Schimbări climatice

Nr.
crt.

Decizia
comunitară

1. 32005D0381
Decizia 2005/381/CE din 4 mai 2005 de
stabilire a unui chestionar în vederea prezentării
de rapoarte privind aplicarea Directivei
2003/87/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului de stabilire a unui sistem de
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu
efect de seră în cadrul Comunităţii şi de
modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului,
cu modificările şi completările ulterioare
[notificată cu numărul C(2005) 1359] (Text cu
relevanţă pentru SEE) ediţie specială în limba
română: capitol 15, volum 14, p. 221 – 232 (JO
L 126, 19.05.2005, p. 43-54), modificată de
Decizia Comisiei 2006/803/CE şi Decizia de
punere în aplicare 2014/166/CE
2. 32006D0780
Decizia 2006/780/CE din 13 noiembrie 2006
privind evitarea dublei contabilizări pentru
reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră în
cadrul sistemului comunitar de comercializare a
emisiilor pentru activităţile de proiect care intră
sub incidenţa Protocolului de la Kyoto, în
conformitate cu Directiva 2003/87/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului
[notificată cu numărul C(2006) 5362] (Text cu
relevanţă pentru SEE) ediţie specială în limba
română: capitol 15, volum 18, p. 14 - 19
3. 32006D0944
Decizia 2006/944/CE din 14 decembrie 2006 de

Instituţia
responsabilă

Cadrul legislativ existent

Măsuri legislative
care se impun

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate

MMAP

-

-

-

-

MMAP

-

-

-

-

MMAP

-

-

-

-

Stadiul
Măsurilor
asumate

1

Nr.
crt.

Decizia
comunitară

stabilire a nivelurilor de emisii respective alocate
Comunităţii Europene şi fiecărui stat membru în
temeiul Protocolului de la Kyoto, conform
Deciziei 2002/358/CE a Consiliului [notificată
cu numărul C(2006) 6468] ediţie specială în
limba română: capitol 15, volum 18, p. 144 –
146, modificată de Decizia 2010/778/CE şi
Decizia 2013/644/CE
4. 32009D0406
Decizia 2009/406/CE din 23 aprilie 2009
privind efortul statelor membre de a reduce
emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să
respecte angajamentele Comunităţii de reducere
a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020
(JO L 140, 5.6.2009, p. 136-148)

5. 32009D0450
Decizia 2009/450/CE din 8 iunie 2009 privind
interpretarea detaliată a activităţilor de aviaţie
enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului
[notificată cu numărul C(2009) 4293] (Text cu
relevanţă pentru SEE) (JO L 149, 12.6.2009, p.
69-72)
6. 32010D0002
Decizia 2010/2/UE de stabilire, în conformitate

Instituţia
responsabilă

Cadrul legislativ existent

MMAP

Măsuri legislative
care se impun

MMAP

-

Proiecte de acte normative
pentru stabilirea cadrului
legal,
instituţional
şi
procedural pentru aplicarea
Deciziei 2009/406/CE
Proiect de HG privind
înfiinţarea
Sistemului
Naţional pentru raportarea
politicilor şi măsurilor şi
pentru
raportarea
prognozelor
emisiilor
antropice de la surse şi a
eliminării de către absorbanţi
a gazelor cu efect de seră
-

MMAP

-

-

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate

Stadiul
Măsurilor
asumate

Decembrie
2015

In avizare
internă

-

-

-

-

2

Nr.
crt.

Decizia
comunitară

cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului, a unei liste a
sectoarelor şi subsectoarelor considerate a fi
expuse unui risc important de relocare a
emisiilor de dioxid de carbon [notificată cu
numărul C(2009) 10251] (Text cu relevanţă
pentru SEE) (JO L 1, 5.1.2010, p. 10-18),
modificată de Decizia nr. 2011/745/UE, Decizia
nr. 2012/498/UE şi Decizia nr. 2014/9/UE
7. 32010D0634
Decizia 2010/634/UE de ajustare a cantităţii de
certificate care urmează să fie emise pentru
întreaga UE pentru anul 2013 în temeiul schemei
UE de comercializare a certificatelor de emisii şi
de abrogare a Deciziei 2010/384/UE a Comisiei
[notificată cu numărul C(2010) 7180] (JO L 279,
23.10.2010, p. 34-35), modificată de Decizia
2013/448/UE
8. 32010D0778
Decizia 2010/778/UE de modificare a Deciziei
2006/944/CE de stabilire a nivelurilor de emisii
respective alocate Comunităţii Europene şi
fiecărui stat membru în temeiul Protocolului de
la Kyoto, conform Deciziei 2002/358/CE a
Consiliului [notificată cu numărul C(2010)
9009] (JO L 332, 16.12.2010, p. 41-42)
9. 32011D0092
Decizia 2011/92/UE din 10 februarie 2011 de
introducere a chestionarului care urmează să fie
utilizat
pentru
primul
raport
privind
implementarea Directivei 2009/31/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului privind

