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ANEXĂ
REZULTATELE VOTURILOR

Semnificația abrevierilor și simbolurilor

+ adoptat
- respins
↓ caduc
R retras
AN (..., …, ...) vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, 

abțineri)
VE (..., …, ...) vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)
div vot pe părți
vs vot separat
am amendament
AC amendament de compromis
PC partea corespunzătoare
S amendament supresiv
= amendamente identice
§ alineat / punct
art articol
cons considerent
PR propunere de rezoluție
PRC propunere comună de rezoluție
1/20 prag redus (1/20 din deputați)
1/10 prag mediu (1/10 din deputați)
1/5 prag ridicat (1/5 din deputați)
SEC vot secret
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1. Revizuirea schemei UE de comercializare a cotelor de emisie***I

Raport: Peter Liese (A9-0162/2022)

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Respingere 675 ID AN - 114, 499, 12

Proiect de act legislativ

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

406-415, 
417, 

419-420, 
426, 

429-433, 
437-444, 
447-450, 
457-459, 

461, 
465-466, 
468-469, 
471-485, 
489-495, 

500, 
502-505, 
510-514, 

516, 
519-520, 

530, 
534-535, 

538, 
540-542, 
544-546, 
550-554, 

558, 
564, 
569, 
571, 
574, 
576, 

601-602, 
606, 
611, 

613-614, 
616-619, 

624, 
626-628

comisia +

div

1 +

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot separat

416 comisia

2 +

div

1 +

421 comisia

2 +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1 +

422 comisia

2 +

div

1 +

2 +

3 +

423 comisia

4/AN + 463, 144, 24

424 comisia vs +

425 comisia vs +

427 comisia vs +

428 comisia vs +

434 comisia vs +

435 comisia vs +

436 comisia vs +

div

1 +

445 comisia

2 -

div

1/AN + 576, 52, 4

446 comisia

2/AN + 484, 127, 8

div

1 +

454 comisia

2 +

456 comisia AN + 450, 169, 13

div

1 +

460 comisia

2 +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1 +

462 comisia

2/AN + 460, 139, 34

463 comisia AN + 441, 182, 7

464 comisia vs +

467 comisia vs +

470 comisia vs +

486 comisia vs +

487 comisia vs +

488 comisia vs +

496 comisia vs +

div

1 +

2 +

497 comisia

3 +

501 comisia vs +

div

1 +

506/rev comisia

2/AN + 439, 182, 11

508 comisia AN + 436, 176, 14

div

1/AN + 545, 56, 30

509 comisia

2/AN + 486, 100, 30

515 comisia vs +

517 comisia vs +

div

1 +

518 comisia

2 +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1 +

521 comisia

2 +

div

1 +

2/AN + 448, 172, 10

3/AN + 442, 169, 15

522 comisia

4/AN + 331, 287, 12

div

1 +

523 comisia

2 +

div

1/VE - 286, 337, 10

526 comisia

2 -

531 comisia AN + 438, 180, 14

div

1 +

533 comisia

2 +

div

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

536 comisia

6 +

537 comisia vs +

div543 comisia

1 +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 493, 130, 8

div

1/AN + 566, 59, 5

2/AN + 411, 194, 3

547 comisia

3/AN + 481, 132, 9

548 comisia vs +

549 comisia vs +

555 comisia vs +

556 comisia vs +

559 comisia AN + 415, 199, 17

div

1 +

560 comisia

2 +

561 comisia AN + 499, 97, 35

562 comisia vs +

div

1 +

563 comisia

2 +

565 comisia vs +

div

1 +

566 comisia

2 +

567 comisia vs +

568 comisia vs +

570 comisia AN + 419, 202, 11

573 comisia vs +

div575 comisia

1 +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 478, 145, 7

603 comisia vs +

604 comisia vs +

607 comisia vs +

608 comisia vs +

609 comisia vs +

610 comisia vs +

612 comisia vs +

615 comisia vs +

620 comisia AN + 360, 264, 7

621 comisia vs +

622 comisia AN + 460, 158, 13

623 comisia AN + 444, 168, 12

Articolul 1 – 
paragraful 1 – punctul 

2 – litera d
Directiva 2003/87/CE

Articolul 3 – 
paragraful 1 – litera v

659 ID -

660 ID AN - 131, 494, 5Articolul 1 – 
paragraful 1 – punctul 

5
Directiva 2003/87/CE

Articolul 3 g – 
alineatul 1

498 comisia +

Articolul 1 – 
paragraful 1 – punctul 

5
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 g – după 

alineatul 2

661 ID AN - 192, 423, 7

499 comisia AN + 455, 166, 6Articolul 1 – 
paragraful 1 – punctul 

6
Directiva 2003/87/CE

Articolul 3 ga – 
paragraful 1

662-666 ID AN ↓

667 ID AN - 159, 458, 13Articolul 1 – 
paragraful 1 – punctul 

6 668 ID AN - 174, 450, 7
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Directiva 2003/87/CE
După articolul 3 ga 669 ID -

div

1/AN + 490, 130, 13

2/AN + 446, 167, 13

3/AN + 485, 82, 59

4/AN + 366, 183, 59

5/AN + 478, 125, 17

677 PPE, S&D, 
Renew

6/AN + 363, 239, 17

632=
656=

The Left
Verts/ALE

AN ↓

507 comisia AN ↓

Articolul 1 – 
paragraful 1 – punctul 

10
Directiva 2003/87/CE
Articolul 9 – alineatul 

3

670 ID ↓

633 The Left AN - 184, 437, 8Articolul 1 – 
paragraful 1 – după 

punctul 10
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 – alineatul 

1 – paragraful 2

634 The Left AN - 146, 472, 9

Articolul 1 – 
paragraful 1 – punctul 
12 – litera a – punctul 

i
Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – 
alineatul 1 – 

paragraful 2 a

671S ID AN - 147, 474, 7

div

1/AN + 513, 106, 14

678 PPE, S&D, 
Renew

2/AN + 468, 127, 17

635=
657=

The Left
Verts/ALE

AN ↓

524 comisia AN ↓

div

1 ↓

Articolul 1 – 
paragraful 1 – punctul 

12 – litera b
Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – 
alineatul 1 a – 
paragraful 2

