ROMANIA

MINISTERUL MEDIULUI $I GOSPODAruNII APELOR

CABINET MINISTRU
B-duf Libertifii, nr.12, sector 5, Bucuregti, Tet: 410.02.46:Fax: g12.42.27

Scrisoare de Aprobare

pentru proiectul de tip lmplementare in comun ,,Reabilitarea
GET Timigoara Sud',
lmplementdnd politica globald privind schimbdrile climatice,
Romdnia,
93 l.ara inclusd in Anexa I a Convenliei-cadru a Naliunilor Unite
asupra Schimbirilor Climatice (UNFCCC), aplicd principiile articolului 3.3
al Conven{iei, care prevede intre altele faptul ca Parlile trebuie sd ia in
considerare ci "politicile gi mdsurile necesare in domeniul schimbdrilor
climatice trebuie sd fie eficiente din punct de vedere al costurilor astfel

incdt sd asigure avantaje globale la cel mai scdzut cost posibil',.

Articolul 6 al Protocolului de la Kyoto la uNFCcc, de posibilitatea
oricdrei Pa4i incluse in Anexa I a UNFCCC sd transfere cdtre, sau sd
achizilioneze de la, orice altd Parte unitSli de reducere a emisiilor (ERUuri) generate de proiecte ce au ca scop ieducerea emisiilor antropice de
la surse, sau intensificarea absorbanlilor, de gaze cu efect de serd in
scopul indeplinirii angajamentelor prevdzute de irticolul 3 al protocolului.
intrucdt:

A.

Guvernul Rom6njei (Jara gazdit) gi Guvernul Regatului Suediei (fara
investitoat")
incheiat un Memorandum Oe irilelegere bilateral in
domeniul Schimbdrilor Climatice, avdnd ca 'obi6ctiv facilitarea
implementirii prevederilor art. 6 al protocolului de la Kyoto;
Tar? gazddgi lara investitoare au ratificat Protocolul Oe la Kyoto gi se
conformeazd g, cerin{ete
participare importante pentru
.
dezvoltarea proieglelor de tip lmplementare in comun (Jl) pe
ta Kvoto, a Acorduriror de ra Marrakech 6 i"s
di
ll?13f,?lyliig""
deciziilor, liniilor directoare, modaliti{ilor gi procedurilor
adoptate subsecvent;

",

B.

de

C.

D.

Compania de termoficare Colterm ("Entitatea de proiect") dezvolta gi

implementeazd proiectul

Jl

"Reabllitarea CET Timigoara Sud

("Proiectul");
Entitatea de proiect gi Agenlia Suedezd de Energie ("Cumpdrdtorul")
au convenit sd v6ndd gi sd cumpere ERU-uri generate de cdtre
proiect in perioada 2006-2012;

Ministerul Mediului gi Gospoddririi Apelor, in calitate de reprezentant
legal gi autorizat al Jarii gazdd declard prin prezenta Scrisoare de
aprobare cd:

1.

2.

Jara gazdd a ratificat Protocolul de la Kyoto gi doregte sd continue

politica de implementare in comun a mecanismelor flexlbile prevdzute
de Protocolul de la KYoto.

Proiectul a fost analizat la intdlnirea din 24 iunte 2004 a Comisiei
dezvottat pe baza "Memorandumului de inlelegere intre Guvernul
Romdniei gi Guvernul Regatului Suediei in domeniul Schimbdrilor
Climatice" ca Proiect Jl conform art.6 al Protocolului de la Kyoto,
Acordurllor de la Marrakech gi regulilor, deciziilor, liniilor directoare,
modalitalilor gi procedurilor adoptate subsecvent;

3.

Jara gazdd va informa Secretariatul UNFCCC despre Proiect gi va
face public informaliile despre Proiect in concordanld cu Protocolul
de la Kyoto, Acordurile de la Marrakech gi regulile, deciziile, liniile
directoare, modalitalile gi procedurile adoptate subsecvent;

4.

Jara gazdd autorizeazd Entitatea de proiect 9i orice viitor proprietar al
Proiectului sd genereze ERU-uri, prin implementarea gi dezvoltarea
Proiectului.

5. Jara gazdd va emite gi va transfera, dupi 2008 larii investitoare, fdri
alte taxe, impozite gi drepturi de retenlie, reducerile de

emisii

generate de proiect in anii 2006 gi 2007, Tn conformitate cu art. 6 gi
art. 17 ale Protocolului de la Kyoto gi pe baza inlelegerii intre
Entitatea de proiect gi Cumpdrdtor. Jara gazdd este de acord sd
foloseascd aceeagi mdtoda de verificare ca cea utilizatd la verificarea
ERU-urilor.

6. Jara gazdd va emite gi va transfera citre lara investitoare, fdrd alte

taxe, impozite gi drepturi de retenlie, ERU-urile generate de Proiect in
perioada 2008-2012, Tn co-qformitate cu art. 6 al Protocolului de la
Kyoto gi pe bazainfelegerii intre Entitatea de proiect gi Cumpdrdtor.

7.

Reducerile de emisii generate Tnainte de 2008 gi ERU-urile ge
in perioada 2008-2012 vor fi transferate din registrul nalional
gazdd in registrul national al larii investitoare, lindnd
inlelegerea dintre Entltatea de proiect gi Cumpirdtor.

.

8.

9.

in cazul Tn care Jara gazdd gi Jara investitoare indeplinesc

Tn

totalitate cerinlele de participare, menlionate in Acordurile de la
Marrakech, pentru implementarea mecanismelor flexibile prevdzute
de Protocolul de la Kyoto, transferul ERU-rilor se va face conform
Modului I de dezvoltare a proiectelor Jl (First Track Jl).

in cazul Tn care lara gazdd alocd permise de emisii oricdrei instalalii
cuprinse in Proiect, pe baza schemei de comercializare a permiselor
de emlsii de gaze cu efect de serS din interiorul ComunitSlii Europene
(EU ETS), sau dacd include Proiectul in Planul nalional de alocare,
lara gazdd va avea in vedere ac{iunile iniliale desfdgurate in cadrul
Proiectului pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd gi va

face ajustdrile necesare pentru a evita dubla contabillzare
permiselor de emisii.
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