Măsuri legislative
care se impun

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate

Stadiul
Măsurilor
asumate

-

-

-

-

MMAP

-

-

-

-

MMAP
MET

-

-

-

-

Instituţia
responsabilă

Cadrul legislativ existent

MMAP

3

Nr.
crt.

Decizia
comunitară

stocarea geologică a dioxidului de carbon
[notificată cu numărul C(2011) 657] (Text cu
relevanţă pentru SEE) (JO L 37, 11.2.2011, p.
19-24)
10. 32011D0149
Decizia 2011/149/UE privind emisiile istorice
din aviație în temeiul articolului 3c alineatul (4)
din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului de stabilire a unui
sistem de comercializare a cotelor de emisii de
gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii
[notificată cu numărul C(2011) 1328] (JO L 61,
8.3.2011, p. 42-43)
11. 32011D0278
Decizia 2011/278/UE de stabilire, pentru
întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind
alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a cotelor
de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva
2003/87/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului [notificată cu numărul C(2011)
2772] (JO L 130, 17.05.2011, p. 1-45),
modificată de Decizia nr. 2011/745/CE, Decizia
nr. 2012/498/UE

Măsuri legislative
care se impun

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate

Stadiul
Măsurilor
asumate

-

-

-

-

OM MAI/MMP/MECMA nr.
152/1883/2194/2011
(MO
nr.
535/28.07.2011) privind stabilirea
cadrului
instituţional
pentru
aplicarea prevederilor Deciziei
Comisiei 2011/278/UE de stabilire,
pentru întreaga Uniune, a normelor
tranzitorii
privind
alocarea
armonizată şi cu titlu gratuit a
certificatelor de emisii în temeiul
articolului 10a din Directiva
2003/87/CE
a
Parlamentului
European şi a Consiliului
HG nr. 811/2014 (MO nr.
726/03.10.2014) pentru aprobarea
mecanismului de alocare anuală
finală cu titlu gratuit a certificatelor
de emisii de gaze cu efect de seră
pentru perioada a treia a schemei de

Proiect de OM MMAP de
aprobare a numărului de
certificate de emisii de gaze
cu efect de seră alocate cu
titlu gratuit aferente anului
2015 pentru fiecare instalaţie
din sectorul staţionar în care
se desfăşoară una sau mai
multe
dintre
activităţile
prevăzute în anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr.
780/2006 privind stabilirea
schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră

Instituţia
responsabilă

Cadrul legislativ existent

MMAP

MMAP
MET
MAI

Avizat de
dna.
ministru

4

Nr.
crt.

Decizia
comunitară

12. 32011D0389
Decizia 2011/389/UE privind cantitatea de cote
valabile pentru întreaga UE menţionată la
articolului 3e alineatul (3) literele (a)-(d) din
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu
efect de seră în cadrul Comunităţii (JO L 173,
01.07.2011, p. 13)
13. 32011D0638
Decizia 2011/638/UE privind indicatorii pentru
alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii
de gaze cu efect de seră operatorilor de
aeronave, în conformitate cu articolul 3e din
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului (JO L 252, 28.09.2011, p. 20-21)
cu rectificarea din L120 din 05.05.2012
14. 32011D0745
Decizia 2011/745/UE de modificare a Deciziilor
2010/2/UE şi 2011/278/UE în ceea ce priveşte
sectoarele şi subsectoarele considerate a fi
expuse unui risc important de relocare a
emisiilor de dioxid de carbon [notificată cu
numărul C(2011) 8017] (JO L299, 17.11.2011,
p. 9-12)

