură că fiecare operator
transmite, de asemenea, un raport metodologic, care conține,
în special, o descriere a instalației, metoda de compilare
aplicată, diferitele surse de date, etapele de calcul și, după caz,
ipotezele folosite și metoda aplicată pentru a atribui emisiile
subinstalațiilor respective în conformitate cu alineatul (6).
Statele membre pot impune operatorului să demonstreze
faptul că datele furnizate sunt exacte și complete.

(8)
Atunci când lipsesc date, statele membre solicită opera
torului să justifice în mod corespunzător orice lipsă a datelor.

Statele membre solicită operatorului să înlocuiască, înainte de
verificarea efectuată de verificator sau cel târziu în cursul
acesteia, toate datele care lipsesc cu estimări prudente, bazate,
în special, pe cele mai bune practici din industrie și pe cunoș
tințele științifice și tehnice recente.

Atunci când datele sunt disponibile parțial, o estimare prudentă
presupune faptul că valoarea extrapolată nu trebuie să depă
șească 90 % din valoarea obținută utilizând datele disponibile.
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Atunci când nu sunt disponibile date privind fluxurile de
căldură măsurabilă pentru subinstalația căldurii de referință,
poate fi obținută o valoare aproximativă prin înmulțirea
valorii energiei care intră în subinstalație cu randamentul
măsurat al producției de căldură, verificat de un verificator. În
cazul în care nu sunt disponibile date privind randamentul, se
aplică un randament de referință de 70 % pentru energia care
intră în subinstalație în scopul producerii căldurii măsurabile.

(9)
La cererea acesteia, fiecare stat membru pune la dispoziția
Comisiei datele colectate pe baza alineatelor (1)-(6).

Articolul 8
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(ii) la colectarea parametrilor s-au respectat standardele sau
orientările aplicabile;

(iii) registrele relevante ale instalației sunt complete și
coerente;

(c) a început procesul de verificare cu o analiză strategică a
tuturor activităților relevante desfășurate în instalație și are
o vedere de ansamblu asupra tuturor activităților și a impor
tanței acestora din punctul de vedere al alocării cotelor de
emisii;

Verificare
(1)
În procesul de colectare a datelor în conformitate cu
articolul 7, statele membre trebuie să accepte numai date care
au fost verificate și considerate satisfăcătoare de către un veri
ficator. Raportul metodologic și parametrii raportați, menționați
la articolul 7 și în anexa IV, fac obiectul procesului de verificare.
Verificarea privește fiabilitatea, credibilitatea și acuratețea datelor
furnizate de operator și are ca rezultat un aviz de verificare, în
care se precizează cu o asigurare rezonabilă dacă datele
transmise conțin sau nu inexactități materiale.

(2)
Statele membre se asigură de faptul că verificatorul este
independent de operator, își desfășoară activitatea în mod
corect, obiectiv și profesional și dovedește o bună înțelegere a:

(a) dispozițiilor prezentei decizii, precum și a standardelor și
orientărilor relevante;

(b) cerințelor legislative, reglementare și administrative,
relevante pentru activitățile supuse verificării;

(c) modului în care sunt generate toate informațiile privind
fiecare parametru sau sursă de emisii din instalație, în
special a colectării, măsurării, calculării și raportării datelor.

(3)
În plus față de cerințele stabilite prin Decizia
2007/589/CE, statele membre se asigură că verificatorul a înde
plinit toate cerințele minime următoare:

(a) a planificat și a efectuat verificarea dând dovadă de scep
ticism profesional, respectiv recunoscând că pot exista
circumstanțe care să determine inexactitatea materială a
informațiilor și a datelor transmise;

(b) a validat numai parametrii raportați care au fost determinați
cu un mare grad de certitudine; Un grad mare de certitudine
presupune că operatorul poate demonstra că:

(i) parametrii raportați nu conțin inadvertențe;

(d) a ținut seama, în special la evaluarea capacităților instalate
inițiale ale subinstalațiilor, de informațiile cuprinse în
permisul de emisie a gazelor cu efect de seră sau în alte
autorizații de mediu relevante, cum este autorizația
prevăzută în Directiva 2008/1/CE;

(e) a analizat riscurile inerente și riscurile de control legate de
domeniul și complexitatea activităților operatorului, precum
și de parametrii de alocare, care pot duce la inexactități
materiale, și a elaborat în urma acestei analize a riscurilor
un plan de verificare;

(f) a efectuat, dacă este cazul, o vizită pe teren pentru a verifica
funcționarea contoarelor și a sistemelor de monitorizare, a
realiza interviuri și a culege informații și probe suficiente;
dacă a considerat că o vizită pe teren nu este adecvată,
verificatorul trebuie să poată să își justifice pe deplin
decizia în fața unei autorități adecvate;

(g) a aplicat planul de verificare culegând date în conformitate
cu metodele de eșantionare definite, cu testele de parcurs, cu
controalele documentare, cu procedurile analitice și de
control al datelor, inclusiv orice probe suplimentare
relevante, care vor sta la baza avizului său de verificare;

(h) a solicitat operatorului să furnizeze datele care lipsesc sau să
completeze secțiunile lipsă ale evidențelor de auditare, să
explice variațiile parametrilor sau ale datelor privind
emisiile ori să revizuiască calculele ori să ajusteze datele
raportate;

(i) a elaborat un raport de verificare intern. Raportul de veri
ficare conține dovezi ale efectuării integrale a analizei stra
tegice, a analizei riscurilor și a planului de verificare și
furnizează informații suficiente în sprijinul avizului de veri
ficare. Raportul de verificare intern facilitează și o evaluare
potențială a auditului de către autoritatea competentă și de
către organismul de acreditare;
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(j) pe baza constatărilor din raportul de verificare intern, a emis
o opinie în care a precizat dacă parametrii raportați conțin
inexactități materiale și dacă există alte aspecte relevante
pentru avizul de verificare;

(k) a prezentat metoda de verificare, constatările efectuate și
avizul de verificare într-un raport de verificare adresat opera
torului, care trebuie trimis de către acesta autorității
competente, împreună cu raportul metodologic și cu para
metrii raportați.

(4)
Statele membre nu alocă unei instalații cote de emisii cu
titlu gratuit dacă datele referitoare la aceasta nu au fost consi
derate satisfăcătoare în urma verificării.

Statele membre pot decide să aloce unei instalații cote de emisii
cu titlu gratuit atunci când datele referitoare la aceasta nu au
fost considerate satisfăcătoare în urma verificării, numai dacă au
dovezi satisfăcătoare că datele lipsă care au condus la opinia
verificatorului se datorează unor circumstanțe excepționale și
imprevizibile, care n-ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi
exercitat diligența cuvenită și care se situează în afara
controlului operatorului instalației respective, precum, în
special, dezastre naturale, război, amenințări de război, acte
teroriste, revoluții, revolte, sabotaj sau acte de vandalism.

(5)
La verificare, statele membre se asigură, în special, că nu
se produc suprapuneri între subinstalații, iar emisiile nu sunt
contabilizate de două ori.

Articolul 9
Nivelul activității istorice
(1)
Pentru instalațiile autorizate, statele membre determină
nivelurile activității istorice a fiecărei instalații în perioada de
referință 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2008 sau, în cazul în
care acestea sunt mai mari, în perioada de referință 1 ianuarie
2009-31 decembrie 2010, pe baza datelor colectate în confor
mitate cu articolul 7.

(2)
Nivelul activității istorice legat de produs se referă, pentru
fiecare produs pentru care a fost definit un produs de referință
menționat în anexa I, la producția anuală mediană istorică a
acestui produs în instalația respectivă în cursul perioadei de
referință.

(3)
Nivelul activității istorice legat de căldură se referă la
importul anual median istoric dintr-o instalație inclusă în
sistemul Uniunii și/sau la producția anuală mediană istorică,
din cursul perioadei de referință, de căldură măsurabilă,
consumată în interiorul limitelor instalației pentru producția
de produse, pentru producția de energie mecanică, alta decât
cea utilizată pentru producția de energie electrică, pentru
încălzire sau răcire, cu excepția consumului pentru producția
de energie electrică, sau exportată către instalații sau către altă
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entitate neinclusă în sistemul Uniunii, cu excepția exportului
pentru producția de energie electrică, exprimată în terajouli pe
an.
(4)
Nivelul activității istorice legat de combustibil se referă la
consumul anual median istoric de combustibili utilizați pentru
producția căldurii nemăsurabile, consumată pentru producția de
produse, pentru producția de energie mecanică, alta decât cea
utilizată pentru producția de energie electrică, pentru încălzire
sau răcire, cu excepția consumului pentru producția de energie
electrică, inclusiv pentru arderea cu flacără liberă din motive de
siguranță, în cursul perioadei de referință, exprimat în terajouli
pe an.
(5)
Pentru emisiile de proces legate de producția produselor
în instalația respectivă în cursul perioadei de referință
menționate la alineatul (1), nivelul activității istorice legat de
proces se referă la emisiile de proces anuale mediane istorice
exprimate în tone de dioxid de carbon echivalent.
(6)
Pentru determinarea valorilor mediane menționate la
alineatele (1)-(5), se iau în considerare numai anii calendaristici
în care instalația a funcționat cel puțin o zi.
Dacă instalația a funcționat mai puțin de doi ani calendaristici
în cursul perioadei de referință relevante, nivelurile activității
istorice se calculează pe baza capacității instalate inițiale a
fiecărei subinstalații, determinată în conformitate cu metoda
stabilită la articolul 7 alineatul (3), înmulțită cu factorul de
utilizare a capacității aplicabil, determinat în conformitate cu
articolul 18 alineatul (2).
(7)
Prin derogare de la alineatul (2), pentru produsele incluse
în produsele de referință menționate în anexa III, statele
membre determină nivelul activității istorice legat de produs
pe baza producției anuale mediane istorice, conform formulelor
stabilite în anexa respectivă.
(8)
Instalațiile autorizate care funcționează numai ocazional,
incluzând, în special, instalațiile care sunt menținute în rezervă
sau în standby și instalațiile care funcționează după un program
sezonier și care nu au funcționat într-un an calendaristic dat din
perioada de referință nici măcar o zi, sunt luate în considerare la
determinarea valorilor mediane menționate la alineatul (1) dacă
sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
(a) s-a demonstrat clar că instalația este utilizată ocazional, în
special că funcționează regulat drept capacitate de standby
sau de rezervă, sau că funcționează regulat după un
program sezonier;
(b) instalația deține un permis de emisie a gazelor cu efect de
seră și toate celelalte autorizații relevante, solicitate pentru
operarea instalației în ordinea juridică națională a statului
membru;
(c) din punct de vedere tehnic este posibilă pornirea instalației
într-un timp scurt, iar întreținerea se efectuează cu regula
ritate.
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(9)
Dacă o instalație autorizată a fost supusă unei extinderi
semnificative sau unei reduceri semnificative a capacității între
1 ianuarie 2005 și 30 iunie 2011, nivelurile activității istorice
ale instalației respective reprezintă suma dintre valorile mediane
determinate în conformitate cu alineatul (1) fără modificarea
semnificativă a capacității și nivelurile activității istorice a capa
cității adăugate sau suprimate.
Nivelurile activității istorice ale capacității adăugate sau
suprimate reprezintă diferența dintre capacitățile instalate
inițiale ale fiecărei subinstalații care a fost supusă unei modi
ficări semnificative a capacității, determinate în conformitate cu
articolul 7 alineatul (3), până la începutul funcționării modi
ficate, și capacitatea instalată după modificarea semnificativă
de capacitate, determinată în conformitate cu articolul 7
alineatul (4), înmulțită cu utilizarea istorică medie a capacității
instalației respective în anii anteriori începutului funcționării
modificate.

17.5.2011

pentru un an dat corespunde nivelului activității
istorice legat de proces înmulțit cu 0,9700.

(3)
În măsura în care căldura măsurabilă este exportată către
gospodăriile private, iar numărul anual preliminar de cote de
emisii, determinat în conformitate cu alineatul (2) litera (b)
punctul (i), pentru 2013 este mai mic decât emisiile anuale
mediane istorice legate de producția de căldură măsurabilă
exportată către gospodăriile private de subinstalația respectivă
în perioada 1 ianuarie 2005 – 31 decembrie 2008, numărul
anual preliminar de cote de emisii pentru 2013 se ajustează cu
diferența respectivă. În fiecare an din perioada 2014-2020,
numărul anual preliminar de cote de emisii, determinat în
conformitate cu alineatul (2) litera (b) punctul (i), se ajustează
în măsura în care numărul anual preliminar de cote de emisii
pentru anul respectiv este mai mic decât un procent din emisiile
anuale mediane istorice menționate anterior. Acest procent este
de 90 % în 2014 și scade cu 10 puncte procentuale în fiecare
an care urmează.

Articolul 10
Alocarea la nivelul instalației
(1)
Pe baza datelor colectate în conformitate cu articolul 7,
statele membre calculează în fiecare an numărul de cote de
emisii alocate cu titlu gratuit fiecărei instalații autorizate de pe
teritoriul lor începând din 2013, în conformitate cu alineatele
(2)-(8).
(2)
În acest scop, statele membre determină mai întâi
numărul anual preliminar de cote de emisii alocate cu titlu
gratuit, pentru fiecare subinstalație separat, după cum urmează:
(a) pentru fiecare subinstalație a unui produs de referință,
numărul anual preliminar de cote de emisii alocate cu
titlu gratuit pentru un an dat corespunde valorii acestui
produs de referință, menționată în anexa I, înmulțită cu
nivelul activității istorice legat de produsul respectiv;

(4)
În vederea aplicării articolului 10a alineatul (11) din
Directiva 2003/87/CE, factorii menționați în anexa IV se
aplică numărului anual preliminar de cote de emisii alocate cu
titlu gratuit, determinat pentru fiecare subinstalație în confor
mitate cu alineatul (2) din prezentul articol pentru anul
respectiv, dacă procesele din aceste subinstalații deservesc
sectoare sau subsectoare care nu sunt considerate a fi expuse
unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon
stabilit de Decizia 2010/2/UE.

Dacă procesele din aceste subinstalații deservesc sectoare sau
subsectoare considerate a fi expuse unui risc important de
relocare a emisiilor de dioxid de carbon stabilit de Decizia
2010/2/UE, factorul care trebuie aplicat pentru anii 2013 și
2014 este 1. Sectoarele sau subsectoarele pentru care factorul
pentru anii 2015-2020 este 1 sunt determinate în conformitate
cu articolul 10a alineatul (13) din Directiva 2003/87/CE.