§ text original

2/AN ↓
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 486, 128, 18

2/AN + 512, 98, 13

3/AN + 406, 186, 26

679 PPE, S&D, 
Renew

4/AN + 313, 291, 19

div

1/AN ↓

2/AN ↓

525 comisia

3/AN ↓

527 comisia AN ↓

div

1/AN ↓

2/AN ↓

Articolul 1 – 
paragraful 1 – punctul 

12 – litera b
Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – 
alineatul 1 – după 

paragraful 2 b

528 comisia

3/AN ↓

529 comisia +Articolul 1 – 
paragraful 1 – punctul 

12 – litera b
Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – 
alineatul 1 a – 
paragraful 4

647 ECR -

636 The Left AN - 122, 494, 13

532 comisia AN + 453, 152, 24

648 ECR ↓

Articolul 1 – 
paragraful 1 – punctul 
12 – litera b – punctul 

ii
Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – 
alineatul 2 – 

paragraful 3 – litera d 672 ID AN - 82, 533, 13
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Articolul 1 – 
paragraful 1 – punctul 
12 – litera c – punctul 

ii
Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – 
alineatul 2 – 

paragraful 3 – după 
litera d

649 ECR -

Articolul 1 – 
paragraful 1 – punctul 

12 – după litera b
Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – 
alineatul 5 a

673 ID AN - 143, 482, 5

Articolul 1 – 
paragraful 1 – punctul 
12 – litera e – partea 

introductivă
Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – 
alineatul 6

637S The Left AN - 126, 499, 6

Articolul 1 – 
paragraful 1 – punctul 

12 – litera g
Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – 
alineatul 8 – după 

paragraful 3

638 The Left AN - 124, 500, 4

650 ECR AN - 114, 477, 42Articolul 1 – 
paragraful 1 – punctul 

12 – litera g
Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – 
alineatul 8 – 
paragraful 4

539 comisia +

Articolul 1 paragraful 
1, după punctul 12

Directiva 2003/87/CE
Articolul 10b

639
640S
641S

The Left AN - 116, 503, 8

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 14 litera (a)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10d alineatul 
(1), după paragraful 1

642 The Left -

651 ECR -Articolul 1 paragraful 
1 punctul 14, după 

litera (b)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10d alineatul 

(6)

557 comisia +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

652 ECR AN - 150, 472, 10Articolul 1 – 
paragraful 1 – după 

punctul 19
Directiva 2003/87/CE

Articolul 29 a

572 comisia +

674S=
653S=

ECR
ID

AN - 189, 411, 22

577 comisia AN + 416, 182, 28

578-599 comisia +

Articolul 1 paragraful 
1 punctul (21)

Directiva 2003/87/CE
Capitolul IVa

600 comisia +

643 The Left AN - 126, 502, 4Articolul 2 – 
paragraful 1 – punctul 

1 – litera c
Decizia (UE) 
2015/1814

Articolul 1 – alineatul 
5 – paragraful 1

605 comisia +

Articolul 2 – 
paragraful 1 – punctul 

1 – litera c
Decizia (UE) 
2015/1814

Articolul 1 – alineatul 
5 a

644 The Left AN - 124, 501, 5

Articolul 2 – 
paragraful 1 – după 

punctul 1
Decizia (UE) 
2015/1814

Articolul 1 – alineatul 
6

645 The Left AN - 122, 496, 7

625 comisia +Anexa I – paragraful 1 
– litera c – punctul vii
Directiva 2003/87/CE

Anexa I – tabel – 
rândul 30

654 ECR ↓

629 The Left AN - 55, 484, 92Considerentul 7

418 comisia +

După considerentul 7 630 The Left -

658S ID AN - 156, 470, 5

div

1/AN + 480, 137, 14

Considerentul 29

451 comisia

2/AN + 417, 197, 10
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

3/AN + 348, 271, 12

452 comisia -

div

1/AN + 459, 164, 6

676 PPE, S&D, 
Renew

2/AN + 320, 276, 21

453 comisia AN ↓

Considerentul 30

631=
655=

The Left,
Verts/ALE

AN ↓

div

1/AN + 490, 122, 10

455 comisia

2/AN + 462, 151, 16

Considerentul 31

646 ECR ↓

Propunerea Comisiei AN + 439, 157, 32

Solicitări de vot prin apel nominal
PPE: amendamentele 531, 632 = 656, 633, 634, 635 = 657, 637, 653 = 674, 677, 678
The Left: amendamentele 423 (a patra parte), 451, 462 (a doua parte), 527, 528, 531, 629, 

631, 632, 633, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 676, 678, 679
S&D: amendamentele 676, 677, 678, 679
ECR: amendamentele 446, 455, 463, 507, 509, 522 (a doua, a treia și a patra parte), 

532, 543 (a doua parte), 547, 575 (a doua parte), 650, 652, 653
ID: amendamentele 499, 506/rev (a doua parte), 508, 532, 577, 622, 623, 636, 658, 

660 - 668, 671 - 677; Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera b, Directiva 
2003/87/CE, Articolul 10 a – alineatul 1 a – paragraful 2 (a doua parte)

Verts/ALE: amendamentele 453, 456, 507, 524, 527, 531, 559, 561, 570, 620, 655, 656, 657, 
676, 678

Solicitări de vot separat
The Left: amendamentele 416, 424, 452, 456, 470, 486, 525, 533, 559, 565, 567, 570, 572, 

573, 600
ECR: amendamentele 425, 427, 428, 434, 435, 436, 452, 464, 467, 486, 487, 488, 496, 

499, 501, 515, 517, 533, 537, 549, 555, 556, 557, 562, 568, 603, 604, 605, 607, 
608, 609, 610, 612, 615, 620, 621, 622, 625

ID: amendamentele 422, 425, 463, 548
PPE, S&D, 
Renew:

amendamentul 452

Verts/ALE: amendamentele 424, 470, 486
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Solicitări de vot pe părți
The Left
amendamentul 451
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „În acest scop, ar trebui introdus un sistem 

bonus-malus pentru determinarea cotei de alocare cu titlu gratuit” și „În schimb, 
instalațiile ale căror emisii de gaze cu efect de seră sunt sub valorile de referință 
relevante ar trebui să primească un stimulent sub forma unei alocări suplimentare 
cu titlu gratuit.”

A doua parte „În acest scop, ar trebui introdus un sistem bonus-malus pentru determinarea 
cotei de alocare cu titlu.”