Instituţia
responsabilă

MMAP

MMAP

MMAP
MECT
MAI

Cadrul legislativ existent
comercializare aferente instalaţiilor
staţionare
OM nr. 2851/2011 (MO nr.
898/19.12.2011) pentru aprobarea
alocării certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră cu titlu gratuit
pentru activităţile de aviaţie, pentru
anul 2012 şi perioada 2013 – 2020,
modificat de OM nr. 1444/2014
(MO nr. 631/28.08.2014)
OM nr. 2851/2011 (MO nr.
898/19.12.2011) privind aprobarea
alocării certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră cu titlu gratuit
pentru activităţile de aviaţie, pentru
anul 2012 şi perioada 2013 – 2020,
modificat de OM nr. 1444/2014
(MO nr. 631/28.08.2014)
OM MAI/MMP/MECMA nr.
152/1883/2194/2011
(MO
nr.
535/28.07.2011) privind stabilirea
cadrului
instituţional
pentru
aplicarea prevederilor Deciziei
Comisiei 2011/278/UE de stabilire,
pentru întreaga Uniune, a normelor
tranzitorii
privind
alocarea
armonizată şi cu titlu gratuit a
certificatelor de emisii în temeiul
articolului 10a din Directiva
2003/87/CE
a
Parlamentului
European şi a Consiliului

Măsuri legislative
care se impun

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate

Stadiul
Măsurilor
asumate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Nr.
crt.

Decizia
comunitară

15. 32011D0878
Decizia 2011/878/UE de punere în aplicare a
Comisiei din 20 decembrie 2011 prin care se
confirmă calculele provizorii privind emisiile
specifice medii de CO2 şi obiectivele privind
emisiile specifice pentru producătorii de
autoturisme pentru anul calendaristic 2010, în
conformitate
cu
Regulamentul
(CE)
nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al
Consiliului (JO L 343, 23.12.2011, p.97-104) cu
rectificarea din JO L85, 24.03.2012
16. 32012D0099
Decizia 2012/99/UE de punere în aplicare a
Comisiei din 17 februarie 2012 privind
dispoziţiile detaliate de colectare a primelor
pentru emisiile suplimentare de CO2 generate de
vehiculele utilitare uşoare noi, în conformitate cu
Regulamentul
(UE)
nr. 510/2011
al
Parlamentului European şi al Consiliului (JO L
47, 18.02.2012, p. 69-70)
17. 32012D0100
Decizia 2012/100/UE din 17 februarie 2012
privind o metodă de colectare a primelor pentru
emisiile suplimentare de CO2 generate de
autoturismele noi în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi
al Consiliului (JO L 47, 18.02.2012, p.71-72)
18. 32012D0770
Decizia 2012/770/UE de punere în aplicare a
Comisiei din 11 decembrie 2012 prin care se
confirmă emisiile specifice medii de CO2 şi
obiectivele privind emisiile specifice pentru

Cadrul legislativ existent

Măsuri legislative
care se impun

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate

Producăto
rii de
autoturis
me

-

-

-

-

MT
(RAR)

-

-

-

-

MT
(RAR)

-

-

-

-

Producăto
rii de
autoturis
me

-

-

-

-

Instituţia
responsabilă

Stadiul
Măsurilor
asumate

6

Nr.
crt.

Decizia
comunitară

producătorii de autoturisme pentru anul
calendaristic 2011, în conformitate cu
Regulamentul
(CE)
nr.
443/2009
al
Parlamentului European şi al Consiliului (JO L
338, 12.12.2012, p. 29-36)
19. 32013D0162
Decizia Comisiei 2013/162/UE din 26 martie
2013 privind determinarea nivelurilor anuale de
emisii alocate statelor membre pentru perioada
2013-2020 în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului [notificat cu numărul C(2013) 1708]
(JO L 140, 5.6.2009, p. 136-148 )

20. 32013D0256

Instituţia
responsabilă

Cadrul legislativ existent

MMAP

-

Măsuri legislative
care se impun

Proiecte de acte normative
pentru stabilirea cadrului
legal,
instituţional
şi
procedural pentru aplicarea
Deciziei 2009/406/CE
Proiect de HG privind
înfiinţarea
Sistemului
Naţional pentru raportarea
politicilor şi măsurilor şi
pentru
raportarea
prognozelor
emisiilor
antropice de la surse şi a
eliminării de către absorbanţi
a gazelor cu efect de seră
-