(b) pentru:
(i) subinstalația căldurii de referință, numărul anual
preliminar de cote de emisii alocate cu titlu gratuit
pentru un an dat corespunde valorii căldurii de
referință pentru căldura măsurabilă, menționată în
anexa I, înmulțită cu nivelul activității istorice legat de
căldură al consumului de căldură măsurabilă;
(ii) subinstalația combustibilului de referință, numărul anual
preliminar de cote de emisii alocate cu titlu gratuit
pentru un an dat corespunde valorii combustibilului
de referință, menționată în anexa I, înmulțită cu
nivelul activității istorice legat de combustibil al
consumului de combustibil;
(iii) subinstalația emisiilor de proces, numărul anual
preliminar de cote de emisii alocate cu titlu gratuit

(5)
Dacă cel puțin 95 % din nivelul activității istorice al
subinstalației căldurii de referință, al subinstalației combusti
bilului de referință sau al subinstalației emisiilor de proces
deservește sectoare sau subsectoare considerate a fi expuse
unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de
carbon, stabilit de Decizia 2010/2/UE, se consideră că întreaga
subinstalație este expusă unui risc important de relocare a
emisiilor de dioxid de carbon.

Dacă cel puțin 95 % din nivelul activității istorice al subinsta
lației căldurii de referință, al subinstalației combustibilului de
referință sau al subinstalației emisiilor de proces deservește
sectoare sau subsectoare considerate a fi expuse unui risc
important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, stabilit
de Decizia 2010/2/UE, nu se consideră că întreaga subinstalație
este expusă unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid
de carbon.
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(6)
Numărul anual preliminar de cote de emisii alocate cu
titlu gratuit subinstalațiilor care au primit căldură măsurabilă de
la subinstalațiile care produc produse incluse în produsul de
referință acid azotic, menționat în anexa I, se reduce cu
consumul anual istoric al acestei călduri din timpul perioadei
de referință menționate la articolul 9 alineatul (1) înmulțit cu
valoarea căldurii de referință pentru această căldură măsurabilă,
menționată în anexa I.
(7)
Cantitatea anuală totală preliminară a cotelor de emisii
alocate cu titlu gratuit fiecărei instalații este suma tuturor
numerelor anuale preliminare de cote de emisii alocate cu
titlu gratuit subinstalațiilor, calculate în conformitate cu
alineatele (2), (3), (4), (5) și (6).
În cazul în care o instalație cuprinde subinstalații care produc
pastă (pastă kraft cu fibre scurte, pastă kraft cu fibre lungi, pastă
termomecanică și pastă mecanică, pastă cu sulfit sau alte paste
neincluse într-un produs de referință) și exportă căldură măsu
rabilă către alte subinstalații asociate din punct de vedere tehnic,
cantitatea totală preliminară a cotelor de emisii alocate cu titlu
gratuit ia în considerare, fără a aduce atingere numerelor anuale
preliminare de cote de emisii alocate cu titlu gratuit altor subin
stalații ale instalației respective, numai numărul anual preliminar
de cote de emisii alocate cu titlu gratuit în măsura în care
produsele din pastă produse în această subinstalație sunt
introduse pe piață și nu transformate în hârtie în aceeași
instalație sau în alte instalații asociate din punct de vedere
tehnic.
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Articolul 11
Alocarea pentru cracarea cu abur
Prin derogare de la articolul 10 alineatul (2) litera (a), numărul
anual preliminar de cote de emisii alocate cu titlu gratuit unei
subinstalații a unui produs de referință pentru producția de
produse chimice cu valoare înaltă, denumite în continuare
„HVC” (high value chemicals), corespunde valorii produsului de
referință cracare cu abur, menționată în anexa I, înmulțită cu
nivelul activității istorice, determinat în conformitate cu anexa
III, și cu raportul dintre emisiile directe totale, incluzând emisiile
corespunzătoare căldurii nete importate în cursul perioadei de
referință menționate la articolul 9 alineatul (1) din prezenta
decizie, exprimate în tone de dioxid de carbon echivalent, și
suma dintre aceste emisii directe totale și emisiile indirecte
relevante din cursul perioadei de referință menționate la
articolul 9 alineatul (1) din prezenta decizie, calculate în confor
mitate cu articolul 14 alineatul (2). La rezultatul acestui calcul se
adaugă producția istorică mediană de hidrogen din componente
de alimentare suplimentare, exprimată în tone de hidrogen și
înmulțită cu 1,78 tone de dioxid de carbon per tona de
hidrogen, producția istorică mediană de etilenă din componente
de alimentare suplimentare, exprimată în tone de etilenă și
înmulțită cu 0,24 tone de dioxid de carbon per tona de
etilenă și producția istorică mediană de produse chimice cu
valoare înaltă, altele decât hidrogen și etilenă, din componente
de alimentare suplimentare, exprimată în tone de HVC și
înmulțită cu 0,16 tone de dioxid de carbon per tona de HVC.
Articolul 12
Alocarea pentru clorura de vinil monomer

(8)
La determinarea cantității anuale totale preliminare a
cotelor de emisii alocate cu titlu gratuit fiecărei instalații,
statele membre trebuie să se asigure de faptul că emisiile nu
sunt contabilizate de două ori, iar alocarea nu este negativă. În
special, atunci când un produs intermediar, care este inclus întrun produs de referință în conformitate cu definiția limitelor
sistemului respectiv menționată în anexa I, este importat întro instalație, emisiile nu trebuie luate în calcul de două ori la
determinarea cantităților anuale totale preliminare ale cotelor de
emisii alocate cu titlu gratuit celor două instalații în cauză.
(9)
Cantitatea anuală totală finală a cotelor de emisii alocate
cu titlu gratuit fiecărei instalații autorizate, cu excepția instala
țiilor prevăzute la articolul 10a alineatul (3) din Directiva
2003/87/CE, este cantitatea anuală totală preliminară a cotelor
de emisii alocate cu titlu gratuit fiecărei instalații, determinată în
conformitate cu alineatul (7), înmulțită cu factorul de corecție
transsectorial determinat în conformitate cu articolul 15
alineatul (3).
Pentru instalațiile prevăzute la articolul 10a alineatul (3) din
Directiva 2003/87/CE care sunt eligibile pentru alocarea
cotelor de emisii cu titlu gratuit, cantitatea anuală totală finală
a cotelor de emisii alocate cu titlu gratuit corespunde cantității
anuale totale preliminare a cotelor de emisii alocate cu titlu
gratuit fiecărei instalații, determinată în conformitate cu
alineatul (7), ajustată anual cu factorul linear menționat la
articolul 10a alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE utilizând
ca referință cantitatea anuală totală preliminară a cotelor de
emisii alocate cu titlu gratuit instalației respective pentru anul
2013.

Prin derogare de la articolul 10 alineatul (2) litera (a), numărul
anual preliminar de cote de emisii alocate cu titlu gratuit unei
subinstalații pentru producția de clorură de vinil monomer,
denumită în continuare „VCM” (vinyl chloride monomer),
corespunde valorii produsului de referință VCM înmulțită cu
nivelul activității istorice pentru producția de VCM, exprimat
în tone, și cu raportul dintre emisiile directe pentru producția
de VCM, incluzând emisiile corespunzătoare căldurii nete
importate în cursul perioadei de referință menționate la
articolul 9 alineatul (1) din prezenta decizie, calculate în confor
mitate cu articolul 14 alineatul (2), exprimate în tone de dioxid
de carbon echivalent, și suma dintre aceste emisii directe și
emisiile legate de hidrogen pentru producția de VCM în cursul
perioadei de referință menționate la articolul 9 alineatul (1) din
prezenta decizie, exprimate în tone de dioxid de carbon echi
valent, calculate pe baza consumului istoric de căldură provenită
din arderea hidrogenului, exprimat în terajouli și înmulțit cu
56,1 tone de dioxid de carbon per terajoule.
Articolul 13
Fluxurile de căldură dintre instalații
În cazul în care o subinstalație a unui produs de referință
cuprinde căldură măsurabilă importată dintr-o instalație sau
din altă entitate neinclusă în sistemul Uniunii, numărul anual
preliminar de cote de emisii alocate cu titlu gratuit subinstalației
produsului de referință respectiv, determinat în conformitate cu
articolul 10 alineatul (2) litera (a), se reduce cu cantitatea de
căldură importată istoric dintr-o instalație sau din altă entitate
neinclusă în sistemul Uniunii în anul în cauză, înmulțită cu
valoarea căldurii de referință pentru căldura măsurabilă
stabilită în anexa I.
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Articolul 14
Interschimbabilitatea combustibilului și energiei electrice
(1)
Pentru fiecare subinstalație a unui produs de referință
menționat în anexa I cu luarea în considerare a interschimba
bilității combustibilului și energiei electrice, numărul anual
preliminar de cote de emisii alocate cu titlu gratuit corespunde
valorii produsului de referință respectiv, menționată în anexa I,
înmulțită cu nivelul activității istorice legat de produs și cu
raportul dintre emisiile directe totale, incluzând emisiile cores
punzătoare căldurii nete importate în cursul perioadei de
referință menționate la articolul 9 alineatul (1) din prezenta
decizie, exprimate în tone de dioxid de carbon echivalent, și
suma dintre aceste emisii directe totale și emisiile indirecte
relevante în cursul perioadei de referință menționate la
articolul 9 alineatul (1) din prezenta decizie.
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(c) pentru fiecare subinstalație a unui produs de referință, capa
citatea instalată inițială și volumele de producție anuale
pentru produsul în cauză în perioada 1 ianuarie 200531 decembrie 2008;

(d) pentru fiecare instalație și subinstalație, precizarea aparte
nenței sau a neapartenenței la un sector sau subsector
considerat a fi expus unui risc important de relocare a
emisiilor de dioxid de carbon, stabilit de Decizia 2010/2/UE;

(e) pentru fiecare subinstalație, numărul anual preliminar de
cote de emisii alocate cu titlu gratuit în perioada 20132020, determinat în conformitate cu articolul 10 alineatul
(2);

(2)
În sensul calculului prevăzut la alineatul (1), emisiile
indirecte relevante reprezintă consumul de energie electrică
relevant, specificat în definiția proceselor și emisiilor menționate
în anexa I, în cursul perioadei de referință menționate la
articolul 9 alineatul (1) din prezenta decizie pentru producția
produsului respectiv, exprimat în megawattore, înmulțit cu
0,465 tone de dioxid de carbon pe megawattoră și sunt
exprimate în tone de dioxid de carbon.

(f) pentru subinstalațiile care nu deservesc un sector sau un
subsector considerat a fi expus unui risc important de
relocare a emisiilor de dioxid de carbon, stabilit de
Decizia 2010/2/UE, pe lângă informațiile prevăzute la
litera (d), numerele anuale preliminare de cote de emisii
alocate cu titlu gratuit în perioada 2013-2020 care scad
cu cantități egale, de la 80 % din cantitate în 2013, la
30 % din cantitate în 2020, determinate în conformitate
cu articolul 10 alineatul (4);

În sensul calculului prevăzut la alineatul (1), emisiile corespun
zătoare căldurii nete importate reprezintă cantitatea de căldură
măsurabilă consumată pentru producția produsului respectiv,
importată din instalații incluse în sistemul Uniunii în cursul
perioadei de referință menționate la articolul 9 alineatul (1)
din prezenta decizie, înmulțită cu valoarea căldurii de referință
menționată în anexa I.

(g) pentru fiecare instalație, cantitățile anuale totale preliminare
ale cotelor de emisii alocate cu titlu gratuit în perioada
2013-2020, determinate în conformitate cu articolul 10
alineatul (6).

CAPITOLUL III

De asemenea, în listă sunt identificați toți producătorii de
energie electrică ce produc căldură și toate instalațiile mici,
care pot fi excluși din sistemul Uniunii în conformitate cu
articolul 27 din Directiva 2003/87/CE.

DECIZIILE DE ALOCARE

Articolul 15
Măsuri naționale de punere în aplicare
(1)
În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva
2003/87/CE, statele membre transmit Comisiei, până la
30 septembrie 2011, o listă a instalațiilor de pe teritoriul lor
care intră sub incidența Directivei 2003/87/CE, în care includ
instalațiile identificate în conformitate cu articolul 5, utilizând
un model electronic furnizat de Comisie.

(2)
Lista menționată la alineatul (1) trebuie să conțină pentru
fiecare instalație autorizată, în special:

(a) identificarea instalației și a limitelor sale utilizând codul de
identificare al instalației în CITL;

(b) identificarea fiecărei subinstalații a unei instalații;

(3)
La primirea listei menționate la alineatul (1) din prezentul
articol, Comisia evaluează includerea fiecărei instalații în listă,
precum și cantitățile anuale totale preliminare corespunzătoare
ale cotelor de emisii alocate cu titlu gratuit.

După notificarea de către toate statele membre a cantităților
anuale totale preliminare ale cotelor de emisii alocate cu titlu
gratuit în perioada 2013-2020, Comisia determină factorul de
corecție transsectorial uniform menționat la articolul 10a
alineatul (5) Directiva 2003/87/CE. Acesta este determinat
prin compararea sumei cantităților anuale totale preliminare
ale cotelor de emisii alocate cu titlu gratuit instalațiilor care
nu sunt producătoare de energie electrică în fiecare an al
perioadei 2013-2020, fără aplicarea factorilor menționați în
anexa VI, cu cantitatea anuală a cotelor calculată în conformitate
cu articolul 10a alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE pentru
instalațiile care nu sunt producătoare de energie electrică sau
nou-intrate, ținând seama de partea corespunzătoare din
cantitatea anuală totală la nivelul Uniunii, determinată în
conformitate cu articolul 9 din directiva menționată, și de
cantitatea corespunzătoare de emisii care sunt incluse în
sistemul Uniunii numai începând din 2013.
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(4)
Dacă Comisia nu respinge înscrierea unei instalații pe
această listă și nici cantitățile anuale totale preliminare cores
punzătoare ale cotelor de emisii alocate cu titlu gratuit instalației
respective, statul membru în cauză poate determina cantitatea
anuală finală a cotelor de emisii alocate cu titlu gratuit în
perioada 2013-2020 în conformitate cu articolul 10 alineatul
(9) din prezenta decizie.

(5)
După ce determină cantitatea anuală finală pentru toate
instalațiile autorizate de pe teritoriul lor, statele membre
transmit Comisiei o listă a cantităților anuale finale ale cotelor
de emisii alocate cu titlu gratuit în perioada 2013-2020, deter
minate în conformitate cu articolul 10 alineatul (9).
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supuse unei extinderi semnificative a capacității după 30 iunie
2011, statele membre solicită operatorului să determine capa
citatea instalată inițială a fiecărei subinstalații în conformitate cu
metoda stabilită la articolul 7 alineatul (3), utilizând ca referință
perioada continuă de 90 de zile pe baza căreia este determinat
începutul funcționării normale. Statele membre aprobă această
capacitate instalată inițială a fiecărei subinstalații înainte de a
calcula alocarea către instalație.

(5)
Statele membre trebuie să accepte datele transmise în
conformitate cu acest articol numai dacă au fost verificate și
considerate satisfăcătoare de către un verificator în conformitate
cu cerințele stabilite la articolul 8, pentru a se asigura că sunt
raportate date corecte și fiabile.