A treia parte „În schimb, instalațiile ale căror emisii de gaze cu efect de seră sunt sub valorile 
de referință relevante ar trebui să primească un stimulent sub forma unei alocări 
suplimentare cu titlu.”

amendamentul 518
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „operatorilor care nu sunt vizați de obligația 

de conformitate, cum ar fi” 
A doua parte aceste cuvinte

ECR:
amendamentul 421
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și eliminare” (2 ocurențe)
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 422
Prima parte „Sistemul EU ETS ar trebui să evite pe cât posibil scutirile nejustificate și măsurile 

cu efect de denaturare. Pe termen lung, toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea neutralității climatice în cadrul Uniunii până în 2050, iar toate emisiile 
de CO2 ar trebui să fie acoperite de instrumentele de politică adecvate ale Uniunii. 
Includerea instalațiilor de incinerare a deșeurilor municipale în sistemul EU ETS ar 
contribui la economia circulară prin încurajarea reciclării, a reutilizării și a reparării 
produselor, contribuind totodată la decarbonizarea la nivelul întregii economii. 
Deoarece activitățile de reciclare și regenerare intră deja sub incidența sistemului 
EU ETS, includerea de instalații de incinerare a deșeurilor de la nivelul 
administrație locale ar consolida stimulentele pentru gestionarea sustenabilă a 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia deșeurilor. Aceasta ar completa alte 
elemente ale legislației Uniunii în domeniul deșeurilor. În plus, integrarea 
incinerării deșeurilor în sistemul EU ETS ar crea condiții de concurență echitabile 
între regiunile care au inclus incinerarea deșeurilor municipale în domeniul de 
aplicare, reducând riscul de concurență fiscală între regiuni. Cu toate acestea,”

A doua parte „pentru a evita devierea deșeurilor de la instalațiile locale de incinerare a 
deșeurilor către depozitele de deșeuri din Uniune, care generează emisii de 
metan, și exporturile de deșeuri către țări terțe, cu un posibil impact periculos 
asupra mediului, includerea instalațiilor de incinerare a deșeurilor de la nivelul 
administrației locale în domeniul de aplicare al Directivei 2003/87/CE începând cu 
1 ianuarie 2026 ar trebui să fie precedată de o evaluare a impactului care 
urmează să fie efectuată până la 31 decembrie 2024 și care, dacă este cazul, ar 
trebui să fie însoțită de o propunere legislativă pentru a preveni o astfel de 
deviere a deșeurilor și astfel de exporturi de deșeuri.”

amendamentul 446
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să adopte planuri ex ante cu privire la 

modul în care intenționează să utilizeze veniturile din EU ETS în conformitate cu 
obiectivele lor respective în materie de climă și energie și ar trebui”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 455
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „8”
A doua parte acest cuvânt
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amendamentul 460
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Prin urmare, cel puțin 12 % din certificatele 

puse la dispoziția Fondului de investiții în domeniul climei ar trebui să fie utilizate 
pentru dezvoltarea și utilizarea în continuare a surselor regenerabile de energie 
durabile în Uniune, în conformitate cu principiul „eficiența energetică pe primul 
loc.”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 497
Prima parte „Articolele 3b-3f se aplică alocării și eliberării de certificate pentru activitățile de 

aviație menționate în anexa I. Articolele 3b-3geb se aplică alocării și eliberării de 
certificate pentru activitățile de transport maritim enumerate în anexa I, care sunt 
desfășurate de nave cu un tonaj brut de minimum 5 000 de tone.”

A doua parte „De la 1 ianuarie 2027, articolele 3g-3geb se aplică alocării și eliberării de 
certificate pentru activitățile de transport maritim enumerate în anexa I, efectuate 
de nave cu un tonaj brut de minimum 400 de tone. Până la data respectivă, 
Comisia efectuează o evaluare a condițiilor de concurență echitabile pentru toate 
navele și a posibilității de a se evita eventualele efecte negative nedorite asupra 
emisiilor de gaze cu efect de seră care pot rezulta din eventuala înlocuire a 
navelor cu un tonaj brut de 5 000 de tone și mai mult cu mai multe nave cu un 
tonaj brut sub acest prag, dacă nu este redus pragul. Dacă este cazul, Comisia 
anexează la evaluarea respectivă o propunere legislativă privind modificarea 
prezentei directive.”

A treia parte „Până la 31 decembrie 2024, Comisia, sprijinită de Consiliul științific consultativ 
european privind schimbările climatice menționat la articolul 3 din Regulamentul 
(UE) 2021/1119, evaluează impactul asupra climei globale al emisiilor de alte gaze 
cu efect de seră decât cele de CO2, CH4 și N2O și al particulelor cu potențial de 
încălzire globală emise de navele care sosesc, se află sau pleacă din porturile 
aflate sub jurisdicția unui stat membru, și prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind rezultatele evaluării. Raportul respectiv este însoțit, 
după caz, de o propunere legislativă care să conțină modalități de tratare a 
acestor emisii și particule.”

amendamentul 509
Prima parte „În plus, 2,5 % din cantitatea totală de certificate pentru perioada 2024-2030 sunt 

scoase la licitație pentru Fondul pentru modernizare. Statele membre beneficiare 
ale acestui volum de certificate sunt statele membre cu un PIB pe cap de locuitor 
la prețurile pieței mai mic de 65 % din media Uniunii în perioada 2016-2018. 
Fondurile corespunzătoare acestei cantități de certificate se distribuie în 
conformitate cu partea B din anexa IIb. Cantitatea suplimentară de certificate 
menționată la prezentul paragraf este folosită, de asemenea, după caz, pentru a 
finanța proiecte transfrontaliere la care participă statele membre beneficiare și 
regiunile limitrofe frontaliere cu creștere.

A doua parte „În plus, 0,5 % din cantitatea totală de certificate între... ... [anul următor intrării 
în vigoare a prezentei directive de modificare] și 2030 se pun la dispoziție pentru 
Fondul de investiții în domeniul climei creat în temeiul articolului 10a 
alineatul (8).”

amendamentul 523
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care să asigure că alocarea gratuită pentru 

producerea unui produs este independentă de materia primă sau de tipul de 
proces de producție, în cazul în care procesele de producție au același scop, să 
țină seama de potențialul de utilizare circulară a materialelor sau să evite ca 
instalațiile cu procese parțial sau complet decarbonizate care produc produse cu 
caracteristici similare sau egale cu cele ale instalațiilor convenționale din criteriile 
de referință să fie excluse sau să nu poată participa la sistemul de criterii de 
referință.”