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate

Stadiul
Măsurilor
asumate

Decembrie
2015

In avizare
internă

-

-

Decizia 2013/256/UE de punere în aplicare a
Comisiei din 30 mai 2013 privind recunoaşterea
„instrumentului de calcul Biograce al emisiilor
de gaze cu efect de seră” pentru demonstrarea
conformităţii cu criteriile de durabilitate în
temeiul Directivelor 98/70/CE şi 2009/28/CE ale
Parlamentului European şi ale Consiliului (JO L
147, 1.07.2013, p.) sfârşitul termenului de
valabilitate: 21/06/2018
21. 32013D0341
Decizia nr. 2013/341/UE de punere în aplicare
a Comisiei e aprobare a alternatorului Valeo

7

Nr.
crt.

Decizia
comunitară

Efficient Generation Alternator ca tehnologie
inovatoare pentru reducerea emisiilor de
CO2 generate de autoturisme, în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului (JO L
179, 29.6.2013, p. 98-104 ), modificată de
Decizia nr. 2014/465/UE
22. 32013D0377
Decizia nr. 2013/377/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 24 aprilie 2013
privind derogarea temporară de la Directiva
2003/87/CE de stabilire a unui sistem de
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu
efect de seră în cadrul Comunităţii (JO L 113,
25.04.2013, p.1-4)
23. 32013D0447
Decizia nr. 2013/447/UE privind factorul de
utilizare standard a capacităţii în temeiul
articolului 18 alineatul (2) din Decizia
2011/278/UE (OJ L 240, 07.09.2013, p. 23-26)
24. 32013D0448
Decizia nr. 2013/448/UE privind măsurile
naţionale de punere în aplicare pentru alocarea
tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de
gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul
11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului (OJ L
240, 07.09.2013, p. 27-35)

Măsuri legislative
care se impun

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate

Stadiul
Măsurilor
asumate

-

-

-

-

MMAP

-

-

-

-

MMAP

HG nr. 811/2014 (MO nr.
726/03.10.2014) pentru aprobarea
mecanismului de alocare anuală
finală cu titlu gratuit a certificatelor
de emisii de gaze cu efect de seră
pentru perioada a treia a schemei de
comercializare aferente instalaţiilor
staţionare

Proiect de OM MMAP de
aprobare a numărului de
certificate de emisii de gaze
cu efect de seră alocate cu
titlu gratuit aferente anului
2015 pentru fiecare instalaţie
din sectorul staţionar în care
se desfăşoară una sau mai
multe
dintre
activităţile
prevăzute în anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr.
780/2006 privind stabilirea

Instituţia
responsabilă

Cadrul legislativ existent

MMAP

Avizat de
dna.
ministru

8

Nr.
crt.

Decizia
comunitară

25. 32013D0451
Decizia 2013/451/UE de punere în aplicare a
Comisiei din 10 septembrie 2013 privind
aprobarea sistemului Daimler de încapsulare a
compartimentului
motor
ca
tehnologie
inovatoare pentru reducerea emisiilor de
CO2 generate de autoturismele noi, în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului (OJ L
242, 11.09.2013, p. 12-16)
26. 32013D0529
Decizia de punere în aplicare 2013/529/UE a
Comisiei din 25 octombrie 2013 privind
aprobarea sistemului Bosch de precondiţionare
printr-un sistem de navigaţie a nivelului de
încărcare a bateriei vehiculelor hibride, ca
tehnologie inovatoare pentru reducerea emisiilor
de CO2 generate de autoturisme în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului (OJ L
284, 26.10.2013, p. 80-97)
27. 32013D0632
Decizia de punere în aplicare 2013/632/UE a
Comisiei din 30 octombrie 2013 prin care se
confirmă media emisiilor specifice de CO2 şi
obiectivele privind emisiile specifice pentru
producătorii de autoturisme pentru anul
calendaristic 2012, în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi

Instituţia
responsabilă

Cadrul legislativ existent

Măsuri legislative
care se impun

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate

Stadiul
Măsurilor
asumate

-

-

Producăto
rii de
autoturis
me

-

schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră
-

Producăto
rii de
autoturis
me

-

-

-

-

Producăto
rii de
autoturis
me

-

-

-

-

9

Nr.
crt.