Articolul 16
Modificări în ceea ce privește expunerea la relocarea
emisiilor de dioxid de carbon
În termen de trei luni de la adoptarea listei menționate la
articolul 10a alineatul (13) din Directiva 2003/87/CE pentru
anii 2015-2010 sau de la adoptarea oricărei completări la
lista stabilită prin Decizia 2010/2/UE pentru anii 2013 și
2014, fiecare stat membru revizuiește lista menționată la
articolul 15 alineatul (1) din prezenta decizie, indicând în
mod clar modificările survenite în ceea ce privește expunerea
estimată a instalațiilor și subinstalațiilor la relocarea emisiilor de
dioxid de carbon și, dacă este cazul, cantitatea anuală preli
minară corespunzătoare a alocărilor cu titlu gratuit, și
transmite această listă Comisiei.

Articolul 18
Nivelurile activității
(1)
În cazul instalațiilor menționate la articolul 3 litera (h)
din Directiva 2003/87/CE, cu excepția instalațiilor care au fost
supuse unei extinderi semnificative a capacității după 30 iunie
2011, statele membre determină nivelurile activității fiecărei
instalații după cum urmează:

(a) nivelul activității legat de produs reprezintă, pentru fiecare
produs pentru care a fost definit un produs de referință
menționat în anexa I, capacitatea instalată inițială a insta
lației respective pentru producția acestui produs, înmulțită
cu factorul de utilizare standard a capacității;

CAPITOLUL IV
INSTALAȚII NOU-INTRATE ȘI ÎNCHIDEREA INSTALAȚIILOR

Articolul 17
Cererea de alocare cu titlu gratuit
(1)
La primirea cererii din partea unei instalații nou-intrate,
statele membre determină, pe baza prezentelor norme,
cantitatea cotelor care urmează să fie alocate cu titlu gratuit
odată ce instalația respectivă începe să funcționeze normal și
a fost determinată capacitatea sa instalată inițială.

(2)
Statele membre acceptă numai cereri care au fost
transmise autorității competente în termen de un an de la
începutul funcționării normale a instalației sau subinstalației
respective.

(3)
Statele membre divizează instalația în cauză în subin
stalații în conformitate cu articolul 6 din prezenta decizie și
solicită operatorului să transmită autorității competente,
împreună cu cererea menționată la alineatul (1), toate infor
mațiile și datele relevante referitoare la fiecare parametru
menționat în anexa V, separat pentru fiecare subinstalație.
Dacă este necesar, statele membre pot solicita operatorului să
transmită mai multe date dezagregate.

(4)
În cazul instalațiilor menționate la articolul 3 litera (h)
din Directiva 2003/87/CE, cu excepția instalațiilor care au fost

(b) nivelul activității legat de căldură reprezintă capacitatea
instalată inițială pentru importul din instalații incluse în
sistemul Uniunii și/sau producția de căldură măsurabilă,
consumată în interiorul limitelor instalației pentru
producția de produse, pentru producția de energie
mecanică, alta decât cea utilizată pentru producția de
energie electrică, pentru încălzire sau răcire, cu excepția
consumului pentru producția de energie electrică, sau
exportată către o instalație sau către altă entitate neinclusă
în sistemul Uniunii, cu excepția exportului pentru producția
de energie electrică, înmulțită cu factorul de utilizare a capa
cități aplicabil;

(c) nivelul activității legat de combustibil reprezintă capacitatea
instalată inițială a instalației respective pentru consumul de
combustibili utilizați pentru producția căldurii nemăsurabile,
consumată pentru producția de produse, pentru producția
de energie mecanică, alta decât cea utilizată pentru
producția de energie electrică, pentru încălzire sau răcire,
cu excepția consumului pentru producția de energie
electrică, inclusiv pentru arderea cu flacără liberă din
motive de siguranță, înmulțită cu factorul de utilizare a
capacități aplicabil;

(d) nivelul activității legat de emisiile de proces reprezintă capa
citatea instalată inițială a unității de proces pentru producția
de emisii de proces, înmulțită cu factorul de utilizare a
capacități aplicabil.
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(2)
Factorul de utilizare standard a capacității menționat la
alineatul (1) litera (a) este determinat și publicat de Comisie pe
baza datelor colectate de statele membre în conformitate cu
articolul 7 din prezenta decizie. Pentru fiecare produs de
referință stabilit în anexa I, acest factor reprezintă a 80-a
percentilă din factorii de utilizare anuală medie a capacității
pentru toate instalațiile care produc produsul respectiv.
Factorul de utilizare anuală medie a capacității pentru fiecare
instalație care produce produsul respectiv corespunde producției
anuale medii din perioada 2005-2008 împărțită la capacitatea
instalată inițială.

Factorul de utilizare a capacității aplicabil menționat la alineatul
(1) literele (b)-(d) este determinat de statele membre pe baza
informațiilor documentate corespunzător și verificate inde
pendent cu privire la funcționarea normală prevăzută a insta
lației, la întreținerea acesteia, la ciclul de producție obișnuit, la
tehnicile eficiente din punct de vedere energetic și la utilizarea
tipică a capacității în sectorul în cauză, comparate cu datele
specifice ale sectorului.

La determinarea factorului de utilizare a capacității aplicabil
menționat la alineatul (1) litera (d) în conformitate cu teza
precedentă, statele membre țin seama și de informațiile docu
mentate corespunzător și verificate independent cu privire la
intensitatea emisiilor intrărilor în instalație și la tehnicile
eficiente în materie de gaze cu efect de seră.

(3)
În cazul instalațiilor care au fost supuse unei extinderi
semnificative a capacității după 30 iunie 2011, statele
membre determină nivelurile activității, în conformitate cu
alineatul (1), numai pentru capacitatea adăugată a subinstala
țiilor supuse extinderii semnificative a capacității.

În cazul instalațiilor care au fost supuse unei reduceri semnifi
cative a capacității după 30 iunie 2011, statele membre
determină nivelurile activității, în conformitate cu alineatul (1),
numai pentru capacitatea suprimată a subinstalațiilor supuse
reducerii semnificative a capacității.
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(b) pentru fiecare subinstalație a căldurii de referință, numărul
anual preliminar de cote de emisii alocate cu titlu gratuit
corespunde valorii căldurii de referință pentru această
căldură măsurabilă, menționată în anexa I, înmulțită cu
nivelul activității legat de căldură;

(c) pentru fiecare subinstalație a combustibilului de referință,
numărul anual preliminar de cote de emisii alocate cu
titlu gratuit corespunde valorii combustibilului de referință,
menționată în anexa I, înmulțită cu nivelul activității legat
de combustibil;

(d) pentru fiecare subinstalație a emisiilor de proces, numărul
anual preliminar de cote de emisii alocate cu titlu gratuit
pentru un an dat corespunde nivelului activității legat de
proces înmulțit cu 0,9700.

Pentru calcularea numărului anual preliminar de cote de emisii
alocate cu titlu gratuit se aplică mutatis mutandis articolul 10
alineatele (4)-(6) și alineatul (8) și articolele 11, 12, 13 și 14 din
prezenta decizie.

(2)
Pentru emisiile verificate independent ale instalațiilor nouintrate, produse înainte de începutul funcționării normale, se
alocă cote suplimentare pe baza emisiilor istorice exprimate în
tone de dioxid de carbon echivalent.

(3)
Cantitatea anuală totală preliminară a cotelor de emisii
alocate cu titlu gratuit este suma tuturor numerelor anuale
preliminare de cote de emisii alocate cu titlu gratuit subinstala
țiilor, calculate în conformitate cu alineatul (1), și a cotelor
suplimentare menționate la alineatul (2). Se aplică articolul 10
alineatul (7) a doua teză.

(4)
Statele membre notifică fără întârziere Comisiei cantitatea
anuală totală preliminară a cotelor de emisii alocate cu titlu
gratuit. Cotele de emisii din rezerva pentru instalațiile nouintrate, creată în conformitate cu articolul 10a alineatul (7)
din Directiva 2003/87/CE, se alocă pe baza principiului
„primul venit, primul servit” aplicat la primirea acestei notificări.

Articolul 19
Alocarea către instalațiile nou-intrate
(1)
În vederea alocării cotelor de emisii către instalațiile nouintrate, cu excepția alocărilor către instalațiile menționate la
articolul 3 litera (h) a treia liniuță din Directiva 2003/87/CE,
statele membre calculează separat, pentru fiecare subinstalație,
numărul anual preliminar de cote de emisii care urmează să fie
alocate cu titlu gratuit la începutul funcționării normale a insta
lației, după cum urmează:

(a) pentru fiecare subinstalație a unui produs de referință,
numărul anual preliminar de cote de emisii alocate cu
titlu gratuit pentru un an dat corespunde valorii acestui
produs de referință înmulțită cu nivelul activității legat de
produs;

Comisia poate respinge cantitatea anuală totală preliminară a
cotelor de emisii alocate cu titlu gratuit instalației respective.
Dacă Comisia nu respinge această cantitate anuală totală preli
minară a cotelor de emisii alocate cu titlu gratuit, statul membru
în cauză trece la determinarea cantității anuale finale a cotelor
de emisii alocate cu titlu gratuit.

(5)
Cantitatea anuală finală a cotelor de emisii alocate cu titlu
gratuit corespunde cantității anuale totale preliminare a cotelor
de emisii alocate cu titlu gratuit fiecărei instalații, determinată în
conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, ajustată anual
cu factorul linear de reducere menționat la articolul 10a
alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE, utilizând ca referință
cantitatea anuală totală preliminară a cotelor de emisii alocate
cu titlu gratuit instalației respective în 2013.
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(6)
Atunci când jumătate din cantitatea cotelor rezervate
pentru instalațiile nou-intrate în conformitate cu articolul 10a
alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE, fără a aduce atingere
cantității cotelor disponibile în conformitate cu articolul 10a
alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE, este eliberată sau
urmează să fie eliberată instalațiilor nou-intrate până în 2020,
Comisia evaluează oportunitatea instituirii unui sistem de
așteptare care să asigure gestionarea corectă a accesului la
rezervă.
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anual preliminar de cote de emisii alocate cu titlu gratuit subin
stalației respective, calculat în conformitate cu articolul 19
alineatul (1), pentru a ține seama de reducerea semnificativă a
capacității.
Statele membre determină apoi cantitatea anuală totală preli
minară pentru instalația respectivă, în conformitate cu metoda
aplicată pentru a determina cantitatea anuală totală preliminară
înainte de reducerea semnificativă a capacității, și cantitatea
anuală totală finală a cotelor de emisii alocate cu titlu gratuit
instalației în cauză, în conformitate cu articolul 10 alineatul (9).

Articolul 20
Alocarea către o instalație nou-intrată, în urma unei
extinderi semnificative a capacității
(1)
În cazul în care o instalație a fost supusă unei extinderi
semnificative a capacității după 30 iunie 2011, statele membre
determină, pe baza metodei stabilite la articolul 19, în urma
cererii operatorului și fără a aduce atingere alocării către o
instalație în conformitate cu articolul 10, numărul de cote de
emisii care urmează să fie alocate cu titlu gratuit pentru a ține
seama de extinderea capacității.

(2)
Statele membre solicită operatorului să transmită
împreună cu cererea dovezi care să demonstreze îndeplinirea
criteriilor privind extinderea semnificativă a capacității și să
furnizeze informațiile menționate la articolul 17 alineatul (3),
în vederea fundamentării unei eventuale decizii de alocare. În
special, statele membre solicită operatorului să comunice capa
citatea adăugată și capacitatea instalată a subinstalației după ce
aceasta a fost supusă unei extinderi semnificative a capacității,
verificate și considerate satisfăcătoare de către un verificator în
conformitate cu cerințele stabilite la articolul 8. Statele membre
consideră capacitatea instalată a subinstalației după ce aceasta a
fost supusă unei extinderi semnificative a capacității ca fiind
capacitatea instalată inițială a subinstalației, atunci când
evaluează orice modificare ulterioară semnificativă a capacității.

Articolul 21
Reducerea semnificativă a capacității
(1)
În cazul în care o instalație a fost supusă unei reduceri
semnificative a capacității după 30 iunie 2011, statele membre
determină cantitatea cu care se reduc cotele care urmează să fie
alocate cu titlu gratuit pentru a ține seama de această reducere a
capacității. În acest scop, statele membre solicită operatorului să
comunice capacitatea suprimată și capacitatea instalată a subin
stalației după ce aceasta a fost supusă unei reduceri semnifi
cative a capacității, verificate și considerate satisfăcătoare de
către un verificator în conformitate cu cerințele stabilite la
articolul 8. Statele membre consideră capacitatea instalată a
subinstalației după ce aceasta a fost supusă unei reduceri semni
ficative a capacității ca fiind capacitatea instalată inițială a subin
stalației, atunci când evaluează orice modificare ulterioară
semnificativă a capacității.

(2)
Statele membre reduc numărul anual preliminar de cote
de emisii alocate cu titlu gratuit fiecărei subinstalații cu numărul

(3)
Alocarea către instalație se ajustează în consecință
începând din anul următor celui în care a avut loc reducerea
capacității, sau începând din 2013 dacă reducerea semnificativă
a capacității a avut loc înainte de 1 ianuarie 2013.
Articolul 22
Încetarea funcționării unei instalații
(1)
Se consideră că o instalație și-a încetat funcționarea, dacă
este îndeplinită oricare dintre condițiile următoare:
(a) permisul de emisie a gazelor cu efect de seră, autorizația în
vigoare în conformitate cu Directiva 2008/1/CE sau orice
altă autorizație de mediu relevantă a expirat;
(b) permisul/autorizațiile menționate la litera (a) au fost retrase;
(c) operarea instalației este imposibilă din punct de vedere
tehnic;
(d) instalația nu funcționează, dar anterior a funcționat, iar
reluarea funcționării este imposibilă din punct de vedere
tehnic;
(e) instalația nu funcționează, dar anterior a funcționat, iar
operatorul nu poate confirma că instalația respectivă își va
relua funcționarea într-un termen de cel mult 6 luni de la
încetarea funcționării. Statele membre pot prelungi acest
termen până la maximum 18 luni dacă operatorul poate
confirma că instalația nu își poate relua funcționarea în 6
luni din cauza unor circumstanțe excepționale și imprevi
zibile, care n-ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi exercitat
diligența cuvenită și care se situează în afara controlului
operatorului instalației respective, precum, în special,
dezastre naturale, război, amenințări de război, acte
teroriste, revoluții, revolte, sabotaj sau acte de vandalism.
(2)
Alineatul (1) litera (e) nu se aplică instalațiilor menținute
în rezervă sau în standby și celor care funcționează după un
program sezonier, dacă sunt îndeplinite toate condițiile
următoare:
(a) operatorul deține un permis de emisie a gazelor cu efect de
seră și toate celelalte autorizații relevante;
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(b) din punct de vedere tehnic este posibilă pornirea instalației
fără ca acesteia să îi fie aduse modificări fizice;
(c) întreținerea se efectuează cu regularitate.
(3)
În cazul în care o instalație și-a încetat funcționarea,
statul membru respectiv nu mai eliberează cote de emisii
acestei instalații începând din anul următor anului în care a
încetat activitatea.
(4)
Statele membre pot suspenda eliberarea cotelor de emisii
către instalațiile menționate la alineatul (1) litera (e) atât timp
cât nu se confirmă faptul că instalația își va relua funcționarea.