A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 543
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „La punerea în aplicare a Fondului de 

investiții în domeniul climei, Comisia ia toate măsurile adecvate în conformitate cu 
Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 pentru a asigura protecția fondurilor în 
legătură cu măsurile și investițiile sprijinite de Fondul de investiții în domeniul 
climei în cazul nerespectării statului de drept în statele membre.”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 547
Prima parte „Sprijinul din Fondul pentru modernizare se acordă numai statelor membre care 

au adoptat obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru realizarea 
neutralității climatice până cel târziu în 2050, precum și măsuri pentru eliminarea 
treptată a tuturor combustibililor fosili într-un interval de timp compatibil cu 
obiectivele stabilite în Regulamentul (UE) 2021/1119”, cu excepția cuvintelor 
„obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru realizarea neutralității 
climatice până cel târziu în 2050, precum și”

A doua parte „obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru realizarea neutralității 
climatice până cel târziu în 2050, precum și”

A treia parte „În plus, nu se acordă sprijin în cadrul Fondului pentru modernizare pentru a 
sprijini investițiile propuse de un stat membru beneficiar cu privire la care 
procedura prevăzută la articolul 6 din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 
este în curs de desfășurare sau cu privire la care Consiliul a adoptat o decizie de 
punere în aplicare privind măsuri adecvate în temeiul articolului respectiv.”

amendamentul 563
Prima parte „Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 23 pentru a completa 

prezenta directivă prin stabilirea cerințelor în baza cărora se consideră că gazele 
cu efect de seră au devenit legate chimic în mod permanent într-un produs, astfel 
încât să nu intre în atmosferă în condiții normale de utilizare”.

A doua parte „și eliminare, astfel cum se menționează la primul paragraf al prezentului alineat.”

amendamentul 566
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv eliminarea și incinerarea 

deșeurilor,”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 575
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și a bugetului orientativ al Uniunii privind 

gazele cu efect de seră pentru perioada 2030-2050, astfel cum se menționează la 
articolul 4 alineatul (4) din regulamentul respectiv.”

A doua parte aceste cuvinte

ID:
amendamentul 506/rev
Prima parte Întregul text, cu excepția alineatului (1a)
A doua parte alineatul 1 a

amendamentul 521
Prima parte întregul text, cu excepția eliminării cuvintelor „cu excepția” și „și a energiei 

electrice produse din gaze reziduale.”
A doua parte aceste eliminări
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amendamentul 678
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „2026, în funcție de aplicarea articolului 36 

alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul CBAM], este 
redus cu 69 % pe durata unei perioade de tranziție din 2028 până în 2029 și 
ulterior este redus cu 2030 puncte procentuale în fiecare an pentru a ajunge la 
0 % în” 

A doua parte aceste cuvinte

PPE, S&D, Renew:
amendamentul 445
Prima parte „Ținând seama de faptul că prezenta directivă modifică Directiva 2003/87/CE în 

ceea ce privește o perioadă de punere în aplicare care a început deja la 
1 ianuarie 2021, din motive de previzibilitate, eficacitate de mediu și simplitate, 
reducerea mai abruptă avută în vedere de sistemul EU ETS ar trebui să asigure o 
direcție clară către îndeplinirea obiectivului Acordului de la Paris și a obiectivului 
de neutralitate climatică la nivelul întregii economii a Uniunii cel târziu în 2050. 
Întrucât factorul de reducere majorat se poate aplica numai începând cu anul 
următor intrării în vigoare a prezentei directive, ar trebui efectuată o reducere 
unică a cantității totale de certificate,”

A doua parte „astfel încât să se asigure concordanța cu emisiile medii reale din ultimii trei ani 
anteriori intrării în vigoare a prezentei directive, ajustate, pornind de la mijlocul 
perioadei respective, cu factorul linear de reducere.”

Verts/ALE:
amendamentul 416
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ca piața unică să nu fie supraîncărcată cu 

costuri suplimentare pentru ca întreprinderile”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 454
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Dacă se detectează un risc de relocare a 

emisiilor de dioxid de carbon, Comisia ar trebui, unde este cazul, să prezinte o 
propunere legislativă compatibilă cu normele OMC pentru a aborda riscul de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon pe piețele de export.”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 525
Prima parte „Pentru a se asigura condiții de concurență echitabile, primul paragraf nu se 

aplică unei părți din producția Uniunii destinată exportului în țări terțe fără 
sisteme de comercializare a certificatelor de emisii sau reglementări similare.”

A doua parte „Până la încheierea perioadei de tranziție, astfel cum este definită în 
[Regulamentul CBAM], Comisia furnizează o evaluare detaliată a impactului în 
legătură cu efectele asupra exporturilor Uniunii din sectoarele CBAM și asupra 
cantității de emisii la nivel.”

A treia parte „Evaluarea respectivă este însoțită de toate măsurile necesare și, dacă este cazul, 
de propuneri legislative care să asigure egalitate între costurile CO2 și diferitele 
sisteme de stabilire a prețurilor din țările terțe. Toate aceste măsuri și propuneri 
respectă normele OMC.”
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amendamentul 528
Prima parte „Pentru a asigura condiții de concurență echitabile și prin derogare de la primul și 

al doilea paragraf, pentru producția în Uniune a produselor enumerate în anexa I 
la regulament [Regulamentul privind mecanismul de ajustare la frontieră în 
funcție de carbon (CBAM)] continuă să se primească alocări cu titlu gratuit egale 
cu 100 %, cu condiția ca aceste produse să fie destinate exportului către țări terțe 
fără mecanisme de stabilire a prețului carbonului similare cu EU ETS.”

A doua parte „Până la... [un an înainte de data încheierii perioadei de tranziție, astfel cum este 
menționată în regulament (CBAM)], Comisia poate prezenta Parlamentului 
European și Consiliului un raport în care va furniza o evaluare detaliată a efectelor 
EU ETS și CBAM asupra producției în Uniune a produselor enumerate în anexa I la 
regulament [CBAM] care sunt destinate exportului către țări terțe și asupra 
evoluției emisiilor globale, precum și o evaluare a compatibilității dispozițiilor de la 
al treilea paragraf al prezentului alineat cu normele OMC.”

