Serviciul Relaţii cu Publicul şi Mass-media
Nr. înreg:  43547 /SRPMM/ 15.04.2014

Către:           Partidul Conservator
                    FILIALA JUDETEANA BIHOR
În atenţia:     Domnului Dorin CORCHEŞ, Vicepreşedinte PC Bihor
Referitor la:     situația SC Electrocentrale Oradea SA din punct de vedere al conformării sub Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS) pentru anul 2012

Urmare adresei dumneavoastră, înregistrată la Ministerul  Mediului și Schimbărilor Climatice (MMSC) cabinet ministru cu nr. 1692/AK/07.04.2014 şi în cadrul Serviciului Relaţii cu Publicul şi Mass – Media cu nr. 43547/15.04.2014  vă comunicăm următoarele:
·	Legislația referitoare la conformarea operatorilor care intră sub incidența schemei de comercialaizare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră  (ETS)
·	Legislația europeană
·	Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră: (operatorii care deţin instalaţii ce fac obiectul schemei ETS au obligația să restituie, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, în contul din Registrul Unic Consolidat al UE, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (certificate GES) egal cu cantitatea totală de emisii GES provenite de la instalațiile respective în anul calendaristic anterior, validate de un verificator acreditat, proces care reprezintă „conformarea sub  ETS”;
·	Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei de creare a Registrului Uniunii (conform căruia operaţiunea de restituire a certificatelor GES  în scopul  « conformării » se finalizează cu status-ul de « complet » doar după parcurgerea unui număr de 26 de ore de la aprobarea Reprezentantului Autorizat Adiţional – AAR - iar curgerea acestui interval se suspendă în zilele de sâmbătă şi duminică între orele 00.00 şi 24.00 și sărbători legale).
·	Decizia Curții Europene de Justiție din octombrie 2013, care a stabilit că art. 16 din Directiva 2003/87/CE privind stabilirea unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră trebuie interpretat astfel: operatorii care nu au restituit până la data de 30 aprilie a anului în curs certificatele GES aferente emisiilor din anul precedent, nu sunt exonerați de la plata penalităţii de 100 de euro/certificat,  chiar dacă certificatele  au fost restituite după această dată. 
·	Legislație națională
·	H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, care transpune prevederile Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră.
·	Termenele de conformare și data conformării operatorului SC Electrocentale Oradea SA
·	Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, operatorii care intră sub incidența Schemei ETS, au obligația de a restitui în contul din Registrul Unic Consolidat al UE, un număr de certificate egal cu cifra din raportul de verificare întocmit de un verificator acreditat, atestând cantitatea totală de emisii GES provenite de la instalațiile respective în anul calendaristic anterior („emisiile reale”). Nerespectarea acestei obligaţii în termenul de 30 aprilie conduce la aplicarea unei sancțiuni de 100 euro pentru fiecare certificat care nu a fost restituit. Aplicarea acestei sancțiuni nu îl exonerează pe operator de la obligația restituirii certificatelor în anul următor.
·	În data de 30 aprilie 2013, SC ELECTROCENTRALE Oradea SA figura cu obigația de 334 866 certificate nepredate (penalitatea pentru 1 certificat nepredat fiind de 100 de Euro). Pentru predarea acestor certificate, operaţiunea de restituire a fost iniţiată de operator mai târziu, în aceeași zi de 30 aprilie 2013,  dar a fost finalizată în Registru în data de 2 mai 2013, în linie cu prevederile stipulate în Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei de creare a Registrului Uniunii.
·	Din cauza depăşirii termenului de 30 aprilie 2013, instalaţia figurează ca fiind neconformă la Comisia Europeană pentru cele 334 866 certificate, respectiv pentru o cantitate de 334 886 tone CO2 emise suplimentar față de cantitatea alocată.
·	Instituții naționale cu competențe în procesul de sesizare, analiză și sancționare a operatorilor neconformi sub schema ETS.
·	Conform art. 28 (2) din H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului comunică Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) situaţia operatorilor care nu au restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în condiţiile legii, numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre aceştia, precum şi alte documente relevante,
·	Conform art. 9  (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 196 din 22/12/2005 privind Fondul pentru Mediu, sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de operatorul care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se constituie venit la Fondul pentru mediu, iar sumele menționate se stabilesc prin decizie a AFM şi se plătesc în funcţie de data comunicării deciziei.
·	Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a urmat toţi paşii legali privind comunicarea către SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA referitoare la restituirea certificatelor GES aferente anului 2012, sub schema EU ETS, corespondenţa privind conformarea cu emisiile de CO2 aferente anului 2012 purtându-se  între MMSC şi SC ELECTROCENTRALE Oradea SA, fără implicarea Consiliului Local Oradea, deoarece obligația de conformare revine operatorului aflat  sub schema ETS. 
·	Ce măsuri a întreprins MMSC în această speță?
·	În data de 28 februarie 2013, MMSC a informat operatorul prin adresă oficială despre faptul că returnarea certificatelor aferente anului 2012 trebuie realizată până cel târziu la 30 aprilie 2013, conform instrucţiunilor din Manualul utilizatorului – disponibil pe site-ul Comisiei Europene. Prin aceeaşi adresă, s-a atras atenţia operatorului că în situaţia în care reprezentanţii săi autorizaţi responsabili cu operaţiunile din cont, nu vor parcurge etapele necesare accesării şi administrării contului, pentru a permite finalizarea etapei de „conformare” pentru anul 2012, există riscul ca după data de 1 mai 2013 instalaţia să fie neconformă în Registru, aplicându-se în această situaţie penalitatea de 100 de EURO pentru fiecare tonă de CO2 pentru care operatorul nu a restituit certificatele. 
Notă: Manualul utilizatorului disponibil pe site-ul Comisiei Europene conţine etapele care trebuie realizate de operatorii de sub EU ETS pentru „conformarea” în Registru, inclusiv specificarea faptului că operaţiunea de restituire a certificatelor se finalizează cu status-ul de „completed” doar după parcurgerea unui număr de 26 de ore de la iniţierea operaţiunii de către operator (curgerea acestui interval se suspendă în zilele de sâmbătă şi duminică între orele: 00.00 şi 24.00). 
·	În data de 26 aprilie și, respectiv, 29 aprilie 2013, MMSC a informat reprezentanţii SC ELECTROCENTRALE Oradea SA despre etapele pe care trebuie să le parcurgă reprezentanţii autorizaţi în contul din Registrul Unic Consolidat pentru a realiza „conformarea” aferentă anului 2012 până cel târziu la data de 30 aprilie 2013, 
·	În perioada mai-iunie 2013, MMSC s-a consultat cu Comisia Europeană privind posibilitatea legală de a exonera operatorul de la plata penalităţii de 100 EURO, invocându-se buna credinţă a operatorului întrucât la data de 30 aprilie 2013 acesta avea în contul din Registru cele 334.866 certificate. Răspunsul COM este unul nefavorabil operatorului, prin faptul că nu există o bază legală pentru exonerarea de la această penalitate, aceasta precizând că operatorul, după ce a realizat vânzarea certificatelor emise în cont pentru anul 2012, era obligat să se asigure că are suficiente certificate pentru finalizarea conformării și că va derula la timp toate procedurile, ținând cont și de intervalul pentru confirmarea statusului conformării stipulat de Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei de creare a Registrului Uniunii Europene.
 