17.5.2011

activității, instalația care și-a încetat parțial funcționarea
primește cotele care i-au fost alocate inițial începând din anul
următor anului calendaristic în care nivelul activității a depășit
pragul de 50 %.
(4)
Dacă nivelul activității subinstalației menționate la
alineatul (1) ajunge să depășească 25 % din nivelul inițial al
activității, instalația care și-a încetat parțial funcționarea
primește jumătate din cotele care i-au fost alocate inițial
începând din anul următor anului calendaristic în care nivelul
activității a depășit pragul de 25 %.
Articolul 24
Modificări în funcționarea unei instalații

Articolul 23
Încetarea parțială a funcționării unei instalații
(1)
Se consideră că o instalație și-a încetat parțial func
ționarea dacă o subinstalație, care contribuie cu cel puțin
30 % sau cu mai mult de 50 000 de cote la cantitatea anuală
finală a cotelor de emisii alocate cu titlu gratuit instalației, își
reduce nivelul activității într-un an calendaristic dat cu cel puțin
50 % față de nivelul activității utilizat pentru calcularea cotelor
alocate subinstalației în conformitate cu articolul 9 sau, dacă
este cazul, în conformitate cu articolul 18 (denumit în
continuare „nivelul inițial al activității”).
(2)
Alocarea cotelor de emisii către o instalație care și-a
încetat parțial funcționarea se ajustează începând din anul
următor anului în care aceasta și-a încetat parțial funcționarea,
sau începând din 2013 dacă încetarea parțială a funcționării a
avut loc înainte de 1 ianuarie 2013, după cum urmează:
Dacă nivelul activității subinstalației menționate la alineatul (1)
se reduce cu 50 %-75 % față de nivelul inițial al activității,
subinstalația primește numai jumătate din cotele alocate inițial.

(1)
Statele membre se asigură că toate informațiile relevante
cu privire la orice modificări planificate sau efective ale capa
cității, ale nivelului activității sau ale funcționării unei instalații
sunt transmise de operator autorității competente în fiecare an,
până la 31 decembrie.
(2)
În cazul în care are loc o modificare a capacității, a
nivelului activității sau a funcționării unei instalații, care are
un impact asupra alocării către instalația respectivă, statele
membre transmit Comisiei, utilizând un model electronic
furnizat de Comisie, toate informațiile relevante, inclusiv
cantitatea anuală totală preliminară revizuită a cotelor de
emisii alocate cu titlu gratuit instalației respective, determinată
în conformitate cu prezenta decizie, înainte de a determina
cantitatea anuală totală finală a cotelor de emisii alocate cu
titlu gratuit. Comisia poate respinge cantitatea anuală totală
preliminară revizuită a cotelor de emisii alocate cu titlu
gratuit instalației respective.
CAPITOLUL V
DISPOZIȚIE FINALĂ

Articolul 25
Dacă nivelul activității subinstalației menționate la alineatul (1)
se reduce cu 75 %-90 % față de nivelul inițial al activității,
subinstalația primește numai 25 % din cotele alocate inițial.
Dacă nivelul activității subinstalației menționate la alineatul (1)
se reduce cu 90 % sau mai mult față de nivelul inițial al acti
vității, nu se alocă cote cu titlu gratuit subinstalației respective.

Destinatari
Prezenta decizie se adresează statelor membre.
Adoptată la Bruxelles, 27 aprilie 2011.
Pentru Comisie

(3)
Dacă nivelul activității subinstalației menționate la
alineatul (1) ajunge să depășească 50 % din nivelul inițial al

Connie HEDEGAARD

Membru al Comisiei

RO

17.5.2011
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ANEXA I
PRODUSE DE REFERINȚĂ
1. Definirea produselor de referință și a limitelor sistemului fără a lua în considerare interschimbabilitatea
combustibilului și energiei electrice

Produs de
referință

Definirea produselor incluse

Definirea proceselor și a emisiilor incluse
(limitele sistemului)

Expunerea la
relocarea
emisiilor de
dioxid de
carbon, stabilită
de Decizia
2010/2/UE
pentru anii
2013 și 2014

Valoare de
referință
(cote/tonă)

Cocs

Cocs de cocserie (obținut prin
carbonizarea la temperatură
înaltă a cărbunelui cocsificabil)
sau cocs de gaz (produs
secundar al uzinelor de gaz),
exprimat în tone de cocs
uscat. Cocsul de lignit nu este
inclus în acest produs de
referință

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de unitățile de proces:
cocserii, arderea H2S/NH3, preîncălzirea
cărbunelui
(dezghețarea),
extracția
gazului de cocs, unitatea de desulfurare,
unitatea de distilare, unitatea de generare
a aburului, controlul presiunii în baterii,
tratamentul biologic al apei, diversele
încălziri ale produselor secundare și sepa
ratorul de hidrogen. Este inclusă epurarea
gazelor de cocserie

da

0,286

Minereu
sinterizat

Produs feros aglomerat care
conține
granule fine
de
minereu de fier, fondanți și
materiale feroase reciclate și
are proprietățile fizice și
chimice, precum nivelul de
alcalinitate, rezistența mecanică
și permeabilitatea, cerute pentru
a furniza fierul și materialele
fondante
necesare
pentru
procesele de reducere a mine
reului de fier

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de următoarele unități de
proces: banda de aglomerare, aprinderea,
unitatea de preparare a componentelor
de alimentare, unitatea de criblaj la cald,
unitatea de răcire a aglomeratului,
unitatea de criblaj la rece și unitatea de
generare a aburului

da

0,171

Metal
lichid

Fier lichid saturat cu carbon,
destinat procesării ulterioare

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de următoarele unități de
proces: furnalul, unitățile de tratare a
metalului lichid, suflantele furnalului,
cuptoarele calde, cuptoarele bazice cu
oxigen, unitățile metalurgice secundare,
instalațiile de turnare sub vid, unitățile
de turnare (inclusiv de tăiere), unitatea
de tratare a zgurii, pregătirea șarjei,
unitatea de tratare a gazului de furnal,
instalațiile de desprăfuire, preîncălzirea
fierului vechi, uscarea cărbunelui pentru
injectarea pulberii de cărbune, posturile
de preîncălzire a cuvelor, posturile de
preîncălzire a lingotierelor, producția de
aer comprimat, unitatea de tratare a
prafului (brichetare), unitatea de tratare
a nămolurilor (brichetare), unitatea de
injecție a aburului în furnal, unitatea de
generare a aburului, răcirea gazului de
convertizor cu oxigen și altele

da

1,328
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Produs de
referință
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Definirea produselor incluse

Definirea proceselor și a emisiilor incluse
(limitele sistemului)
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Expunerea la
relocarea
emisiilor de
dioxid de
carbon, stabilită
de Decizia
2010/2/UE
pentru anii
2013 și 2014

Valoare de
referință
(cote/tonă)

Anozi
prearși

Anozi pentru utilizare în elec
troliza aluminiului, compuși
din cocs de petrol, smoală și
anozi reciclați normal, cărora
li se dă o formă specifică,
destinată unui anumit cuptor
de topire, și care sunt copți la
o temperatură în jur de
1 150 °C în cuptoare de
coacere a anozilor

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de producția anozilor prearși

da

0,324

Aluminiu

Aluminiu lichid nealiat, nepre
lucrat, rezultat din electroliză

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de etapa de producție care
constă în electroliză

da

1,514

Clincher de
ciment gri

Clincher de ciment gri ca
clincher total produs

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de producția clincherului de
ciment gri

da

0,766

Clincher de
ciment alb

Clincher de ciment alb utilizat
ca liant principal în compoziția
unor materiale precum: chituri
pentru umplerea îmbinărilor,
adezive pentru plăci ceramice,
materiale izolante, mortar de
ancorare,
mortar
pentru
pardoseli industriale, mortar
uscat gata amestecat, mortar
de reparații, acoperiri imper
meabile cu un conținut mediu
de Fe2O3 de maximum 0,4 % în
greutate,
de
Cr2O3
de
maximum 0,003 % în greutate
și de Mn2O3 de maximum
0,03 % în greutate

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de producția clincherului de
ciment alb

da

0,987

Var

Var nestins: oxid de calciu
(CaO) produs prin decarbo
natarea calcarului (CaCO3),
exprimat ca var „pur standard”,
cu un conținut de CaO liber de
94,5 %. Varul produs și
consumat în aceeași instalație
în procese de purificare nu
este inclus în acest produs de
referință

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de producția varului

da

0,954
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Produs de
referință

Var
dolomitic
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Definirea produselor incluse

Var dolomitic sau dolomit
calcinat, sub formă de amestec
de oxizi de calciu și magneziu,
produs prin decarbonatarea
dolomitului (CaCO3.MgCO3),
cu un conținut de CO2
rezidual mai mare de 0,25 %,
un conținut de MgO liber de
25 %-40 % și o densitate în
vrac a produsului comercial
mai mică de 3,05 g/cm3

L 130/21

Expunerea la
relocarea
emisiilor de
dioxid de
carbon, stabilită
de Decizia
2010/2/UE
pentru anii
2013 și 2014

Valoare de
referință
(cote/tonă)

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de producția varului
dolomitic.

da

1,072

Definirea proceselor și a emisiilor incluse
(limitele sistemului)

Varul dolomitic este exprimat
ca „var dolomitic pur standard”,
cu un conținut de CaO liber de
57,4 % și un conținut de MgO
liber de 38,0 %

Var
dolomitic
sinterizat

Amestec de oxizi de calciu și
magneziu
utilizat
numai
pentru producerea cărămizilor
refractare și a altor produse
refractare, cu o densitate în
vrac minimă de 3,05 g/cm3

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de producția varului
dolomitic sinterizat

da

1,449

Sticlă
flotată

Sticlă
flotată/șlefuită/polizată
(exprimată în tone de sticlă
care iese din cuptorul de
recoacere)

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de etapele de producție:
topire, afinare, lucrul în bazin, baie și
recoacere

da

0,453

Sticle
și
borcane
din sticlă
incoloră

Sticle din sticlă incoloră, cu o
capacitate nominală < 2,5 litri,
pentru băuturi și produse
alimentare (exceptând sticlele
acoperite cu piele sau piele
reconstituită; biberoanele), cu
excepția produselor din sticlă
flint extra albă cu un conținut
de oxid de fier, exprimat în
procente de Fe2O3, mai mic
de 0,03 % în greutate și cu
coordonatele colorimetrice L, a
și b cuprinse între 100 și 87, 0
și – 5 și, respectiv, 0 și 3
(utilizând sistemul CIELAB
recomandat de Comisia Interna
țională
pentru
Iluminat),
exprimate în tone de produs
ambalat

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de etapele de producție:
manipularea
materialelor,
topire,
formare, procesare în aval, ambalare și
procese auxiliare

da

0,382
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Definirea produselor incluse

Definirea proceselor și a emisiilor incluse
(limitele sistemului)

17.5.2011

Expunerea la
relocarea
emisiilor de
dioxid de
carbon, stabilită
de Decizia
2010/2/UE
pentru anii
2013 și 2014

Valoare de
referință
(cote/tonă)

Sticle
și
borcane
din sticlă
colorată

Sticle din sticlă colorată, cu o
capacitate nominală < 2,5 litri,
pentru băuturi și produse
alimentare (exceptând sticlele
acoperite cu piele sau piele
reconstituită;
biberoanele),
exprimate în tone de produs
ambalat

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de etapele de producție:
manipularea
materialelor,
topire,
formare, procesare în aval, ambalare și
procese auxiliare

da

0,306

Produse
din fibră
de
sticlă
cu filament
continuu

Sticlă topită pentru producția
produselor din fibră de sticlă
cu filament continuu, și
anume a firelor tăiate, a țesă
turilor roving, a firelor, a
fibrelor discontinue și a țesă
turilor din fibră de sticlă
(exprimate în tone de sticlă
topită care iese din antecreuzet)

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de procesele de producție:
topirea sticlei în cuptor și afinarea
sticlei în antecreuzet. Nu sunt incluse în
acest produs de referință procesele din
aval, de transformare a fibrelor în
produse comercializabile

da

0,406

Nu sunt incluse produsele din
vată minerală pentru izolare
termică, fonică și ignifugă

Cărămizi
de fațadă

Cărămizi de fațadă cu o
densitate
>
1 000 kg/m3
folosite la zidărie, conform EN
771-1, exceptând cărămizile de
pavaj, cărămizile de clincher și
cărămizile de fațadă arse
albastre

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de procesele de producție:
pregătirea materiilor prime, mixarea
componentelor, turnarea în forme și
modelarea
produselor,
uscarea
produselor, arderea produselor, finisarea
produselor și epurarea gazelor arse

nu

0,139

Cărămizi
de pavaj

Cărămizi din argilă utilizate
pentru pardoseli, conform EN
1344

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de procesele de producție:
pregătirea materiilor prime, mixarea
componentelor, turnarea în forme și
modelarea
produselor,
uscarea
produselor, arderea produselor, finisarea
produselor și epurarea gazelor arse

nu

0,192

Țigle
de
acoperiș

Țigle de acoperiș din argilă,
conform
EN
1304:2005,
exceptând țiglele de acoperiș
arse albastre și accesoriile

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de procesele de producție:
pregătirea materiilor prime, mixarea
componentelor, turnarea în forme și
modelarea
produselor,
uscarea
produselor, arderea produselor, finisarea
produselor și epurarea gazelor arse

nu

0,144
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Pulbere
atomizată

Pulbere
atomizată
pentru
producția plăcilor ceramice
presate pentru
pereți
și
pardoseli, exprimată în tone de
pulbere produsă

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de producția pulberii
atomizate

da

0,076

Ipsos

Tipuri de ipsos din ghips
calcinat sau din sulfat de
calciu (inclusiv pentru utilizare
în construcții, pentru apretarea
țesăturilor sau tratarea hârtiei,
pentru uz stomatologic sau
pentru reabilitarea terenurilor),
exprimate în tone de stuc

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de etapele de producție:
măcinare, uscare și calcinare

nu

0,048

Ipsosul Alpha nu este inclus în
acest produs de referință

Ghips
secundar
uscat

Ghips secundar uscat (ghips
sintetic
reprezentând
un
produs secundar reciclat al
industriei
energetice
sau
obținut
prin
reciclarea
deșeurilor din construcții sau
demolări), exprimat în tone de
produs

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de uscarea ghipsului
secundar

nu

0,017

Pastă kraft
cu
fibre
scurte

Pasta kraft cu fibre scurte este o
pastă de lemn produsă prin
procedeul chimic cu sulfat
utilizând leșii de fierbere, carac
terizată printr-o lungime a
fibrelor de 1-1,5 mm, utilizată
în principal la produse care
necesită o netezime și un
volum specifice, precum hârtia
tissue și hârtia de scris,
exprimată ca producție comer
cializabilă netă, în Adt (Air
Dried Tonnes – Tone uscate la
aer)