A treia parte „Dacă este necesar, Comisia transmite împreună cu raportul respectiv o 
propunere legislativă de adaptare a dispozițiilor paragrafului menționat într-un 
mod care să egalizeze costurile CO2 asociate producției în cadrul Uniunii a 
produselor menționate în anexa I la regulament [CBAM] care sunt destinate 
exportului către țări terțe fără mecanisme de stabilire a prețului carbonului 
similare cu EU ETS, într-un mod compatibil cu normele OMC, până la ... [încheierea 
perioadei de tranziție, astfel cum este menționată în regulament (CBAM)].”

amendamentul 533
Prima parte „(da) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text: „5. Pentru a respecta 

proporția de certificate care urmează să fie scoase la licitație stabilită la 
articolul 10, pentru fiecare an în care suma alocărilor cu titlu gratuit nu atinge 
cuantumul maxim care respectă proporția de certificate care urmează să fie 
scoase la licitație, certificatele rămase până la cuantumul respectiv se utilizează în 
scopul de a preveni sau a limita reducerea alocărilor cu titlu gratuit necesară 
pentru a respecta proporția de certificate care urmează să fie scoase la licitație în 
anii următori. În cazul în care, cu toate acestea, se atinge cuantumul maxim, 
alocările cu titlu gratuit se ajustează în consecință. Orice astfel de ajustare se 
efectuează în mod uniform.”

A doua parte „Se exceptează însă de la ajustarea respectivă instalațiile ale căror niveluri de 
emisii de gaze cu efect de seră sunt sub media celor mai eficiente 10 % instalații 
dintr-un sector sau subsector din Uniune pentru criteriile de referință relevante 
într-un an în care ajustarea se aplică.”
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amendamentul 536
Prima parte „Fondul de investiții în domeniul climei vizează în mod specific sectoarele 

enumerate în anexa I și în anexa III, cum ar fi tehnologiile inovatoare de stocare a 
energiei din surse regenerabile și de stocare a energiei, precum și produsele și 
procesele care le înlocuiesc pe cele generatoare de emisii puternice de dioxid de 
carbon produse în sectoarele enumerate în anexa I, și contribuie la stimularea 
elaborării și a funcționării proiectelor inovatoare” 

A doua parte „care au ca scop captarea și utilizarea ecologică a carbonului („CUC”),” 
A treia parte „care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, îndeosebi 

în ceea ce privește emisiile inevitabile din procesele industriale,” 
A patra parte „captarea ecologică, transportul și stocarea geologică permanentă a CO2 („CSC”) 

în condiții de siguranță pentru mediu pentru emisiile inevitabile de proces 
industrial, precum și captarea directă a CO2 din atmosferă cu stocare sigură, 
sustenabilă și permanentă („DACS”).”

A cincea parte „De asemenea, pot fi încurajate, dacă este cazul, investițiile în tehnologiile pe 
bază de hidrogen din surse regenerabile.  Fondul de investiții în domeniul climei 
sprijină, de asemenea, tehnologiile și infrastructura inovatoare revoluționare 
pentru decarbonizarea transportului feroviar și a transportului rutier, inclusiv a 
formelor colective de transport, cum ar fi transportul public și serviciile ocazionale 
de transport cu autocarul, căutând totodată sinergii cu Orizont Europa, în special 
cu parteneriatele europene și, după caz, cu alte programe ale Uniunii. Trebuie să 
se acorde o atenție specială proiectelor, inclusiv pentru exporturi, din sectoarele 
vizate de [Regulamentul CBAM] în vederea sprijinirii inovării în ceea ce privește 
tehnicile, procesele și tehnologiile care contribuie în mod semnificativ la 
decarbonizarea sectoarelor care fac obiectul regulamentului respectiv, CUC, CSC, 
transportul CO2, energia din surse regenerabile și stocarea energiei, într-un mod 
care să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice în concordanță cu țintele și 
obiectivele stabilite în Regulamentul (UE) 2021/1119 pentru 2030 și 2050, precum 
și la o tranziție justă și care oferă cel mai mare beneficiu marginal în ceea ce 
privește reducerea emisiilor pentru fiecare sprijin acordat. Fondul de investiții în 
domeniul climei poate sprijini, de asemenea, tehnologiile inovatoare revoluționare 
care vizează reducerea emisiilor în sectorul deșeurilor.” cu excepția cuvintelor: 
„CUC, CSC, transportul CO2,”

A șasea parte „CUC, CSC, transportul CO2,”

amendamentul 560
Prima parte „(-aa) se inserează următorul alineat: „1aa. Până la 1 iulie 2023, Comisia 

prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport în care evaluează modul 
în care o restricționare a accesului la piețele europene ale certificatelor de emisii 
de dioxid de carbon pentru entitățile reglementate și intermediarii financiari care 
acționează în numele acestora ar avea un impact asupra integrității și funcționării 
eficace a piețelor certificatelor de emisii de dioxid de carbon și asupra realizării 
obiectivelor Uniunii privind energia și clima pentru 2030 și 2050.”

A doua parte „În cazul în care evaluarea este negativă, Comisia prezintă, după caz, o propunere 
legislativă de adaptare a dispozițiilor relevante din articolul 12 alineatul (1) și 
articolul 19 alineatul (2).”
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amendamentul 676
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Pentru a proteja competitivitatea 

exporturilor Uniunii, producția în Uniune a produselor enumerate în anexa I la 
regulament [CBAM] ar trebui să continue să primească alocări cu titlu gratuit, cu 
condiția ca aceste produse să fie produse pentru exportul către țări terțe fără 
mecanisme de stabilire a prețului carbonului similare cu EU ETS. Până la [un an 
înainte de sfârșitul perioadei de tranziție prevăzute în Regulamentul [CBAM]], 
Comisia ar trebui să prezinte un raport cu o evaluare a efectelor EU ETS și CBAM 
asupra producției în Uniune a produselor enumerate în anexa I la Regulamentul 
[CBAM] care sunt produse pentru export către țări terțe și asupra evoluției 
emisiilor globale, precum și o evaluare a compatibilității cu OMC a derogării 
pentru exporturi, evaluând în special potențialele mecanisme de ajustare a 
exporturilor pentru instalațiile care aparțin celor mai eficiente 10 % din punctul de 
vedere al compatibilității cu OMC sau orice alte propuneri pe care Comisia le 
consideră adecvate și ar trebui, după caz, să prezinte o propunere pentru orice 
legislație și măsuri adecvate și conforme cu OMC care să egalizeze costurile 
diferitelor țări terțe de stabilire a prețului de CO2.”

