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8.2.2017 A8-0003/142 

Amendamentul  142 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest 

domeniu 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 9 – alineatele 2 și 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Începând din 2021, factorul linear este de 

2,2 %. 

Începând din 2021, factorul linear este de 

2,2 % și este supus unei revizuiri 

permanente cu scopul de a fi majorat la 

2,4 % până, cel mai devreme, în 2024. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0003/143 

Amendamentul  143 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest 

domeniu 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 9 – alineatele 2 și 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3)  Consiliul European a confirmat că 

principalul instrument european pentru 

îndeplinirea acestui obiectiv va fi o schemă 

de comercializare a certificatelor de emisii 

reformată și funcțională, însoțită de un 

instrument de stabilizare a pieței, că 

factorul anual de reducere va fi de 2,2 % 

începând cu 2021 și că alocarea cu titlu 

gratuit nu va expira, ci măsurile existente 

vor continua după 2020 pentru a preveni 

riscul relocării emisiilor de dioxid de 

carbon din cauza politicii privind clima, 

atât timp cât alte economii importante nu 

depun eforturi comparabile, fără să se 

reducă proporția certificatelor care 

urmează să fie scoase la licitație. Proporția 

certificatelor care urmează să fie scoase la 

licitație ar trebui să fie exprimată sub 

formă de procentaj în legislație, pentru a 

spori certitudinea planificării în ceea ce 

privește deciziile de investiții, pentru a 

spori transparența și a face întreaga schemă 

mai simplă și mai ușor de înțeles. 

(3) Principalele instrumente europene 

pentru îndeplinirea acestui obiectiv vor fi o 

schemă de comercializare a certificatelor 

de emisii reformată și funcțională, însoțită 

de un instrument îmbunătățit de stabilizare 

a pieței, iar factorul anual de reducere va fi 

de 2,2 % începând cu 2021 și alocarea cu 

titlu gratuit nu va expira, ci măsurile vor 

continua după 2020 pentru a preveni riscul 

relocării emisiilor de dioxid de carbon din 

cauza politicii privind clima, atât timp cât 

alte economii importante nu depun eforturi 

comparabile. Proporția certificatelor care 

urmează să fie scoase la licitație ar trebui 

să fie exprimată sub formă de procentaj în 

legislație, care ar trebui să se reducă la 

aplicarea unui factor de corecție 

transsectorial, pentru a spori certitudinea 

planificării în ceea ce privește deciziile de 

investiții, pentru a spori transparența și a 

face întreaga schemă mai simplă și mai 

ușor de înțeles și pentru a proteja 

sectoarele expuse unui risc ridicat de 

relocare a emisiilor de dioxid de carbon 

de factorul de corecție transsectorial. 

Aceste dispoziții ar trebui să fie revizuite 

în conformitate cu Acordul de la Paris și 
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adaptate în consecință, dacă este necesar, 

pentru a se îndeplini obligațiile Uniunii în 

domeniul climei care decurg din acordul 

în cauză. 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0003/144 

Amendamentul  144 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest 

domeniu 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 6 

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 10 b – alineatul 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (1ba) În conformitate cu articolul 6 

alineatul 2 din Acordul de la Paris, 

Comisia Europeană evaluează în raportul 

său, ce va trebui întocmit în conformitate 

cu articolul 28aa, elaborarea de politici de 

atenuare a schimbărilor climatice, 

inclusiv abordări bazate pe piață, în țări și 

regiuni terțe, precum și efectul acestor 

politici asupra competitivității industriei 

europene. 

(1bb) Dacă acest raport ajunge la 

concluzia că persistă încă riscul de 

relocare a emisiilor de dioxid de carbon, 

Comisia vine, dacă este necesar, cu o 

propunere legislativă în care introduce o 

ajustare a prețului carbonului la 

frontieră, compatibilă pe deplin cu 

normele OMC, pe baza unui studiu de 

fezabilitate ce urmează a fi inițiat cu 

prilejul publicării prezentei directive în 

JO. Acest mecanism ar urma să includă 

în EU ETS importatori de produse 

fabricate de sectoarele sau de 

subsectoarele stabilite în conformitate cu 

articolul 10a. 
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Or. en 

 

 