Sunt incluse toate procesele care fac
parte din procesul de producție a pastei
[în special fabrica de pastă, boilerul de
recuperare, secția de uscare a pastei și
cuptorul cu var, precum și unitățile
aferente de conversie a energiei (boiler/
PCCE)]. Nu sunt incluse celelalte activități
desfășurate in situ, care nu fac parte din
acest proces, precum tăierea lemnului,
activitățile de tâmplărie, producția de
produse chimice în vederea comercia
lizării, tratarea deșeurilor (tratarea in situ
în locul tratării externe – uscare, pele
tizare, incinerare, deversare), producția
de PCC (carbonat de calciu precipitat),
tratarea gazelor odorante și încălzirea
centralizată

da

0,12
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Pastă kraft
cu
fibre
lungi

Pasta kraft cu fibre lungi este o
pastă de lemn produsă prin
procedeul chimic cu sulfat
utilizând leșii de fierbere, carac
terizată printr-o lungime a
fibrelor de 3-3,5 mm, utilizată
în principal la produse pentru
care rezistența este o caracte
ristică importantă, precum
hârtia
de
împachetat,
exprimată ca producție comer
cializabilă netă, în Adt (Air
Dried Tonnes – Tone uscate la
aer)

Sunt incluse toate procesele care fac
parte din procesul de producție a pastei
[în special fabrica de pastă, boilerul de
recuperare, secția de uscare a pastei și
cuptorul cu var, precum și unitățile
aferente de conversie a energiei (boiler/
PCCE)]. Nu sunt incluse celelalte activități
desfășurate in situ, care nu fac parte din
acest proces, precum tăierea lemnului,
activitățile de tâmplărie, producția de
produse chimice în vederea comercia
lizării, tratarea deșeurilor (tratarea in situ
în locul tratării externe – uscare, pele
tizare, incinerare, deversare), producția
de PCC (carbonat de calciu precipitat),
tratarea gazelor odorante și încălzirea
centralizată

da

0,06

Pastă
cu
sulfit,
pastă
termome
canică
și
pastă
mecanică

Pasta cu sulfit produsă printrun procedeu specific de
fabricare a pastei, de exemplu
pasta produsă prin fierberea
așchiilor de lemn într-un
recipient sub presiune în
prezența
leșiei
bisulfitice,
exprimată ca producție comer
cializabilă netă, în Adt. Pasta cu
sulfit poate fi albită sau nealbită

Sunt incluse toate procesele care fac
parte din procesul de producție a pastei
[în special fabrica de pastă, boilerul de
recuperare, secția de uscare a pastei și
cuptorul cu var, precum și unitățile
aferente de conversie a energiei (boiler/
PCCE)]. Nu sunt incluse celelalte activități
desfășurate in situ, care nu fac parte din
acest proces, precum tăierea lemnului,
activitățile de tâmplărie, producția de
produse chimice în vederea comercia
lizării, tratarea deșeurilor (tratarea in situ
în locul tratării externe – uscare, pele
tizare, incinerare, deversare), producția
de PCC (carbonat de calciu precipitat),
tratarea gazelor odorante și încălzirea
centralizată

da

0,02

Sunt incluse toate procesele care fac
parte din producția pastei din hârtie reci
clabilă, precum și unitățile aferente de
conversie a energiei (boiler/PCCE). Nu
sunt incluse celelalte activități desfășurate
in situ, care nu fac parte din acest proces,
precum tăierea lemnului, activitățile de
tâmplărie, producția de produse chimice
în vederea comercializării, tratarea
deșeurilor (tratarea in situ în locul
tratării externe – uscare, peletizare, inci
nerare, deversare), producția de PCC
(carbonat de calciu precipitat), tratarea
gazelor odorante și încălzirea centralizată

da

0,039

Tipuri de pastă mecanică: TMP
(pasta
termomecanică)
și
lemnul măcinat, exprimate ca
producție comercializabilă netă,
în Adt. Pasta mecanică poate fi
albită sau nealbită
Nu sunt incluse în acest grup
subgrupurile mai mici repre
zentate de pasta semichimică,
de pasta chimico-termome
canică (CTMP) și de pasta
pentru dizolvare

Pasta din
hârtie reci
clabilă

Paste de fibre obținute din
hârtie sau carton reciclabile
(deșeuri și maculatură) sau din
alte materiale fibroase celu
lozice, exprimate ca producție
comercializabilă netă, în Adt
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de

Tip specific de hârtie (în rulouri
sau foi), exprimată ca producție
comercializabilă netă, în Adt,
utilizată
pentru
tipărirea
ziarelor, produsă din lemn
măcinat și/sau din pastă
mecanică sau din fibre reciclate,
sau dintr-o combinație a
acestor două materiale în orice
proporție. Gramajele sunt în
mod uzual cuprinse între 40
și 52 g/m2, dar pot atinge și
65g/m2. Hârtia de ziar este
finisată pe mașină sau ușor
calandrată, albă sau slab
colorată și este folosită în
suluri
pentru
tipografie,
imprimare offset sau flexografie

Sunt incluse toate procesele care fac
parte din procesul de producție a hârtiei
[în special mașina pentru producția
hârtiei sau a cartonului și unitățile
aferente de conversie a energiei (boiler/
PCCE), precum și utilizarea directă a
combustibilului în proces]. Nu sunt
incluse celelalte activități desfășurate in
situ, care nu fac parte din acest proces,
precum tăierea lemnului, activitățile de
tâmplărie, producția de produse chimice
în vederea comercializării, tratarea
deșeurilor (tratarea in situ în locul
tratării externe – uscare, peletizare, inci
nerare, deversare), producția de PCC
(carbonat de calciu precipitat), tratarea
gazelor odorante și încălzirea centralizată

da

0,298

Hârtie fină
necretată

Hârtia fină necretată, care
include atât hârtia necretată
din pastă mecanică, cât și
hârtia necretată fără lemn,
exprimată ca producție comer
cializabilă netă, în Adt:

Sunt incluse toate procesele care fac
parte din procesul de producție a hârtiei
[în special mașina pentru producția
hârtiei sau a cartonului și unitățile
aferente de conversie a energiei (boiler/
PCCE), precum și utilizarea directă a
combustibilului în proces]. Nu sunt
incluse celelalte activități desfășurate in
situ, care nu fac parte din acest proces,
precum tăierea lemnului, activitățile de
tâmplărie, producția de produse chimice
în vederea comercializării, tratarea
deșeurilor (tratarea in situ în locul
tratării externe – uscare, peletizare, inci
nerare, deversare), producția de PCC
(carbonat de calciu precipitat), tratarea
gazelor odorante și încălzirea centralizată

da

0,318

Sunt incluse toate procesele care fac
parte din procesul de producție a hârtiei
[în special mașina pentru producția
hârtiei sau a cartonului și unitățile
aferente de conversie a energiei (boiler/
PCCE), precum și utilizarea directă a
combustibilului în proces]. Nu sunt
incluse celelalte activități desfășurate in
situ, care nu fac parte din acest proces,
precum tăierea lemnului, activitățile de
tâmplărie, producția de produse chimice
în vederea comercializării, tratarea

da

0,318

Hârtie
ziar

1. hârtiile necretate fără lemn,
indicate pentru imprimare
sau pentru alte scopuri
grafice, fabricate dintr-o
varietate
de
materiale
constituite în principal din
fibre virgine, cu diverse
niveluri
de
umplutură
minerală și supuse unei
game de procedee de
finisare. Acest tip include
cea mai mare parte a
hârtiilor
pentru
birou,
precum
formulare
comerciale, hârtie pentru
copiator,
pentru
imprimantă, pentru cores
pondență și hârtie pentru
cărți;
2. hârtiile necretate din pastă
mecanică includ tipurile
specifice de hârtie fabricate
din pastă mecanică, utilizate
pentru împachetat sau în
scopuri grafice/pentru reviste
Hârtie fină
cretată

Hârtia fină cretată, care include
atât hârtia cretată din pastă
mecanică, cât și hârtia cretată
fără lemn, exprimată ca
producție comercializabilă netă,
în Adt:
1. hârtii cretate fără lemn,
fabricate din fibre obținute
în
principal
printr-un
proces chimic de producere
a pastei, cretate în cursul
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deșeurilor (tratarea in situ în locul tratării
externe – uscare, peletizare, incinerare,
deversare), producția de PCC (carbonat
de calciu precipitat), tratarea gazelor
odorante și încălzirea centralizată

2. hârtii cretate din pastă
mecanică, fabricate dintr-o
astfel de pastă și utilizate în
scopuri
grafice/pentru
reviste.
Grupul
este
cunoscut și sub denumirea
de „coated groundwood”
Hârtie
tissue

Hârtii tissue, exprimate ca
producție comercializabilă netă
de suluri mamă, care acoperă
o gamă largă de hârtii de acest
tip și de alte hârtii de uz igienic
destinate utilizării casnice sau
în localuri comerciale și indus
triale, precum hârtia igienică,
șervețelele
de
demachiat,
prosoapele de bucătărie din
hârtie, șervețelele de șters
mâinile și prosoapele din
hârtie pentru uz industrial,
precum și producerii scutecelor
pentru copii, a șervețelelor
igienice etc. Nu este inclusă în
acest grup hârtia tissue TAD
(Through Air Dried), uscată prin
suflare cu aer

Sunt incluse toate procesele care fac
parte din procesul de producție a hârtiei
[în special mașina pentru producția
hârtiei sau a cartonului și unitățile
aferente de conversie a energiei (boiler/
PCCE), precum și utilizarea directă a
combustibilului în proces]. Nu sunt
incluse celelalte activități desfășurate in
situ, care nu fac parte din acest proces,
precum tăierea lemnului, activitățile de
tâmplărie, producția de produse chimice
în vederea comercializării, tratarea
deșeurilor (tratarea in situ în locul
tratării externe – uscare, peletizare, inci
nerare, deversare), producția de PCC
(carbonat de calciu precipitat), tratarea
gazelor odorante și încălzirea centra
lizată. Nu este inclusă în acest produs
de referință conversia greutății sulului
mamă în produse finite

da

0,334

Hârtie
„testliner”
și
hârtie
pentru
caneluri

Hârtia „testliner” și hârtia
pentru caneluri, exprimate ca
producție comercializabilă netă,
în Adt:

Sunt incluse toate procesele care fac
parte din procesul de producție a hârtiei
[în special mașina pentru producția
hârtiei sau a cartonului și unitățile
aferente de conversie a energiei (boiler/
PCCE), precum și utilizarea directă a
combustibilului în proces]. Nu sunt
incluse celelalte activități desfășurate in
situ, care nu fac parte din acest proces,
precum tăierea lemnului, activitățile de
tâmplărie, producția de produse chimice
în vederea comercializării, tratarea
deșeurilor (tratarea in situ în locul
tratării externe – uscare, peletizare, inci
nerare, deversare), producția de PCC
(carbonat de calciu precipitat), tratarea
gazelor odorante și încălzirea centralizată

da

0,248

1. hârtia „testliner” include
tipurile de carton care,
conform testelor specifice
adoptate de industria amba
lajelor, îndeplinesc condițiile
necesare pentru a fi utilizate
ca strat exterior al cartonului
ondulat din care sunt
fabricate containerele de
transport. Hârtia „testliner”
este produsă în principal
din fibre obținute din fibre
reciclate;
2. hârtia pentru caneluri este
segmentul din mijloc al
cartonului ondulat din care
sunt fabricate containerele
de transport, acoperit pe
ambele părți cu linerboard,
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și anume cu hârtie „testliner”
sau cu hârtie „kraftliner”.
Hârtia
pentru
caneluri
include în principal hârtiile
produse din fibre reciclate,
dar acest grup cuprinde și
cartonul fabricat din pastă
chimică sau semichimică

Carton
necretat

Acest produs de referință
include o gamă largă de
produse necretate (exprimate
ca producție comercializabilă
netă, în Adt), care pot fi
unistrat
sau
multistrat.
Cartonul necretat este utilizat
în principal pentru ambalajele
ale căror caracteristici principale
trebuie să fie rezistența și rigi
ditatea și al căror aspect
comercial ca purtătoare de
informație este de importanță
secundară.
Cartonul
este
produs din fibre virgine și/sau
reciclabile, se pliază ușor, este
rigid și rezistă la zgârieturi.
Este utilizat în principal pentru
fabricarea cutiilor de carton
pentru produse de consum,
cum sunt produsele alimentare
congelate, produsele cosmetice,
precum și a containerelor
pentru lichide, fiind cunoscut
și sub denumirile de „carton
solid”, „carton pentru cutii
pliante”, „carton pentru cutii”,
„carton
pentru
cutii
de
transport” sau „carton compact”

Sunt incluse toate procesele care fac
parte din procesul de producție a hârtiei
[în special mașina pentru producția
hârtiei sau a cartonului și unitățile
aferente de conversie a energiei (boiler/
PCCE), precum și utilizarea directă a
combustibilului în proces]. Nu sunt
incluse celelalte activități desfășurate in
situ, care nu fac parte din acest proces,
precum tăierea lemnului, activitățile de
tâmplărie, producția de produse chimice
în vederea comercializării, tratarea
deșeurilor (tratarea in situ în locul
tratării externe – uscare, peletizare, inci
nerare, deversare), producția de PCC
(carbonat de calciu precipitat), tratarea
gazelor odorante și încălzirea centralizată

da

0,237

Carton
cretat

Acest produs de referință
include o gamă largă de
produse cretate (exprimate ca
producție comercializabilă netă,
în Adt), care pot fi unistrat sau
multistrat. Cartonul cretat este
utilizat în principal în scopuri
comerciale, atunci când este
necesar ca informația tipărită
pe ambalaj să fie vizibilă în
rafturile magazinelor, și anume
pentru ambalarea produselor
alimentare,
farmaceutice,
cosmetice etc. Cartonul este
produs din fibre virgine și/sau
reciclabile, se pliază ușor, este
rigid și rezistă la zgârieturi.
Este utilizat în principal pentru

Sunt incluse toate procesele care fac
parte din procesul de producție a hârtiei
[în special mașina pentru producția
hârtiei sau a cartonului și unitățile
aferente de conversie a energiei (boiler/
PCCE), precum și utilizarea directă a
combustibilului în proces]. Nu sunt
incluse celelalte activități desfășurate in
situ, care nu fac parte din acest proces,
precum tăierea lemnului, activitățile de
tâmplărie, producția de produse chimice
în vederea comercializării, tratarea
deșeurilor (tratarea in situ în locul
tratării externe – uscare, peletizare, inci
nerare, deversare), producția de PCC
(carbonat de calciu precipitat), tratarea
gazelor odorante și încălzirea centralizată

da

0,273
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fabricarea cutiilor de carton
pentru produse de consum,
cum sunt produsele alimentare
congelate, produsele cosmetice,
precum și a containerelor
pentru lichide, fiind cunoscut
și sub denumirile de „carton
solid”, „carton pentru cutii
pliante”, „carton pentru cutii”,
„carton
pentru
cutii
de
transport” sau „carton compact”
Acid azotic