·	Soluționarea situațiilor  similare 
În anul 2010,  s-a constatat că un număr de 12 operatori aflați sub ETS nu au realizat conformarea până la data de 30 aprilie 2010, pentru emisiile aferente anului 2009, fiind declarați neconformi de către  Comisia Europeană. Pentru a veni în sprijinul operatorilor, Ministerul Mediului a făcut demersuri la Comisia Europeană în vederea găsirii unei soluții pentru neaplicarea sancțiunilor contravenționale pentru anul de conformare 2009. Răspunsul primit de la COM a fost nefavorabil precizându-se că nu există niciun temei legal pentru scutirea de la plata penalizărilor a celor 12 operatori. 
Pentru aceştia, Administrația Fondului pentru Mediu a emis deciziile legale de impunere a penalităților.
Referitor la situaţia invocată de către Primăria Municipiului Oradea în cazul altor 3 operatori declarați neconformi, vă comunicăm următoarele:
·	Operatorul S.C. Complex Energetic Oltenia S.A - SE Turceni a restituit certificatele aferente anului 2011 în soft, în termen legal (4 aprilie 2012), dar din cauza unei erori a softului Comisiei, aceasta nu a fost finalizată.
·	În urma corespondenței  purtată intre MMSC si reprezentanții COM, aceasta a solicitat operatorului să reia operatiunea de restituire a certificatelor rejectate care s-a finalizat după termenul limită de 30 aprilie. Astfel, Comisia a comunicat Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice că în această situație operatorul este considerat “conform”, motiv pentru care nu au fost demarate proceduri de penalizare.
·	Având în vedere că reprezentanții COM au schimbat codul de conformare al operatorului, considerându-l conform (cod A), nu s-au demarat procedurile de penalizare.