Decizia
comunitară

Instituţia
responsabilă

Cadrul legislativ existent

MMAP

-

MT
(RAR)

-

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate

Stadiul
Măsurilor
asumate

Proiecte de acte normative
pentru stabilirea cadrului
legal,
instituţional
şi
procedural pentru aplicarea
Deciziei 2009/406/CE

Decembrie
2015

In avizare
internă

-

-

-

Măsuri legislative
care se impun

al Consiliului (OJ L 289, 31.10.2013, p. 71-79)

28. 32013D0634
Decizia de punere în aplicare a Comisiei
2013/634/UE din 31 octombrie 2013 privind
ajustările aduse nivelurilor anuale de emisii
alocate statelor membre pentru perioada 2013–
2020 în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului (JO
L 292, 1.11.2013, p. 19-22)
29. 32013D0807
Decizia 2013/807/UE de confirmare sau de
modificare a mediei emisiilor specifice de CO2
şi a obiectivelor privind emisiile specifice
pentru producătorii de autovehicule utilitare
uşoare noi, pentru anul calendaristic 2012, în
temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al
Parlamentului European şi al Consiliului (JO
L 353, 28.12.2013, p. 64-73)
30. 32014D0128
Decizia 2014/128/UE de punere în aplicare a
Comisiei din 10 martie 2014 privind aprobarea
modulului
„E-Light”
cu
diode
electroluminiscente pentru luminile de întâlnire
ca tehnologie inovatoare care permite reducerea
emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului (JO
L 70, 11.03.2014, p.)
31. 32014D0224
Decizia 2014/224/UE de punere în aplicare a
Comisiei privind transferul de unități ale
cantității atribuite în contul de depozit al părții la

MMAP

10

Nr.
crt.

Decizia
comunitară

Protocolul de la Kyoto pe care aceasta îl deține
în registrul Finlandei (JO L 119, 23.04.2014,
p.75-77)
32. 32014D0465
Decizia de punere în aplicare a Comisiei
2014/465/UE din 16 iulie 2014 de aprobare a
alternatorului eficient DENSO ca tehnologie
inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO2
generate
de
autoturisme,
în
temeiul
Regulamentului
(CE)
nr. 443/2009
al
Parlamentului European şi al Consiliului şi de
modificare a Deciziei de punere în aplicare
2013/341/UE a Comisiei Text cu relevanţă
pentru SEE (JO L 210, 17.7.2014, p. 17–19)
33. 32014D0746
Decizia Comisiei 2014/746/UE din 27
octombrie 2014 de stabilire pentru perioada
2015-2019, în temeiul Directivei 2003/87/CE a
Parlamentului European și a Consiliului, a listei
sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi
expuse unui risc semnificativ de relocare a
emisiilor de dioxid de carbon [notificată cu
numărul C(2014) 7809] Text cu relevanță pentru
SEE (JO L 308, 29.10.2014, p. 114-124)
34. 32014D0769
Decizia de punere în aplicare a Comisiei
2014/769/UE din 30 octombrie 2014 de
confirmare sau de modificare a mediei emisiilor
specifice de CO2 şi a obiectivelor privind
emisiile specifice pentru producătorii de
vehicule utilitare uşoare noi, pentru anul
calendaristic 2013, în temeiul Regulamentului

Instituţia
responsabilă

Cadrul legislativ existent

MMAP

-

Măsuri legislative
care se impun

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate

Stadiul
Măsurilor
asumate

-

-

-

11

Nr.
crt.

Decizia
comunitară

(UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi
al Consiliului [notificată cu numărul C(2014)
7863] (OJ L 315, 1.11.2014, p. 19–29)
35. 32014D0770
Decizia de punere în aplicare a Comisiei
2014/770/UE din 30 octombrie 2014 de
confirmare sau de modificare a mediei emisiilor
specifice de CO2 şi a obiectivelor privind
emisiile specifice pentru producătorii de
autoturisme pentru anul calendaristic 2013, în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului
[notificată cu numărul C(2014) 7877] (OJ L 315,
1.11.2014, p. 30–43)
36. 32014D0774
Decizia de punere în aplicare 2014/774/UE a
Comisiei din 31 octombrie 2014 de stabilire, în
conformitate
cu
Regulamentul
(UE)
nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de
seră, a valorilor de referinţă pentru perioada
cuprinsă între 1 ianuarie 2015 şi 31 decembrie
2017 , pentru fiecare producător sau importator
care a raportat introducerea pe piaţă de
hidrofluorcarburi,
în
conformitate
cu
Regulamentul
(CE)
nr. 842/2006
al
Parlamentului European şi al Consiliului
[notificată cu numărul C(2014) 7920] (OJ L18,
5.11.2014, p. 28-33)