Acid azotic (HNO3) care se
înregistrează în tone HNO3
(100 %)

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de producția produsului de
referință, precum și procesul de
distrugere a N2O, cu excepția producției
de amoniac

da

0,302

Acid adipic

Acid adipic care se înregistrează
în tone de acid adipic purificat
uscat, depozitat în silozuri sau
ambalat în saci (mari)

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de producția produsului de
referință, precum și procesul de
distrugere a N2O

da

2,79

Clorură de
vinil
monomer
(VCM)

Clorură de vinil (cloretilenă)

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de etapele de producție:
clorinare directă, oxiclorinare și cracare
diclorură de etilen în clorură de vinil
monomer

da

0,204

Fenol/
acetonă

Sumă de fenol, acetonă și
produsul secundar alfametil
stiren, exprimată ca producție
totală

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de producția fenolului și a
acetonei, în special compresia aerului,
hidroperoxidarea, recuperarea cumenului
din aerul uzat, concentrarea și scindarea,
fracționarea și purificarea produsului,
cracarea gudronului, recuperarea și puri
ficarea acetofenonei, recuperarea alfame
tilstirenului pentru export, hidrogenarea
alfametilstirenului pentru reciclare în
cadrul limitelor sistemului, epurarea
inițială a apelor reziduale (prima
instalație de stripare a apei reziduale),
generarea apei de răcire (de exemplu,
turnuri de răcire), utilizarea apei de
răcire (pompe de circulație), arderea cu
flacără liberă și incineratoarele (chiar
dacă sunt amplasate în afara limitelor
sistemului), precum și orice consum de
combustibil auxiliar

da

0,266

S-PVC
(PVC
suspensie)

Clorură de polivinil; neames
tecată cu alte substanțe,
constând în particule de PVC
cu o mărime medie cuprinsă
între 50 și 200 μm

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de producția de PVC
suspensie, cu excepția producției de
clorură de vinil monomer

da

0,085

E-PVC
(PVC
emulsie)

Clorură de polivinil; neames
tecată cu alte substanțe,
constând în particule de PVC
cu o mărime medie cuprinsă
între 0,1 și 3 μm

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de producția de PVC emulsie,
cu excepția producției de clorură de vinil
monomer

da

0,238

17.5.2011

RO

Produs de
referință

Sodă
calcinată

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Definirea produselor incluse

Carbonat disodic exprimat ca
producție
totală
brută,
exceptând
soda
calcinată
densă, obținută ca produs
secundar într-o rețea de
producție a caprolactamului

Definirea proceselor și a emisiilor incluse
(limitele sistemului)

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de unitățile de proces: puri
ficarea saramurii, calcinarea calcarului și
producerea laptelui de var, absorbția
amoniacului,
precipitarea
NaHCO3,
filtrarea sau separarea cristalelor de
NaHCO3 din soluția-mamă, descom
punerea NaHCO3 în Na2CO3, recu
perarea amoniacului și densificarea sau
producerea sodei calcinate dense

L 130/29

Expunerea la
relocarea
emisiilor de
dioxid de
carbon, stabilită
de Decizia
2010/2/UE
pentru anii
2013 și 2014

Valoare de
referință
(cote/tonă)

da

0,843

Dacă nu se specifică altfel, toate produsele de referință se referă la 1 tonă de produs fabricat, exprimat ca producție
comercializabilă (netă), și la o puritate a substanței respective de 100 %.
Toate definițiile proceselor și ale emisiilor incluse (limitele sistemului) cuprind și arderea cu flacără liberă, atunci când are
loc.
Stabilirea situației expunerii produselor de referință la relocarea emisiilor de dioxid de carbon se bazează pe Decizia
2010/2/UE și este valabilă pentru anii 2013 și 2014. Pentru acești ani, pot fi adăugate pe listă și alte sectoare prin decizie
a Comisiei.
2. Definirea produselor de referință și a limitelor sistemului luând în considerare interschimbabilitatea combus
tibilului și energiei electrice

Produs de
referință

Produse de
rafinărie

Oțel
carbon de
cuptor
electric cu
arc

Definirea produselor incluse

Definirea proceselor și a emisiilor incluse
(limitele sistemului)

Amestec de produse de
rafinărie, conținând mai mult
de 40 % produse ușoare
(benzină
pentru
motoare,
inclusiv benzină de aviație,
carburant de tip benzină
pentru motoare cu reacție, alte
produse petroliere ușoare/
preparate ușoare,
kerosen,
inclusiv carburant de tip
kerosen pentru motoare cu
reacție, motorine), exprimat în
CWT (CO2 weighted tonne –
tonă de CO2 ponderată)

Sunt incluse toate procesele dintr-o
rafinărie care se încadrează în definiția
uneia dintre unitățile de proces în care
se aplică CWT, precum și facilitățile
auxiliare nelegate de procese, care func
ționează în limitele rafinăriei, precum
stocarea în rezervoare, amestecarea,
tratarea efluenților etc.

Oțel cu conținut mai mic de
8 % de elemente de aliere
metalice și cu un conținut de
oligoelemente de un nivel care
limitează utilizarea la aplicații
pentru care nu sunt necesare o
calitate a suprafeței și o proce
sabilitate înalte

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de unitățile de proces:
cuptorul electric cu arc, metalurgia
secundară, turnarea și tăierea, unitatea
de
postcombustie,
unitatea
de
desprăfuire, posturile de încălzire a
cuvelor, posturile de preîncălzire a
lingourilor turnate, uscarea și preîn
călzirea fierului vechi.

Expunerea la
relocarea
emisiilor de
dioxid de
carbon, stabilită
de Decizia
2010/2/UE a
Comisiei pentru
anii 2013 și
2014

Valoare de
referință
cote/tonă

da

0,0295

da

0,283

Pentru determinarea emisiilor indirecte,
se ia în considerare consumul total de
energie electrică în interiorul limitelor
sistemului

Pentru determinarea emisiilor indirecte,
se ia în considerare consumul total de
energie electrică în interiorul limitelor
sistemului

RO
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Produs de
referință

Oțel înalt
aliat
de
cuptor
electric cu
arc
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Definirea produselor incluse

Oțel cu conținut de elemente
de aliere metalice mai mare
sau egal cu 8 %, sau supus
unor cerințe de calitate înaltă
a suprafeței sau de prelucrabi
litate

Definirea proceselor și a emisiilor incluse
(limitele sistemului)

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de unitățile de proces:
cuptorul electric cu arc, metalurgia
secundară, turnarea și tăierea, unitatea
de
postcombustie,
unitatea
de
desprăfuire, posturile de încălzire a
cuvelor, posturile de preîncălzire a
lingourilor turnate, groapa de răcire
lentă, uscarea și preîncălzirea fierului
vechi. Nu sunt incluse unitățile de
proces: convertizorul de FeCr și stocarea
criogenică a gazelor industriale.

17.5.2011

Expunerea la
relocarea
emisiilor de
dioxid de
carbon, stabilită
de Decizia
2010/2/UE a
Comisiei pentru
anii 2013 și
2014

Valoare de
referință
cote/tonă

da

0,352

da

0,325

nu

0,682

nu

0,131

Pentru determinarea emisiilor indirecte,
se ia în considerare consumul total de
energie electrică în interiorul limitelor
sistemului

Turnarea
fierului

Fier turnat, exprimat în tone de
fier lichid gata aliat, fără crustă
și gata pentru turnare

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de etapele de proces: topire,
turnare, prelucrarea miezului și finisare
Pentru determinarea emisiilor indirecte,
se ia în considerare numai consumul de
energie electrică din procesele de topire
în interiorul limitelor sistemului

Produse din vată minerală
pentru izolări termice, fonice
și ignifuge, fabricate utilizând
sticlă, rocă sau zgură

Vată
minerală

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de etapele de producție:
topire, fibrare și injectare de lianți,
tratare, uscare și formare.
Pentru determinarea emisiilor indirecte,
se ia în considerare consumul total de
energie electrică în interiorul limitelor
sistemului

Plăci
ipsos

de

Produsul de referință include
plăcile,
foile,
panourile,
placajele, articolele similare din
ipsos/compoziții pe bază de
ipsos,
(ne)acoperite/întărite
numai
cu
hârtie/carton,
exceptând articolele aglomerate
sau ornate cu ipsos (exprimate
în tone de stuc)
Acest produs de referință nu
include plăcile din fibre de
ghips cu densitate mare

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de etapele de producție:
măcinare, uscare, calcinare și uscarea
plăcilor
Pentru determinarea emisiilor indirecte,
se ia în considerare numai consumul de
energie electrică al pompelor de căldură
utilizate în etapa de uscare

RO
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Produs de
referință

Negru
fum

de

Amoniac
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Definirea produselor incluse

Definirea proceselor și a emisiilor incluse
(limitele sistemului)

Negru de fum de furnal. Nu
sunt incluse în acest produs de
referință tipurile de negru de
fum obținute prin arderea
incompletă a gazului natural
sau a hidrocarburilor lichide

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de producția negrului de fum
de furnal, precum și finisarea, ambalarea
și arderea cu flacără liberă

Amoniacul (NH3) care se înre
gistrează în tone produse

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de producția amoniacului și
a hidrogenului ca produs intermediar

L 130/31

Expunerea la
relocarea
emisiilor de
dioxid de
carbon, stabilită
de Decizia
2010/2/UE a
Comisiei pentru
anii 2013 și
2014

Valoare de
referință
cote/tonă

da

1,954

da

1,619

da

0,702

da

0,0295

Pentru determinarea emisiilor indirecte,
se ia în considerare consumul total de
energie electrică în interiorul limitelor
sistemului

Pentru determinarea emisiilor indirecte,
se ia în considerare consumul total de
energie electrică în interiorul limitelor
sistemului

Cracare cu
abur

Compuși
aromatici

Amestec de produse chimice cu
valoare înaltă (HVC), exprimat
ca masă totală de acetilenă,
etilenă, propilenă, butadienă,
benzen și hidrogen, exceptând
HVC obținute din componente
de alimentare suplimentare
(hidrogen, etilenă, alte HVC),
cu un conținut de etilenă al
amestecului de produse de cel
puțin 30 % în greutate și un
conținut
de
HVC,
gaz
combustibil, butene și hidro
carburi lichide, luate împreună,
al amestecului de produse de
cel puțin 50 % în greutate

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de producția de produse
chimice cu valoare înaltă ca produse
purificate sau intermediare, cu conținutul
concentrat din HVC respective care
corespunde formei comercializabile cu
cea mai slabă calitate (hidrocarburi C4
brute, benzină de piroliză nehidrogenată),
cu excepția extracției hidrocarburilor C4
(uzina de butadienă), a hidrogenării
hidrocarburilor C4, a hidrotratării
benzinei de piroliză și a extracției
compușilor aromatici, precum și a activi
tăților logistice/stocării în vederea efec
tuării operațiunilor zilnice.

Amestec de compuși aromatici,
exprimat în CWT (CO2 weighted
tonne – tonă de CO2 ponderată)

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de subunitățile de producție
a compușilor aromatici: hidrotratarea
benzinei
de
piroliză,
extracția
benzenului/toluenului/xilenului
(BTX),
TDP, HDA, izomerizarea xilenului,
unitățile de producție a P-xilenului,
producția cumenului și producția ciclohe
xanului.

Pentru determinarea emisiilor indirecte,
se ia în considerare consumul total de
energie electrică în interiorul limitelor
sistemului

Pentru determinarea emisiilor indirecte,
se ia în considerare consumul total de
energie electrică în interiorul limitelor
sistemului

RO
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Produs de
referință

Stiren

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Definirea produselor incluse

Stiren monomer (vinil-benzen,
nr. CAS: 100-42-5)

Definirea proceselor și a emisiilor incluse
(limitele sistemului)

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de producția stirenului,
precum și a produsului intermediar etil
benzen (în cantitatea utilizată ca materie
primă pentru producerea stirenului).

17.5.2011

Expunerea la
relocarea
emisiilor de
dioxid de
carbon, stabilită
de Decizia
2010/2/UE a
Comisiei pentru
anii 2013 și
2014

Valoare de
referință
cote/tonă

da

0,527

da

8,85

da

0,242

Pentru determinarea emisiilor indirecte,
se ia în considerare consumul total de
energie electrică în interiorul limitelor
sistemului

Hidrogen

Hidrogen pur și amestecuri de
hidrogen și monoxid de carbon
cu un conținut de hidrogen
≥ 60 % fracție molară din
cantitatea totală de hidrogen și
monoxid de carbon, calculată
pe baza agregării tuturor
fluxurilor de produse care
conțin hidrogen și monoxid de
carbon, exportate din subin
stalația respectivă, exprimate în
hidrogen 100 %

Sunt incluse toate elementele de proces
relevante, legate direct sau indirect de
producția hidrogenului și de separarea
hidrogenului și a monoxidului de
carbon. Aceste elemente se situează între:
(a) punctul (punctele) de intrare a hidro
carburilor
reprezentând
materia
primă (materiile prime) și, dacă sunt
separate, a combustibilului (combus
tibililor);
(b) punctele de ieșire a tuturor fluxurilor
de produse care conțin hidrogen
și/sau monoxid de carbon;
(c) punctul (punctele) de intrare sau de
ieșire a căldurii importate sau
exportate.
Pentru determinarea emisiilor indirecte,
se ia în considerare consumul total de
energie electrică în interiorul limitelor
sistemului

Gaz
de
sinteză

Amestecuri de hidrogen și
monoxid de carbon cu un
conținut de hidrogen < 60 %
fracție molară din cantitatea
totală de hidrogen și monoxid
de carbon, calculată pe baza
agregării tuturor fluxurilor de
produse care conțin hidrogen
și
monoxid
de
carbon,
exportate din subinstalația
respectivă,
exprimate
în
hidrogen 47 % în volum

Sunt incluse toate elementele de proces
relevante, legate direct sau indirect de
producția gazului de sinteză și de
separarea hidrogenului și a monoxidului
de carbon. Aceste elemente se situează
între:
(a) punctul (punctele) de intrare a hidro
carburilor
reprezentând
materia
primă (materiile prime) și, dacă sunt
separate, a combustibilului (combus
tibililor);
(b) punctele de ieșire a tuturor fluxurilor
de produse care conțin hidrogen 1
și/sau monoxid de carbon 1;
(c) punctul (punctele) de intrare sau de
ieșire a căldurii importate sau
exportate
Pentru determinarea emisiilor indirecte,
se ia în considerare consumul total de
energie electrică în interiorul limitelor
sistemului

17.5.2011

RO

Produs de
referință

Oxid
de
etilenă/
glicoli de
etilenă
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Definirea produselor incluse