A doua parte aceste cuvinte

The Left, ECR:
amendamentul 423
Prima parte „Toate emisiile de gaze cu efect de seră captate și transferate în vederea utilizării 

prin procese de captare și utilizare a dioxidului de carbon („CUC”) care nu sunt 
legate chimic permanent într-un produs astfel încât să nu pătrundă în atmosferă 
în condiții normale de utilizare și eliminare ar trebui să fie luate în considerare. În 
absența acoperirii prin mecanisme de stabilire a prețului carbonului a tuturor 
etapelor procesului, în special a emisiilor generate de instalațiile de incinerare a 
deșeurilor, recurgerea la calcule în punctul de eliberare în atmosferă ar duce la 
contabilizarea insuficientă a emisiilor.” cu excepția cuvintelor „și eliminare” și „în 
special a emisiilor generate de instalațiile de incinerare a deșeurilor”

A doua parte „și eliminare”
A treia parte „în special a emisiilor generate de instalațiile de incinerare a deșeurilor”
A patra parte „Pentru a reglementa captarea carbonului într-un mod care să reducă emisiile 

nete, să se asigure că toate emisiile sunt luate în considerare și că se evită dubla 
contabilizare, generând în același timp stimulente economice, Comisia ar trebui să 
evalueze modul de contabilizare a emisiilor de gaze cu efect de seră care sunt 
considerate a fi fost captate și utilizate pentru a fi fixate chimic într-un produs pe 
baza unei evaluări a ciclului de viață al produsului, de exemplu dacă acestea sunt 
utilizate pentru fabricarea unui produs sau dacă o astfel de reducere proporțională 
contribuie la politici naționale inovatoare aprobate de autoritatea competentă din 
statul membru în cauză pentru a asigura și a stimula cooperarea între sectoare, și 
ar trebui, dacă este nevoie, să prezinte o propunere legislativă care să conțină o 
metodologie transparentă, comparabilă și fiabilă.”

The Left, Verts/ALE:
amendamentul 462
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi CSC și CUC” și „cum ar fi 

tehnologiile de captare a dioxidului de carbon.”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 526
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Atunci când evaluarea demonstrează că 

CBAM nu oferă protecție suficientă împotriva relocării emisiilor de dioxid de 
carbon, factorul CBAM ar trebui adaptat temporar până la adoptarea unor măsuri 
corective care să asigure o protecție împotriva relocării emisiilor de dioxid de 
carbon echivalentă cu cea a sistemului de alocări cu titlu gratuit pe care îl 
înlocuiește.”

A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 677
Prima parte „În [anul următor intrării în vigoare a prezentului amendament], cantitatea de 

certificate la nivelul Uniunii se reduce cu 70 de milioane de certificate. În 2026, 
cantitatea de certificate la nivelul Uniunii se diminuează cu 50 de milioane de 
certificate.”, cu excepția cuvintelor „70 de milioane de certificate. În 2026, 
cantitatea de certificate la nivelul Uniunii se reduce cu 50 de milioane de 
certificate”.

A doua parte „70 de milioane de certificate. În 2026, cantitatea de certificate la nivelul Uniunii 
se reduce cu 50 de milioane de certificate”.

A treia parte „În [anul următor intrării în vigoare a prezentului amendament],”
A patra parte „cantitatea de certificate la nivelul Uniunii se majorează cu [numărul de certificate 

corespunzător domeniului de aplicare al EU ETS pentru activitățile de transport 
maritim, astfel cum se prevede la articolul 3g] milioane de certificate pentru 
transportul maritim.”

A cincea parte „Începând cu 2024, factorul linear este de 4,4 % până la sfârșitul anului 2025. 
Începând cu 2026, factorul linear este de 4,5 %. Începând cu 2029, factorul linear 
este de 4,6 %. Comisia publică cantitatea de certificate la nivelul Uniunii în termen 
de trei luni de la [a se introduce data intrării în vigoare a modificării].” cu excepția 
cuvintelor „factorul linear este de 4,4 % până la sfârșitul anului 2025.” Începând 
cu 2026, factorul linear este de 4,5 %. Începând cu 2029”

A șasea parte „factorul linear este de 4,4 % până la sfârșitul anului 2025.” Începând cu 2026, 
factorul linear este de 4,5 %. Începând cu 2029”

The Left, Verts/ALE, ECR:
amendamentul 522
Prima parte „În cazul instalațiilor care fac obiectul obligației de efectuare a unui audit 

energetic sau de a pune în aplicare un sistem certificat de gestionare a energiei în 
temeiul articolului 8 alineatul (4) din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului (*) [trimiterea la articol urmează să fie actualizată cu 
directiva revizuită], alocarea cu titlu gratuit se acordă integral numai dacă 
recomandările din raportul de audit sau ale sistemului certificat de gestionare a 
energiei sunt puse în aplicare, în măsura în care perioada de recuperare pentru 
investițiile relevante nu depășește opt ani și costurile investițiilor respective sunt 
proporționale. În caz contrar, volumul alocărilor cu titlu gratuit se reduce în 
concordanță cu al nouălea și al zecelea paragraf ale prezentului alineat. Volumul 
alocărilor cu titlu gratuit nu se reduce în cazul în care un operator demonstrează 
că a pus în aplicare alte măsuri care conduc la reduceri ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră echivalente cu cele recomandate în raportul de audit pentru 
instalația în cauză. Măsurile menționate la primul paragraf al prezentului alineat 
se ajustează în consecință. ” cu excepția cuvintelor „în concordanță cu al nouălea 
și al zecelea paragraf ale prezentului alineat”