·	Operatorul S.C. CET Arad S.A. pentru instalaţia SC CET Hidrocarburi SA Arad, a restituit certificatele aferente anului 2009 în termenul legal de 30 aprilie 2010, dar nu a respectat prima etapă de conformare și anume introducerea în soft-ul din Registrul Unic a cifrei emisiilor verificate pentru anul anterior (termen 31 martie 2010), ceea ce a determinat încadrarea instalației la codul “C”. Codul C nu înseamnă neconform. Neconformitatea operatorilor sub Schema ETS se referă la încălcarea obligaţiei de restituire a certificatelor până la 30 aprilie a fiecărui an, şi nu la neintroducerea emisiilor verificate în soft până la 31 martie.
·	Ținând cont că operatorul a restituit însă până în data de 30 aprilie toate certificatele aferente emisiilor reale din anul anterior, în soft operatorul figurează ca fiind conform (cod A). 

·	Operatorul SC AEROSTAR SA a restituit certificatele aferente anului 2008 în data de 28.05.2009, din acest motiv el a figurat pentru anul 2008 ca fiind neconform (codul B). 
·	Prin transpunerea  Directivei ETS s-a stabilit că Garda Naţională de Mediu este autoritatea responsabilă cu constatarea contravenţiilor, deoarece aceasta era singura autoritate abilitată să poată realiza constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor potrivit legislaţiei din domeniul protecţiei mediului (OUG 195/2005 cu modificări şi completări).
·	Operatorului nu i-a fost aplicată amenda pentru nerestituirea certificatelor aferente anului 2008 deoarece practic în comparaţie cu OUG 195/2005, constatarea obligaţiei de restituire a certificatelor putea fi realizată doar de Administratorul Registrului, potrivit legislaţiei europene din domeniul funcţionării Registrului sub schema ETS și nu de către GNM, conform OUG 195/2005. Din aceste considerente, a fost necesară modificarae HG nr. 780/2006 în sensul îmbunătăţirii prevederilor referitoare la constatarea neconformării şi aplicării penalităţii de 100 Euro. 

·	Operatorul SC Global Energy Production prin Termoelectrica Giurgiu nu a restituit certificatele GES aferente anului 2012 în contul din Registrul Unic Consolidat. Prin urmare operatorul este identificat ca și neconform (cod B) pentru această tranzacție şi se aplică penalitatea de 100 Euro. 

·	Căile, procedurile sau demersurile legale ce se pot întreprinde pentru lămurirea situației SC Electrocentrale Oradea SA.

Referitor la aplicarea penalităţii de 100 de euro pentru operatorii care nu restituie certificatele de emisii până cel târziu la data de 30 aprilie, precizăm că prin Decizia din luna octombrie 2013, Curtea Europeană de Justiţie a stabilit că art. 16 din Directiva 2003/87/CE privind stabilirea unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii trebuie interpretat astfel: operatorii care nu au restituit până la data de 30 aprilie a anului în curs certificatele GES aferente emisiilor din anul precedent, nu sunt exonerați de la plata penalităţii de 100 de euro,  chiar dacă certificatele  au fost restituite după această dată.

În consecință, autoritatea centrală pentru protecția mediului a întreprins toate demersurile legale pentru asigurarea conformării operatorului economic în cazul menționat. În plus, MMSC a informat la timp și a oferit întregul suport pentru operator. Însă încălcarea obligațiilor de conformare obligă MMSC, ca autoritate de specialitate, să aplice legislația în vigoare, cu atât mai mult cu cât toate aceste cazuri de neconformitate se află și sub monitorizarea directă a Comisiei Europene, iar nerespectarea procedurilor din partea MMSC poate atrage consecințe de ansamblu asupra respectării cerințelor europene în vigoare în domeniul comercializării emisiilor de carbon.
Precizăm că în luna februarie 2014, Comisia Europeană a informat MMSC despre faptul că Decizia Curţii Europene de Justiţie din luna octombrie 2013 nu lasă Statelor Membre nici un fel de flexibilitate cu privire la exonerarea de la aplicarea penalităţii de 100 Euro în cazul în care operatorul nu restituie suficiente certificate în Registrul Unic până la data de 30 aprilie,  chiar dacă acesta dispune la acea dată de un număr suficient de certificate. 

Cu deosebita consideraţie,
                

Serviciul Relaţii cu Publicul şi Mass-Media