Produsul de referință oxid de
etilenă/glicoli de etilenă include
produsele: oxid de etilenă
(ethylene oxide – EO, puritate
înaltă), monoetilenglicol [MEG,
tipul standard + tipul fibre
(puritate înaltă)], dietilenglicol
(DEG), trietilenglicol (TEG)
Cantitatea totală de produse
este exprimată în echivalent
EO (EOE), definit ca fiind
cantitatea de EO (masa) încor
porată într-o unitate de masă a
glicolului specific

L 130/33

Definirea proceselor și a emisiilor incluse
(limitele sistemului)

Expunerea la
relocarea
emisiilor de
dioxid de
carbon, stabilită
de Decizia
2010/2/UE a
Comisiei pentru
anii 2013 și
2014

Valoare de
referință
cote/tonă

da

0,512

Sunt incluse toate procesele legate direct
sau indirect de unitățile de proces:
producția de EO, purificarea EO și
secția de glicoli
În acest produs de referință este inclus
consumul total de energie electrică (și
emisiile indirecte aferente) în interiorul
limitelor sistemului

Dacă nu se specifică altfel, toate produsele de referință se referă la 1 tonă de produs fabricat, exprimat ca producție
comercializabilă (netă), și la o puritate a substanței respective de 100 %.
Toate definițiile proceselor și ale emisiilor incluse (limitele sistemului) cuprind și arderea cu flacără liberă, atunci când are
loc.
Stabilirea situației expunerii produselor de referință la relocarea emisiilor de dioxid de carbon se bazează pe Decizia
2010/2/UE și este valabilă pentru anii 2013 și 2014. Pe această listă pot fi adăugate și alte sectoare, prin decizie a
Comisiei.
3. Căldura de referință și combustibilul de referință
Referință

Valoare de referință
(cote/TJ)

Căldură de referință

62,3

Combustibil de referință

56,1
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ANEXA II
PRODUSE DE REFERINȚĂ SPECIFICE
1. Produse de referință de rafinărie: funcții CWT
Funcția CWT

Descriere

Bază (kt/a)

Distilarea
atmos
ferică a țițeiului

Unitatea de distilare ușoară a țițeiului, unitatea de distilare
standard a țițeiului

F

1,00

Distilarea în vid

Fracționarea ușoară în vid, coloana de vid standard, coloana de
fracționare în vid

F

0,85

Factor CWT

Factorul corespunzător distilării în vid include și energia medie
și emisiile medii pentru unitatea de vid pentru fracțiuni grele
(Heavy Feed Vacuum – HFV). Deoarece HFV este mereu în serie
cu MVU, capacitatea HFV nu este socotită separat
Deasfaltarea cu
solvent

Solvent convențional, solvent supercritic

F

2,45

Reducerea
zității

Reziduu atmosferic (fără cameră de maturare), reziduu
atmosferic (cu cameră de maturare), reziduu de vid utilizat ca
materie primă (fără cameră de maturare), reziduu de vid utilizat
ca materie primă (cu cameră de maturare)

F

1,40

vâsco

Factorul corespunzător reducerii vâscozității include și energia
medie și emisiile medii pentru coloana de evaporare instantanee
în vid (Vacuum Flasher Column – VAC VFL), dar capacitatea nu
este socotită separat
Cracarea termică

Factorul corespunzător cracării termice include și energia medie
și emisiile medii pentru coloana de evaporare instantanee în vid
(Vacuum Flasher Column – VAC VFL), dar capacitatea nu este
socotită separat

F

2,70

Cocsificare
rizată

Cocsificare temporizată

F

2,20

Cocsificare fluidă

Cocsificare fluidă

F

7,60

Cocsificare flexibilă

Cocsificare flexibilă

F

16,60

Calcinarea cocsului

Cuptor cu axă verticală, cuptor rotativ cu axă orizontală

P

12,75

Cracare catalitică în
strat fluidizat

Cracarea catalitică în strat fluidizat, cracarea catalitică a rezi
duului ușor, cracarea catalitică a reziduurilor

F

5,50

Alte tipuri de cracare
catalitică

Cracarea catalitică Houdry, cracarea catalitică cu termofor

F

4,10

Hidrocracarea disti
latului/motorinei

Hidrocracarea ușoară, hidrocracarea avansată, hidrocracarea
naftei

F

2,85

Hidrocracarea
duurilor

H-Oil, LC-Fining™ și Hycon

F

3,75

Saturarea benzenului, desulfurarea componentelor de
alimentare C4-C6, hidrotratarea convențională a naftei,
saturarea diolefinelor în olefine, saturarea diolefinelor în
olefine în componentele de alimentare a alchilării, hidrotratarea
benzinei de la cracarea catalitică în strat fluidizat (FCC) cu
pierdere de octani minimă, alchilarea olefinică a sulfului
tiofenic, procesul S-Zorb™, hidrotratarea selectivă a benzinei
de piroliză/naftei, desulfurarea benzinei de piroliză/naftei,
hidrotratarea selectivă a benzinei de piroliză/naftei

F

1,10

tempo

rezi

Hidrotratarea naftei/
benzinei

Factorul corespunzător hidrotratării naftei include energia și
emisiile pentru Reactorul de hidrotratare selectivă (NHYT/
RXST), dar capacitatea nu este socotită separat
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Funcția CWT

Descriere

Bază (kt/a)

Hidrotratarea kero
senului/dieselului

Saturarea compușilor aromatici, hidrotratarea convențională,
hidrogenarea compușilor aromatici în solvenți, hidrotratarea
convențională a distilatului, hidrotratarea foarte avansată a disti
latului, hidrotratarea ultra avansată, deparafinarea distilatului
mediu, procesul S-Zorb™, hidrotratarea selectivă a distilatelor

F

0,90

Hidrotratarea
duurilor

Desulfurarea reziduului atmosferic, desulfurarea reziduului de
vid

F

1,55

Hidrotratarea disti
latelor grele de vid
(Vacuum Gas Oils–
VGO)

Hidrodesulfurarea/denitrificarea, hidrodesulfurarea

F

0,90

Producția de
hidrogen

Reformarea metanului cu abur, reformarea naftei cu abur,
unitățile de oxidare parțială a componentelor de alimentare
ușoare

P

300,00

rezi

Factor CWT

Factorul corespunzător producției hidrogenului include energia
și emisiile pentru purificare (H2PURE), dar capacitatea nu este
socotită separat
Reformarea catalitică

Regenerarea continuă, reformarea ciclică, reformarea semirege
nerativă, AROMAX

F

4,95

Alchilarea

Alchilarea cu acid hidrofluoric (HF), alchilarea cu acid sulfuric,
polimerizarea hidrocarburilor olefinice C3 de alimentare, poli
merizarea hidrocarburilor C3/C4 de alimentare, dimersol

P

7,25

R

3,25

R

2,85

Factorul corespunzător alchilării/polimerizării include energia și
emisiile pentru regenerarea acidului (ACID), dar capacitatea nu
este socotită separat
Izomerizarea hidro
carburilor C4

Izomerizarea hidro
carburilor C5/C6

Izomerizarea hidrocarburilor C4
Factorul include și energia și emisiile aferente fracționării
speciale medii în UE-27 (DIB), corelată cu izomerizarea hidro
carburilor C4
Izomerizarea hidrocarburilor C5/C6
Factorul include și energia și emisiile aferente fracționării
speciale medii în UE-27 (DIH), corelată cu izomerizarea hidro
carburilor C5

Producția de
compuși oxigenați

Unitățile de distilare a MBTE, unitățile de extracție a MTBE,
producția de ETBE, TAME, izoocten

P

5,60

Producția de
propilenă

Tipul chimic, tipul polimer

F

3,45

Fabricarea asfaltului

Fabricarea asfaltului și a bitumului

P

2,10

Cifra de producție trebuie să includă asfaltul modificat cu
polimeri. Factorul CWT include suflarea
Amestecarea
asfaltului modificat
cu polimeri

Amestecarea asfaltului modificat cu polimeri

P

0,55

Recuperarea sulfului

Recuperarea sulfului

P

18,60

F

5,25

F

2,45

Factorul corespunzător recuperării sulfului include energia și
emisiile pentru recuperarea gazelor de coadă (TRU) și pentru
unitatea springer H2S (U32), dar capacitatea nu este socotită
separat
Extracția compușilor
aromatici cu
solvenți (ASE)

ASE: Extracție distilare, ASE: Extracție lichid/lichid, ASE: Lichid/
lichid cu extracție distilare

Hidrodealchilarea

Hidrodealchilarea

Factorul CWT acoperă toți compușii de alimentare, inclusiv
benzina de piroliză după hidrotratare. Hidrotratarea benzinei
de piroliză trebuie încadrată la hidrotratarea naftei
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Funcția CWT

Descriere

17.5.2011

Bază (kt/a)

Factor CWT

TDP/TDA

Disproporționarea/dealchilarea toluenului

F

1,85

Producția de
ciclohexan

Producția de ciclohexan

P

3,00

Izomerizarea
xilenului

Izomerizarea xilenului

F

1,85

Producția de
paraxilen

Adsorbția paraxilenului, cristalizarea paraxilenului

P

6,40

Producția de
metaxilen

Producția de metaxilen

P

11,10

Producția de
anhidridă ftalică

Producția de anhidridă ftalică

P

14,40

Producția de
anhidridă maleică

Producția de anhidridă maleică

P

20,80

Producția
benzen

Producția de etilbenzen

P

1,55

de

Factorul include și energia și emisiile pentru separatorul de
xilen și pentru coloana de recirculare a ortoxilenului

etil

Factorul include și energia și emisiile pentru distilarea etilben
zenului.

Producția de cumen

Producția de cumen

P

5,00

Producția de fenol

Producția de fenol

P

1,15

Extracția
lubri
fianților cu solvenți

Extracția lubrifianților cu solvenți: solventul este furfural,
solventul este NMP, solventul este fenol, solventul este SO2

F

2,10

Deparafinarea lubri
fianților cu solvenți

Deparafinarea lubrifianților cu solvenți: solventul este cloro
carbon, solventul este MEK/toluen, solventul este MEK/MIBK,
solventul este propan

F

4,55

Izomerizarea cata
litică a parafinelor

Izomerizarea catalitică a parafinelor și deparafinarea, cracarea
selectivă a parafinelor

F

1,60

Hidrocracarea lubri
fianților

Hidrocracarea lubrifianților cu distilare fracționată, hidro
cracarea lubrifianților cu stripare în vid

F

2,50

Separarea uleiurilor
din parafine

Separarea uleiurilor din parafine: solventul este clorocarbon,
solventul este MEK/toluen, solventul este MEK/MIBK, solventul
este propan

P

12,00

Hidrotratarea lubri
fianților/parafinelor

Hidrofinisarea lubrifianților cu stripare în vid, hidrotratarea
lubrifianților cu distilare fracționată, hidrotratarea lubrifianților
cu stripare în vid, hidrofinisarea parafinelor cu stripare în vid,
hidrotratarea parafinelor cu distilare fracționată, hidrotratarea
parafinelor cu stripare în vid

F

1,15

Hidrotratare
solvenți

cu

Hidrotratare cu solvenți

F

1,25

Fracționare
solvenți

cu

Fracționare cu solvenți

F

0,90

Sită moleculară pentru parafine C10+

P

1,85

Sită
moleculară
pentru parafine
C10+
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Funcția CWT

Descriere

Bază (kt/a)

Factor CWT

Oxidarea
parțială
(POX) a compo
nentelor
de
alimentare reziduuri
pentru producția de
combustibili

Oxidarea parțială a gazului de sinteză pentru producția de
combustibili

SG

8,20

Oxidarea
parțială
(POX) a compo
nentelor
de
alimentare reziduuri
pentru producția de
hidrogen
sau
metanol

Oxidarea parțială a gazului de sinteză pentru producția de
hidrogen sau metanol, oxidarea parțială a gazului de sinteză
pentru producția de metanol

SG

44,00

Metanol din gaz de
sinteză

Metanol

Separarea aerului

Separarea aerului

Fracționarea
lichidelor din gaze
naturale (NGL) achi
ziționate

Fracționarea lichidelor din gaze naturale (NGL) achiziționate

Tratarea gazelor arse

Desulfurare (DeSOx) și denitrificare (deNOx)

Tratamentul
și
compresia gazului
combustibil
în
vederea
comercia
lizării

Tratamentul și compresia gazului combustibil în vederea
comercializării sale

Desalinizarea apei de
mare

Desalinizarea apei de mare

Factorul include energia și emisiile pentru conversia CO și
purificarea H2 (U71), dar capacitatea nu este socotită separat

P

– 36,20

P (MNm3 O2)

8,80

F

1,00

F (MNm3)

0,10

kW

0,15

P

1,15

Baza pentru factorii CWT: componentă de alimentare proaspătă netă (F), componentă de alimentare pentru reactor (R,
include reciclarea), componentă de alimentare pentru produs (P), producția de gaz de sinteză pentru unitățile de oxidare
parțială (SG).
2. Compuși aromatici de referință: funcții CWT
Funcția CWT

Descriere

Bază (kt/a)

Factor CWT

Hidrotratarea naftei/
benzinei

Saturarea benzenului, desulfurarea componentelor de
alimentare C4-C6, hidrotratarea convențională a naftei,
saturarea diolefinelor în olefine, saturarea diolefinelor în
olefine în componentele de alimentare a alchilării, hidrotratarea
benzinei de la cracarea catalitică în strat fluidizat (FCC) cu
pierdere de octani minimă, alchilarea olefinică a sulfului
tiofenic, procesul S-Zorb™, hidrotratarea selectivă a benzinei
de piroliză/naftei, desulfurarea benzinei de piroliză/naftei,
hidrotratarea selectivă a benzinei de piroliză/naftei

F

1,10

F

5,25

Factorul corespunzător hidrotratării naftei include energia și
emisiile pentru Reactorul de hidrotratare selectivă (NHYT/
RXST), dar capacitatea nu este socotită separat
Extracția compușilor
aromatici
cu
solvenți (ASE)

ASE: Extracție distilare, ASE: Extracție lichid/lichid, ASE: Lichid/
lichid cu extracție distilare

TDP/TDA

Disproporționarea/dealchilarea toluenului

F

1,85

Hidrodealchilarea

Hidrodealchilarea

F

2,45

Factorul CWT acoperă toți compușii de alimentare, inclusiv
benzina de piroliză după hidrotratare. Hidrotratarea benzinei
de piroliză trebuie încadrată la hidrotratarea naftei
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Descriere

17.5.2011

Bază (kt/a)

Factor CWT

Izomerizarea
xilenului

Izomerizarea xilenului

F

1,85

Producția de
paraxilen

Adsorbția paraxilenului, cristalizarea paraxilenului

P

6,40

Producția de
ciclohexan

Producția de ciclohexan

P

3,00

Producția de cumen

Producția de cumen

P

5,00

Factorul include și energia și emisiile pentru separatorul de
xilen și pentru coloana de recirculare a ortoxilenului