A doua parte „în concordanță cu al nouălea și al zecelea paragraf ale prezentului alineat”
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A treia parte „Pe lângă cerințele prevăzute la al treilea paragraf al prezentului alineat, până la 1 
iulie 2025, operatorii din sectoarele sau subsectoarele admisibile pentru alocarea 
cu titlu gratuit a certificatelor în temeiul articolelor 10a și 10b stabilesc un plan de 
decarbonizare pentru fiecare dintre instalațiile lor pentru activitățile care fac 
obiectul prezentei directive. ... Comisia, sprijinită de Consiliul științific consultativ 
european privind schimbările climatice, este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 23 pentru a completa prezenta directivă prin 
stabilirea conținutului minim și a formatului planurilor de decarbonizare 
menționate la al patrulea paragraf al prezentului alineat, în special în ceea ce 
privește criteriile de referință pentru țintele și obiectivele de etapă menționate la 
litera (b) de la paragraful respectiv. La elaborarea și adoptarea actelor delegate 
sunt implicate toate părțile interesate pertinente.  În cazul în care cerințele de la 
al treilea paragraf sau de la al patrulea paragraf nu au fost îndeplinite, alocarea cu 
titlu gratuit se reduce cu:  (a) 50 % pentru instalațiile ale căror niveluri de emisii 
de gaze cu efect de seră se situează peste media celor mai puțin eficiente 10 % 
din instalațiile dintr-un sector sau subsector din Uniune, pentru produsele de 
referință relevante;
(b) 30 % pentru instalațiile ale căror niveluri de emisii de gaze cu efect 
de seră se situează sub media celor mai puțin eficiente 10 % dintre instalațiile 
dintr-un sector sau subsector din Uniune pentru produsele de referință relevante 
și peste media celor mai eficiente 50 % dintre instalațiile din acel sector sau 
subsector; 
(c) 25 % pentru instalațiile ale căror niveluri de emisii de gaze cu efect 
de seră sunt peste media celor mai eficiente 10 % dintre instalațiile dintr-un 
sector sau subsector din Uniune pentru criteriile de referință relevante pentru 
produse și sub media celor mai eficiente 50 % dintre instalațiile din acel sector 
sau subsector. 
În cazul în care nu au fost îndeplinite nici cerințele de la al treilea paragraf, nici 
cele de la al patrulea paragraf, procentele prevăzute la al nouălea paragraf literele 
(a), (b) și (c) se dublează.”

A patra parte „Se acordă o alocare suplimentară cu titlu gratuit de 10 % din valoarea de 
referință aplicabilă instalațiilor ale căror niveluri de emisii de gaze cu efect de seră 
sunt sub media celor mai eficiente 10 % dintre instalațiile dintr-un sector sau 
subsector din Uniune pentru criteriile de referință relevante pentru produse, cu 
condiția să fie disponibile certificate în conformitate cu al 12-lea paragraf.  În 
scopul alocării suplimentare cu titlu gratuit menționate la al 11-lea paragraf, se 
utilizează toate certificatele care nu sunt alocate din cauza unei reduceri a alocării 
cu titlu gratuit în conformitate cu al nouălea și al zecelea paragraf.”

ID, Verts/ALE:
amendamentul 679
Prima parte „Pentru a asigura condiții de concurență echitabile și prin derogare de la primul și 

al doilea paragraf, pentru producția în Uniune a produselor enumerate în anexa I 
la regulament [Regulamentul privind mecanismul de ajustare la frontieră în 
funcție de carbon (CBAM)] continuă să se primească alocări cu titlu gratuit cu 
condiția ca aceste produse să fie produse pentru exportul către țări terțe fără 
mecanisme de stabilire a prețului carbonului similare cu EU ETS.”

A doua parte Până la... [un an înainte de data încheierii perioadei de tranziție, astfel cum este 
menționată în regulament (CBAM)], Comisia prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport în care va furniza o evaluare detaliată a efectelor EU ETS și 
CBAM asupra producției în Uniune a produselor enumerate în anexa I la 
regulament [CBAM] care sunt produse pentru exportul către țări terțe și asupra 
evoluției emisiilor globale, precum și o evaluare a compatibilității (...) cu OMC”
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A treia parte „dispozițiilor de la al paragraful anterior, evaluând în special potențialele 
mecanisme de ajustare a exporturilor pentru instalațiile care aparțin celor mai 
eficiente 10 %, astfel cum se prevede în prezentul articol, din punctul de vedere al 
compatibilității cu OMC sau orice alte propuneri pe care Comisia le consideră 
adecvate. Dacă este necesar, Comisia transmite împreună cu raportul respectiv o 
propunere legislativă care prevede protecția împotriva riscului de relocare a 
emisiilor de carbon care egalizează prețul carbonului pentru producția din Uniune 
a produselor menționate în anexa I la regulament [CBAM] care produse pentru 
export către țări terțe fără mecanisme de stabilire a prețului carbonului similare 
cu EU ETS, într-un mod compatibil cu normele OMC, până la ... [încheierea 
perioadei de tranziție, astfel cum este menționată în regulament (CBAM)].” cu 
excepția cuvintelor „evaluând în special potențialele mecanisme de ajustare a 
exporturilor pentru instalațiile care aparțin celor mai eficiente 10 %, astfel cum se 
prevede în prezentul articol, din punctul de vedere al compatibilității cu OMC sau 
orice alte propuneri pe care Comisia le consideră adecvate.”

A patra parte aceste cuvinte

2. Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice***I

Raport: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea Comisiei AN + 479, 103, 48

3. Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon***I

Raport: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Obiect Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Respingere 220 ID AN - 69, 506, 48

Proiect de act legislativ

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

comisia +

14 comisia AN + 544, 78, 5

20 comisia AN + 490, 129, 4

22 comisia vs +

div

1 +

24 comisia

2/AN + 477, 140, 9

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot separat

25S comisia AN + 479, 134, 10
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Obiect Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

27 comisia vs +

34S comisia vs +

44 comisia vs +

47 comisia AN + 464, 150, 8

54 comisia vs +

56 comisia vs +

div

1 +

58 comisia

2 +

61 comisia vs +

64 comisia vs +

89 comisia vs +

90 comisia vs +

91 comisia vs +

92 comisia vs +

93 comisia vs +

95 comisia vs +

96 comisia vs +

97 comisia vs +

105 comisia vs +

127 comisia vs +

131 comisia vs +

132 comisia vs +

133 comisia vs +

134 comisia vs +

div

1 +

142 comisia

2 +
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Obiect Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

3 +

4 +

147 comisia vs +

148 comisia vs +

149 comisia vs +

176 comisia vs +

177 comisia AN + 472, 145, 8

178 comisia AN + 475, 140, 9

179 comisia AN + 487, 128, 8

div

1 +

181 comisia

2 +

div

1 +

45 comisia

2/VE + 402, 210, 7

Articolul 1 § 1

228 ID ↓

Articolul 1 § 2 229 ID -

46 comisia +Articolul 1 § 3

230 ID AN - 138, 480, 7

Articolul 2 § 3 231 ID -

După articolul 5 250 ECR AN - 124, 478, 22

div

1/AN + 453, 157, 14

130 comisia

2/AN + 488, 133, 3

div

1/AN ↓

189 The Left

2/AN ↓

După articolul 24

251 ECR AN ↓
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Obiect Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

