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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că principalul obiectiv al mecanismului de ajustare la frontieră a emisiilor de 
dioxid de carbon (CBAM) ar trebui să fie combaterea schimbărilor climatice și 
susținerea obiectivelor climatice ale UE, abordând riscul relocării emisiilor de dioxid de 
carbon și furnizând stimulente pentru investiții în tehnologii verzi și eficiente din punct 
de vedere energetic, la nivel european și mondial, contribuind astfel la reducerea globală 
a emisiilor de gaze cu efect de seră;  consideră că obiectivul final ar trebui să fie 
depunerea unor eforturi în vederea elaborării unei politici climatice eficiente la nivel 
mondial;

2. consideră că obiectivul recentului adoptat Pact verde european de a atinge neutralitatea 
climatică până în 2050, obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel 
puțin 60 % până în 2030, convenit de Parlament, precum și angajamentele 
internaționale ale Uniunii în temeiul Acordului de la Paris vor necesita eforturi 
semnificative de decarbonizare la nivelul UE, ceea ce va conduce la o creștere a prețului 
carbonului plătit de producătorii interni în cadrul schemei UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (EU ETS), probabil cu mult peste prețul actual; consideră, prin 
urmare, că, în absența unui preț la nivel mondial pentru emisiile de carbon, ar putea 
crește riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon; salută, în acest context, 
angajamentul Consiliului și al Comisiei de a pune în aplicare un mecanism de ajustare 
la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon compatibil cu normele OMC, care să 
garanteze că prețul importurilor reflectă conținutul lor de carbon, contribuind la 
asigurarea unor condiții de concurență echitabile între producătorii interni și străini și, 
astfel, să garanteze că obiectivele climatice ale UE nu sunt subminate de relocarea 
producției și de creșterea importurilor din țări cu politici climatice mai puțin ambițioase, 
ceea ce ar contribui, la rândul său, la asigurarea unei tranziții echitabile;

3. ia act de faptul că, în prezent, Comisia evaluează toate opțiunile diverse de introducere a 
unui mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, de la instrumente 
fiscale la mecanisme bazate pe EU ETS; subliniază că o acciză (sau o taxă) pe 
conținutul de carbon al tuturor produselor consumate, atât interne, cât și importate, nu ar 
aborda pe deplin riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon, ar fi dificilă din punct de 
vedere tehnic, având în vedere complexitatea trasării carbonului în lanțurile valorice 
globale și ar putea reprezenta o povară semnificativă pentru consumatori; consideră că, 
pentru a aborda riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon, respectând în același timp 
normele OMC, CBAM trebuie să perceapă taxe pentru conținutul de carbon al 
importurilor într-un mod care să reflecte costurile carbonului plătite de producătorii din 
UE; consideră, în acest sens, că mecanismul ar trebui să asigure un preț unic al 
carbonului, atât pentru producătorii interni, cât și pentru importatori, pentru a respecta 
principiul nediscriminării al OMC; consideră că opțiunea care reflectă cel mai bine 
costul carbonului plătit de producătorii din UE, asigurând ajustarea automată a 
prețurilor și respectarea principiului nediscriminării, este un mecanism bazat pe EU 
ETS; încurajează Comisia, prin urmare, să pună în aplicare un sistem care ar solicita 
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importatorilor să achiziționeze certificate pentru volumul de emisii de carbon încorporat 
în produsele lor; consideră că acest lucru ar putea fi realizat prin crearea unei rezerve 
specifice de certificate pentru importuri legate de prețurile ETS (un ETS teoretic) sau 
prin includerea importatorilor în rezerva existentă de certificate EU ETS; ia act de faptul 
că acestea din urmă ar putea implica provocări tehnice suplimentare, cum ar fi 
asigurarea stabilității prețurilor (care ar putea fi eventual soluționate prin creșterea 
plafonului existent până la un nivel adecvat și utilizarea rezervei pentru stabilitatea 
pieței) și introducerea unor garanții pentru a evita riscul unei eventuale interferențe pe 
piață; recunoaște că o taxă fixă sau o taxă asupra importurilor ar putea fi un instrument 
simplu pentru a transmite un semnal puternic și stabil privind prețul de mediu pentru 
dioxidul de carbon importat; consideră, cu toate acestea, că, având în vedere natura sa 
fixă, o astfel de taxă ar fi un instrument mai puțin flexibil care să reflecte evoluția 
prețului EU ETS; subliniază că, în practică, o taxă în continuă evoluție care reflectă 
automat prețul EU ETS ar fi echivalentă cu o schemă de comercializare a certificatelor 
de emisii teoretică; recunoaște că, în cazul în care CBAM ar fi de natură fiscală, există 
posibilitatea introducerii unui mecanism bazat pe articolul 192 alineatul (2) din TFUE; 
insistă asupra faptului că obiectivul principal al CBAM este legat de mediu și, prin 
urmare, criteriile de mediu ar trebui să joace un rol esențial în alegerea instrumentului; 
subliniază că, în conformitate cu acest obiectiv, instrumentul selectat trebuie să asigure 
un preț previzibil și suficient de ridicat al carbonului, care să stimuleze investițiile în 
decarbonizare pentru a îndeplini obiectivele Acordului de la Paris;