Baza pentru factorii CWT: componentă de alimentare proaspătă netă (F), componentă de alimentare pentru produs (P).
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ANEXA III
NIVELUL ACTIVITĂȚII ISTORICE PENTRU PRODUSELE DE REFERINȚĂ SPECIFICE MENȚIONATE LA
ARTICOLUL 9 ALINEATUL (7)
1. Statele membre stabilesc nivelul activității istorice legat de produs în perioada de referință pentru produsele incluse în
produsele de referință de rafinărie menționate în anexa I, pe baza diferitelor funcții CWT, a definițiilor acestora, a bazei
de producție, precum și a factorilor CWT menționați în anexa II, conform următoarei formule:
A
HALCWT ¼ MEDIAN 1;0183 ·

n
X
i¼1

ðTPi;k Ü CWT i Þ þ 298 þ 0;315 · TPAD;k

!

unde:
HALCWT: nivelul activității istorice exprimat în CWT
TPi,k:

producția funcției CWT i în anul k al perioadei de referință

CWTi:

factorul CWT al funcției CWT i

TPAD,k:

producția funcției CWT „Distilarea atmosferică a țițeiului” în anul k al perioadei de referință

2. Statele membre stabilesc nivelul activității istorice legat de produs în perioada de referință pentru produsele incluse în
produsul de referință var menționat în anexa I, conform următoarei formule:
A

HALlime;standard

785 · mCaO;k þ 1 092 · mMgO;k
¼ MEDIAN
· HALlime;uncorrected;k
751;7

!

unde:
HALlime,standard:

nivelul activității istorice pentru producția de var, exprimat în tone de var pur standard

mCaO,k:

conținutul de CaO liber în varul produs în anul k al perioadei de referință, exprimat în procente
de masă
În cazul în care nu sunt disponibile date referitoare la conținutul de CaO liber, se aplică o
estimare prudentă corespunzătoare unui procent de minimum 85 %

mMgO,k:

conținutul de MgO liber în varul produs în anul k al perioadei de referință, exprimat în procente
de masă
În cazul în care nu sunt disponibile date referitoare la conținutul de MgO liber, se aplică o
estimare prudentă corespunzătoare unui procent de minimum 0,5 %

HALlime,uncorrected,k: nivelul necorectat al activității istorice pentru producția de var în anul k al perioadei de referință,
exprimat în tone de var
3. Statele membre stabilesc nivelul activității istorice legat de produs în perioada de referință pentru produsele incluse în
produsul de referință var dolomitic menționat în anexa I, conform următoarei formule:
A

HALdolime;standard

785 · mCaO;k þ 1 092 · mMgO;k
¼ MEDIAN
· HALdolime;uncorrected;k
865;6

!

unde:
HALdolime,standard:

nivelul activității istorice pentru producția de var dolomitic, exprimat în tone de var dolomitic
pur standard

mCaO,k:

conținutul de CaO liber în varul dolomitic produs în anul k al perioadei de referință, exprimat
în procente de masă
În cazul în care nu sunt disponibile date referitoare la conținutul de CaO liber, se aplică o
estimare prudentă corespunzătoare unui procent de minimum 52 %
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mMgO,k:
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conținutul de MgO liber în varul dolomitic produs în anul k al perioadei de referință, exprimat
în procente de masă
În cazul în care nu sunt disponibile date referitoare la conținutul de MgO liber, se aplică o
estimare prudentă corespunzătoare unui procent de minimum 33 %

HALdolime,uncorrected,k: nivelul necorectat al activității istorice pentru producția de var dolomitic în anul k al perioadei
de referință, exprimat în tone de var
4. Statele membre stabilesc nivelul activității istorice legat de produs în perioada de referință pentru produsele incluse în
produsul de referință cracare cu abur menționat în anexa I, conform următoarei formule:

Ì
Ê
HALHVC;net ¼ MEDIAN HALHVC;total;k – HSF H;k – HSF E;k – HSF O;k
unde:
HALHVC,net:

nivelul activității istorice pentru produsele chimice cu valoare înaltă, din care se deduc produsele
chimice cu valoare înaltă obținute cu ajutorul componentelor de alimentare suplimentare, exprimat
în tone de HVC

HALHVC,total,k: nivelul activității istorice pentru producția totală de produse chimice cu valoare înaltă în anul k al
perioadei de referință, exprimat în tone de HVC
HSFH,k:

componente de alimentare suplimentare istorice de hidrogen în anul k al perioadei de referință,
exprimate în tone de hidrogen

HSFE,k:

componente de alimentare suplimentare istorice de etilenă în anul k al perioadei de referință, exprimate
în tone de etilenă

HSFO,k:

componente de alimentare suplimentare istorice de produse chimice cu valoare înaltă, altele decât
hidrogen și etilenă, în anul k al perioadei de referință, exprimate în tone de HVC

5. Statele membre stabilesc nivelul activității istorice legat de produs în perioada de referință pentru produsele incluse în
produsele de referință aromatice menționate în anexa I, pe baza diferitelor funcții CWT, a definițiilor acestora, a bazei
de producție și a factorilor CWT menționați în anexa II, conform următoarei formule:

A
HALCWT ¼ MEDIAN

n
X
i¼1

ðTPi;k Ü CWT i Þ

!

unde:
HALCWT: nivelul activității istorice exprimat în CWT
TPi,k:

producția funcției CWT i în anul k al perioadei de referință

CWTi:

factorul CWT al funcției CWT i

6. Statele membre stabilesc nivelul activității istorice legat de produs în perioada de referință pentru produsele incluse în
produsul de referință hidrogen menționat în anexa I, conform următoarei formule:

A
HALH2 ¼ MEDIAN HALH2 þ CO;k ·

A

1 – VF H2;k
1–
0;4027

!

t
· 0;00008987
Nm3

!

unde:
HALH2:

nivelul activității istorice pentru producția de hidrogen, referitor la hidrogen 100 %

VFH2,k:

fracția volumică a producției istorice de hidrogen pur în anul k al perioadei de referință

HALH2

+ CO,k:

nivelul activității istorice pentru producția de hidrogen, referitor la conținutul istoric de hidrogen
exprimat în normal metri cubi pe an, la 0 °C și 101,325 kPa, în anul k al perioadei de referință
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7. Statele membre stabilesc nivelul activității istorice legat de produs în perioada de referință pentru produsele incluse în
produsul de referință gaz de sinteză (syngas) menționat în anexa I, conform următoarei formule:

A

A

HALsyngas ¼ MEDIAN HALH2 þ CO;k ·

0; 47 – VF H2;k
1–
0;0863

!

t
· 0;0007047
Nm3

!

unde:
HALsyngas:

nivelul activității istorice pentru producția de gaz de sinteză, referitor la hidrogen 47 %

VFH2,k:

fracția volumică a producției istorice de hidrogen pur în anul k al perioadei de referință

HALH2

+ CO,k:

nivelul activității istorice pentru producția de gaz de sinteză, referitor la conținutul istoric de hidrogen
exprimat în normal metri cubi pe an, la 0 °C și 101,325 kPa, în anul k al perioadei de referință

8. Statele membre stabilesc nivelul activității istorice legat de produs în perioada de referință pentru produsele incluse în
produsul de referință oxid de etilenă/glicoli de etilenă menționat în anexa I, conform următoarei formule:

A
HALEO=EG ¼ MEDIAN

n Ê
X
i¼1

HALi;k Ü CFEOE;i

Ì

!

unde:
HALEO/EG: nivelul activității istorice pentru producția de oxid de etilenă/glicoli de etilenă exprimat în tone de oxid de
etilenă echivalent
HALi,k:

nivelul activității istorice pentru producția de oxid sau glicoli de etilenă i în anul k al perioadei de referință,
exprimat în tone

CFEOE,i:

factorul de conversie pentru oxid sau glicoli de etilenă i raportat la oxid de etilenă
Se aplică următorii factori de conversie:
oxid de etilenă: 1,000
monoetilenglicol: 0,710
dietilenglicol: 0,830
trietilenglicol: 0,880
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ANEXA IV
PARAMETRII PENTRU CARE SE COLECTEAZĂ DATE DE REFERINȚĂ DIN INSTALAȚIILE AUTORIZATE
În scopul colectării datelor de referință menționate la articolul 7 alineatul (1), statele membre solicită operatorului să
transmită cel puțin următoarele date, la nivelul instalației și al subinstalației, pentru toți anii calendaristici ai perioadei de
referință, aleși în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) (2005-2008 sau 2009-2010). În conformitate cu articolul 7
alineatul (2), statele membre pot solicita informații suplimentare, dacă este necesar:
Parametru

Observații

Capacitate instalată inițială

Numai pentru fiecare subinstalație a unui produs de
referință, exprimată în unitatea definită pentru produsul
respectiv în anexa I

Capacitatea adăugată sau suprimată, precum și capacitatea
instalată a subinstalației după ce a fost supusă unei modi
ficări semnificative a capacității, în cazul în care modificarea
semnificativă a capacității a avut loc între 1 ianuarie 2009
și 30 iunie 2011

Capacitățile se exprimă:
1. pentru subinstalația produsului de referință, în unitatea
definită pentru produsul respectiv în anexa I;
2. pentru subinstalația căldurii de referință, în terajouli de
căldură măsurabilă consumată pentru producția de
produse sau pentru producția de energie mecanică,
alta decât cea utilizată pentru producția de energie
electrică, pentru încălzire sau răcire, în interiorul
limitelor instalației, pe an;
3. pentru subinstalația combustibilului de referință, în
terajouli de combustibil intrat pe an;
4. pentru producția de emisii de proces, în tone de dioxid
de carbon echivalent emise pe an

Denumirea produsului (produselor)
Codul de activitate NACE
Codul PRODCOM al produsului (produselor)
Identificarea ca producător de energie electrică
Nivelurile activității istorice

În funcție de tipul subinstalației; inclusiv pentru subinsta
lațiile produselor de referință, toate volumele de producție
anuale pe baza cărora s-a determinat mediana

Producția tuturor funcțiilor CWT relevante

Numai pentru produsele de referință aromatice și de
rafinărie

Datele utilizate pentru calcularea nivelurilor activității
istorice

Cel puțin pentru produsele de referință var, var dolomitic,
cracare cu abur, hidrogen și gaz de sinteză

Emisii totale de gaze cu efect de seră

Numai emisiile directe; numai dacă emisiile instalației nu
provin în totalitate din produse incluse în produsele de
referință

Emisii de gaze cu efect de seră provenind din combustibili

Numai emisiile directe; numai dacă emisiile instalației nu
provin în totalitate din produse incluse în produsele de
referință

Emisii de gaze cu efect de seră provenind din procese

Numai dacă emisiile instalației nu provin în totalitate din
produse incluse în produsele de referință

Aport energetic total al combustibililor în cadrul instalației

Numai dacă emisiile instalației nu provin în totalitate din
produse incluse în produsele de referință

Aport energetic al combustibililor în cadrul instalației
neutilizat pentru producerea de căldură măsurabilă

Numai dacă emisiile instalației nu provin în totalitate din
produse incluse în produsele de referință

Aport energetic al combustibililor în cadrul instalației
utilizat pentru producerea de căldură măsurabilă

Numai dacă emisiile instalației nu provin în totalitate din
produse incluse în produsele de referință
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Parametru

Căldură măsurabilă consumată
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Observații

Numai dacă emisiile instalației nu provin în totalitate din
produse incluse în produsele de referință

Căldură măsurabilă importată
Emisii de gaze cu efect de seră legate de producția de
căldură exportată către gospodăriile private
Căldură măsurabilă exportată

Numai către consumatorii neincluși în sistemul Uniunii,
indicând clar dacă consumatorul este sau nu o gospodărie
privată

Energie electrică consumată, conform definiției aplicabile a
limitei sistemului (anexa I)

Numai pentru subinstalațiile unui produs de referință
pentru care este relevantă interschimbabilitatea căldurii și
energiei electrice

Hidrogenul utilizat drept combustibil pentru producerea
clorurii de vinil monomer

Numai pentru subinstalațiile produsului de referință clorură
de vinil monomer
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ANEXA V
Parametrii pentru care se colectează date de referință din instalațiile nou-intrate
Parametru

Observații

Denumirea produsului (produselor)
Codul de activitate NACE
Codul PRODCOM al produsului (produselor)
Capacitatea instalată inițială, înainte de extinderea semnifi
cativă

Numai pentru subinstalațiile care declară o extindere
semnificativă a capacității

Capacitatea adăugată (în cazul unei extinderi semnificative)

Numai pentru subinstalațiile care declară o extindere
semnificativă a capacității

Capacitatea instalată după extinderea semnificativă

Numai pentru subinstalațiile care declară o extindere
semnificativă a capacității

Capacitate instalată inițială

Numai pentru instalațiile nou-intrate care desfășoară una
sau mai multe activități indicate în anexa I la Directiva
2003/87/CE, care au obținut un permis de emisie a
gazelor cu efect de seră pentru prima dată după 30 iunie
2011, sau care desfășoară pentru prima dată o activitate
inclusă în sistemul comunitar în conformitate cu
articolul 24 alineatul (1) sau (2);
exprimată:
1. pentru subinstalația produsului de referință, în unitatea
definită pentru produsul respectiv în anexa I;
2. pentru subinstalația căldurii de referință, în terajouli de
căldură măsurabilă consumată pentru producția de
produse sau pentru producția de energie mecanică,
alta decât cea utilizată pentru producția de energie
electrică, pentru încălzire sau răcire, în interiorul
limitelor instalației, pe an;
3. pentru subinstalația combustibilului de referință, în
terajouli de combustibil intrat pe an;
4. pentru producția de emisii de proces, în tone de dioxid
de carbon echivalent emise pe an.

Factorul de utilizare a capacității aplicabil (Relevant Capacity
Utilisation Factor – RCUF)

Pentru subinstalații altele decât subinstalațiile unui produs
de referință

Căldură măsurabilă prevăzută a fi importată
Energie electrică prevăzută a fi consumată, conform defi
niției aplicabile a limitei sistemului (anexa I)

Numai pentru subinstalațiile unui produs de referință
pentru care este relevantă interschimbabilitatea căldurii și
energiei electrice

Hidrogenul prevăzut a fi utilizat drept combustibil pentru
producerea clorurii de vinil monomer

Numai pentru subinstalațiile produsului de referință clorură
de vinil monomer

Începutul funcționării normale

Exprimat printr-o dată

Data pornirii
Emisiile de gaze cu efect de seră

Înainte de începutul funcționării normale, exprimate în
tone de CO2 echivalent
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ANEXA VI
FACTORUL CARE GARANTEAZĂ IMPLEMENTAREA SISTEMULUI TRANZITORIU CE CONDUCE LA
SCĂDEREA ALOCĂRILOR CU TITLU GRATUIT ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 10a
ALINEATUL (11) DIN DIRECTIVA 2003/87/CE
Anul

Valoarea factorului

2013

0,8000

2014

0,7286

2015

0,6571

2016

0,5857

2017

0,5143

2018

0,4429

2019

0,3714

2020

0,3000

