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Amendamentul 11 se citește după cum urmează: 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 6  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Licitarea certificatelor rămâne 

regula generală, alocarea cu titlu gratuit 

fiind o excepție. Prin urmare, astfel cum a 

(6) Licitarea certificatelor rămâne 

regula generală, alocarea cu titlu gratuit 

fiind o excepție. Prin urmare, proporția de 
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confirmat și Consiliul European, 

proporția de certificate care urmează să fie 

scoase la licitație, care era de 57 % în 

perioada 2013-2020, nu ar trebui să fie 

redusă. Evaluarea impactului efectuată de 

Comisie18 oferă detalii cu privire la 

proporția de certificate care urmează să fie 

scoase la licitație și precizează că această 

proporție de 57 % este alcătuită din 

certificate scoase la licitație în numele 

statelor membre, inclusiv certificate 

rezervate pentru instalațiile nou-intrate, 

dar nealocate, din certificate pentru 

modernizarea producției de energie 

electrică în unele state membre și din 

certificate care urmează să fie scoase la 

licitație ulterior din cauza plasării acestora 

în rezerva pentru stabilitatea pieței 

instituită prin Decizia (UE) 2015/... a 

Parlamentului European și a Consiliului19. 

certificate care urmează să fie scoase la 

licitație ar trebui să fie de 57 % în 

perioada 2021-2030 și ar trebui să fie 

redusă aplicându-se factorul de corecție 

transsectorial pentru a proteja sectoarele 

expuse unui risc ridicat de relocare a 

emisiilor de dioxid de carbon. Evaluarea 

impactului efectuată de Comisie18 oferă 

detalii cu privire la proporția de certificate 

care urmează să fie scoase la licitație și 

precizează că această proporție de 57 % 

este alcătuită din certificate scoase la 

licitație în numele statelor membre, 

inclusiv certificate rezervate pentru 

instalațiile nou-intrate, dar nealocate, din 

certificate pentru modernizarea producției 

de energie electrică în unele state membre 

și din certificate care urmează să fie scoase 

la licitație ulterior din cauza plasării 

acestora în rezerva pentru stabilitatea pieței 

instituită prin Decizia (UE) 2015/1814 a 

Parlamentului European și a Consiliului19. 

Ar trebui să se înființeze un Fond pentru 

o tranziție echitabilă menit să sprijine 

regiunile unde există un număr ridicat de 

lucrători în sectoarele dependente de 

dioxid de carbon și unde PIB-ul pe cap de 

locuitor este mult sub nivelul mediei 

Uniunii.  

__________________  

18 SEC(2015)XX  

19 Decizia (UE) 2015/... a Parlamentului 

European și a Consiliului din ... privind 

înființarea și funcționarea unei rezerve 

pentru stabilitatea pieței aferente schemei 

UE de comercializare a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră și de 

modificare a Directivei 2003/87/CE (JO L 

[...], [...], p. [...]). 

19 Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 6 octombrie 

2015 privind înființarea și funcționarea 

unei rezerve pentru stabilitatea pieței 

aferente schemei UE de comercializare a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

seră și de modificare a Directivei 

2003/87/CE (JO L 264, 9.10.2015, p. 1). 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 

Amendamentul 81 se elimină. 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 