Instituţia
responsabilă

MMAP

Cadrul legislativ existent

Măsuri legislative
care se impun

Termen
pentru
îndeplinirea
măsurilor
asumate

Stadiul
Măsurilor
asumate

HG nr. 939/2010 (MO nr.
657/23.09.2010) privind unele
măsuri
pentru
aplicarea
prevederilor Regulamentului (CE)
nr. 842/2006 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 17
mai 2006 privind anumite gaze
fluorurate cu efect de seră
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-
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37. 32014D0806
Decizia de punere în aplicare 2014/806/UE a
Comisiei din 18 noiembrie 2014 de aprobare a
acoperişului solar Webasto pentru încărcarea
bateriilor ca tehnologie inovatoare pentru
reducerea emisiilor de CO2 generate de
autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al
Consiliului Text cu relevanţă pentru SEE (OJ L
332, 19.11.2014, p. 34–40 )
38. 32015D0146
Decizia nr. 146/2015 privind semnarea, în
numele Uniunii Europene, a Acordului dintre
Uniunea Europeană şi statele membre ale
acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de altă
parte, cu privire la participarea Islandei la
îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii
Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale
Islandei pentru cea de a doua perioadă de
angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto
la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra
schimbărilor climatice (JO L 26, 31.1.2015, p. 12)

Proiect de Lege pentru
ratificarea Acordului dintre
Uniunea Europeană și statele
membre ale acesteia, pe de o
parte, și Islanda, pe de altă
parte,cu
privire
la
participarea
Islandei
la
îndeplinirea în comun a
angajamentelor
Uniunii
Europene,
ale
statelor
membre ale acesteia și ale
Islandei pentru cea de a doua
perioadă de angajament din
cadrul Protocolului de la
Kyoto la Convenția-cadru a
Organizației Națiunilor Unite
asupra
schimbărilor
climatice,
semnat
la
Bruxelles, la data 5 martie
2015

Supus
spre
adoptare
Parlament
ului

39. 32015D0158
Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/158 a
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Comisiei din 30 ianuarie 2015 de aprobare a
două alternatoare Robert Bosch GmbH de înaltă
eficienţă ca tehnologii inovatoare pentru
reducerea emisiilor de CO2 generate de
autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr.
443/2009 al Parlamentului European şi al
Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) (JO L
26, 31.1.2015, p. 31-33)
40. 32015D0206
Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/206 a
Comisiei din 9 februarie 2015 privind aprobarea
sistemului de iluminat exterior eficient obţinut
prin utilizarea de diode electroluminiscente
propus de Daimler AG ca tehnologie inovatoare
ce permite reducerea emisiilor de CO2 generate
de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al
Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) (JO L
33, 10.2.2015, p. 52–58)
41. 32015D0279
Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/279 a
Comisiei din 19 februarie 2015 de aprobare a
acoperișului solar Asola pentru încărcarea
bateriilor ca tehnologie inovatoare pentru
reducerea emisiilor de CO2 generate de
autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr.
443/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) (JO
L 47, 20.02.2015)
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42. 32015D0295
Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/295 a
Comisiei din 24 februarie 2015 de aprobare a
alternatorului eficient MELCO GXi ca
tehnologie inovatoare pentru reducerea emisiilor
de CO2 generate de autoturisme, în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului (Text
cu relevanță pentru SEE) (JO L 53, 25.2.2015, p.
11-13)
43. 32015D1132
Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1132
a Comisiei din 10 iulie 2015 privind aprobarea
funcției de rulare liberă propuse de Porsche AG
ca tehnologie inovatoare ce permite reducerea
emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului (JO L
184, 11.7.2015, p. 22-30)

Informaţii actualizate la data de 31.08.2015
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