4. consideră că CBAM ar trebui să se aplice, în mod ideal, oricărui import (de la materii 
prime la produse intermediare sau finite), cu materialele de bază care fac obiectul EU 
ETS înglobate în acesta, pentru a evita distorsiunile între produsele de pe piața internă și 
de-a lungul lanțului valoric; recunoaște dificultățile tehnice legate de includerea tuturor 
materialelor de bază care fac obiectul EU ETS încă din 2023 și înțelege că sectoarele 
considerate a fi cele mai expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ar 
putea fi considerate prioritare în etapa inițială; avertizează, cu toate acestea, Comisia cu 
privire la potențialele daune aduse industriilor UE în cazul în care nu sunt acoperite 
toate sectoarele EU ETS și solicită Comisiei să propună un domeniu de aplicare cât mai 
larg posibil la nivel sectorial; îndeamnă Comisia ca, în cazul în care adoptă o abordare 
treptată, să includă un calendar obligatoriu pentru extinderea domeniului de aplicare al 
CBAM;

5. consideră că, în mod ideal, CBAM ar trebui să măsoare cât mai precis posibil conținutul 
de carbon al importurilor care intră în domeniul său de aplicare; recomandă totuși să se 
introducă un sistem fezabil care să măsoare obiectiv conținutul de carbon al fiecărui 
import, pe baza compoziției materialelor de bază ale acestuia (astfel cum s-a subliniat în 
propunerea Comitetului Economic și Social European); reamintește că această 
aproximare ar determina cantitatea fiecăruia dintre materialele de bază acoperite de EU 
ETS și ar înmulți-o cu o valoare implicită în termeni de intensitate a carbonului; 
subliniază totuși că importatorii ar trebui să aibă opțiunea de a dovedi, în conformitate 
cu standardele UE privind monitorizarea, raportarea și verificarea (MRV) ale EU ETS, 
că conținutul de carbon al produselor lor este mai mic decât valorile respective și de a 
utiliza o valoare plătibilă adaptată în consecință, pentru a încuraja inovarea și investițiile 
în tehnologiile sustenabile la nivel mondial; consideră că acest lucru nu ar trebui să 
impună o sarcină disproporționată IMM-urilor; subliniază că aplicarea mecanismului va 
trebui să se bazeze pe un set de standarde ale UE care să împiedice eludarea sau 
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utilizarea sa abuzivă și că va necesita o solidă infrastructură independentă pentru 
administrarea sa;

6. propune ca punerea în aplicare a CBAM să declanșeze eliminarea progresivă a alocării 
cu titlu gratuit a certificatelor, până la eliminarea lor totală, după o perioadă de tranziție 
adecvată, întrucât acest mecanism ar trebui să garanteze că producătorii și importatorii 
din UE trebuie să plătească aceleași costuri ale emisiilor de dioxid de carbon pe piața 
UE; subliniază necesitatea unei eliminări treptate a certificatelor gratuite, pe parcursul 
unei perioade de tranziție compatibile cu un calendar previzibil; consideră că perioada 
de tranziție ar trebui să ofere certitudine în materie de reglementare industriilor mari 
consumatoare de resurse și de energie; subliniază că nu ar trebui să existe o dublă 
protecție și că mecanismul trebuie să fie compatibil cu normele OMC; consideră că, în 
acest scop, CBAM ar trebui să deducă valoarea certificatelor gratuite din valoarea 
plătibilă facturată importatorilor, astfel încât CBAM și cotele gratuite să poată coexista 
fără a avea drept rezultat o dublă compensare și rămânând în conformitate cu normele 
OMC; ia act de faptul că această eliminare treptată ar trebui să fie însoțită de 
introducerea unor măsuri de sprijin pentru exporturi care să respecte în continuare 
normele OMC și să fie în concordanță cu obiectivele de mediu ale UE; invită Comisia 
să evalueze introducerea unor reduceri parțiale la export, bazate pe logica existentă a 
indicilor de referință ai producătorilor cei mai eficienți în termeni de emisii de carbon, 
nepermițând rambursări peste nivelul actual al certificatelor gratuite, pentru a menține 
stimulente puternice pentru decarbonizare, asigurând, în același timp, condiții de 
concurență echitabile pentru exporturile UE;

7. subliniază că CBAM ar trebui să garanteze că importatorii din țări terțe nu sunt taxați de 
două ori pentru conținutul de carbon al produselor lor, pentru a se asigura că sunt tratați 
în condiții de egalitate și fără discriminare; invită Comisia să evalueze cu atenție 
impactul diferitelor opțiuni CBAM asupra țărilor cel mai puțin dezvoltate;

8. solicită ca încasările generate de CBAM să fie considerate venituri UE;

9. consideră că propunerea de mai sus oferă o bază solidă pentru compatibilitatea cu 
normele OMC, deoarece nu face discriminări între producători și importatori (și nici în 
cadrul acestor categorii), se bazează pe criterii obiective, transparente și științifice și își 
îndeplinește obiectivul principal de protecție a mediului și a sănătății; invită Comisia să 
inițieze discuții bilaterale și multilaterale cu partenerii comerciali pentru a facilita 
punerea în aplicare a CBAM și a evita represaliile; insistă ca lucrările Comisiei privind 
durabilitatea ecologică să avanseze în cadrul OMC pentru a alinia dreptul comercial 
internațional la obiectivele climatice ale Acordului de la Paris; invită Comisia să 
implice Parlamentul în toate etapele procesului de dezvoltare a CBAM; solicită 
instituirea unui mecanism de monitorizare și revizuire în care Parlamentul European să 
fie implicat în cea mai mare măsură posibilă.
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