232 ID AN ↓

207=
252=

ITRE
ECR

AN - 131, 482, 9Articolul 30 § 1

153 comisia +

div

1/AN + 380, 236, 8

260 S&D, Renew, 
PPE

2/AN + 433, 165, 21

208=
233=
253=
209=
255=
210=
234=
256=
211=
235=

ITRE
ID

ECR
ITRE
ECR
ITRE
ID

ECR
ITRE
ID

AN ↓

154-
155

comisia ↓

Articolul 30 § 2

156 comisia AN ↓

Articolul 30, după § 2 254 ECR -

Articolul 31 § 1 212=
257=

ITRE,
ECR

AN - 128, 484, 10

div

1/AN + 469, 153, 4

2/AN + 490, 127, 6

261 S&D, Renew, 
PPE

3/AN + 376, 240, 7

190 The Left AN ↓

div

1/AN ↓

159 comisia

2/AN ↓

196 PPE AN ↓

div

1/AN + 449, 161, 14

Articolul 31, după § 1

262 S&D, Renew, 
PPE

2/AN + 540, 60, 8
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Obiect Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

3/AN + 436, 178, 9

4/AN + 340, 263, 18

213 ITRE AN ↓

214=
259=

ITRE
ECR

AN ↓

197 PPE AN ↓

258 ECR AN - 138, 469, 16

Articolul 31, după § 2 191 The Left AN - 37, 583, 4

Articolul 36 § 3, 
înaintea literei (a)

215 ITRE AN - 119, 494, 11

198=
216=
263=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

AN + 498, 117, 9Articolul 36 § 3 litera 
(a)

171 comisia ↓

199=
217=

PPE
ITRE

AN + 485, 119, 19Articolul 36 § 3 litera 
(b)

172 comisia ↓

264 S&D, Renew, 
PPE

AN + 491, 119, 12Articolul 36 § 3 litera 
(c)

173 comisia ↓

200=
218=
265=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

AN + 493, 122, 9Articolul 36 § 3 litera 
(d)

174 comisia ↓

219 ITRE AN - 121, 479, 21Articolul 36 § 3, după 
litera (d)

237 ID AN - 122, 493, 7

div

1/AN - 155, 459, 9

2/AN - 131, 477, 10

185 Verts/ALE

3/AN - 130, 476, 10

div

Anexa I

175 comisia

1/AN + 488, 124, 12
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Obiect Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 469, 144, 11

3/AN + 457, 144, 11

Considerentul 3 221 ID AN - 127, 481, 11

div

1 +

2 +

8 comisia

3/AN + 318, 296, 9

div

1 ↓

Considerentul 10

§ text original

2 ↓

Considerentul 11 240 ECR -

div

1/AN - 120, 493, 6

După considerentul 
12

186 The Left

2/AN ↓

201=
222=
241=

ITRE
ID

ECR

-Considerentul 50

33 comisia AN - 121, 496, 7

202=
223=
243=

ITRE
ID

ECR

-

203=
224=

ITRE
ID

AN - 139, 476, 4

După considerentul 
50

242 ECR -

194 PPE AN - 287, 330, 5După considerentul 
51

35 comisia VE + 495, 46, 82

36 comisia +Considerentul 52

204=
225=
244=

ITRE
ID

ECR

↓
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Obiect Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

205=
226=

ITRE
ID

AN - 120, 470, 28

206=
227=
245=

ITRE
ID

ECR

-

246 ECR -

247 ECR -

După considerentul 
52

248 ECR -

div

1/AN - 120, 493, 6

187 The Left

2/AN - 141, 466, 8

Considerentul 55

40 comisia AN + 480, 137, 5

După considerentul 
55

188 The Left AN - 115, 498, 4

Propunerea Comisiei AN + 450, 115, 55

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: amendamentele 8 (a treia parte), 20, 24 (a doua parte), 25, 33, 40,130, 159, 175 

(a doua și a treia parte), 185 (a doua și a treia parte), 239 (a doua parte), 250, 
251, 258, 262

ID: amendamentele 14, 40, 220, 221, 224, 226, 230, 232, 237, 262 (a patra parte)
PPE: amendamentele 159, 194
S&D: amendamentele 47, 196, 199, 200, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 

220, 260, 261, 262, 263, 264, 265
The Left: amendamentele 156, 159, 175, 177, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 

196, 197, 207, 208, 213, 260, 261, 262
Verts/ALE: amendamentele 156, 159, 260 (a doua parte), 261 (a treia parte), 262 (prima și a 

treia parte), 263, 264, 265

Solicitări de vot separat
ECR: amendamentele 34, 35, 44, 54, 61, 64, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 105, 127, 

131, 132, 133, 134, 147, 148, 149, 171, 172, 173, 174
ID: amendamentele 8, 22, 25, 27, 47, 56, 64, 130, 159, 176, 177, 178, 179

Solicitări de vot pe părți
ECR:
amendamentul 130
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Pentru a se asigura că CBAM își atinge 

scopul urmărit de a reduce emisiile globale de dioxid de carbon și de a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și a angajamentelor 
internaționale, printre care și Acordul de la Paris, Uniunea acordă sprijin financiar 
pentru a susține atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea în țările 
cel mai puțin dezvoltate, inclusiv eforturile acestora în direcția decarbonizării și 
transformarea industriilor lor prelucrătoare, fără a aduce atingere alineatului (1).”

A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 185
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Substanțe chimice Codul NC Gaz cu 

efect de seră
29 – Substanțe chimice organice Dioxid de carbon 2804 10 000 – Hidrogen

Dioxid de carbon 2814 10 000 – Amoniac anhidru Dioxid de carbon
2814 20 00 – Amoniac în soluție apoasă Dioxid de carbon” și „Polimeri 
Codul NC Gaz cu efect de seră 39 – Materiale plastice și articole din materiale 
plastice Dioxid de carbon și protoxid de azot”

A doua parte „Substanțe chimice Codul NC Gaz cu efect de seră
29 – Substanțe chimice organice Dioxid de carbon
2804 10 000 – Hidrogen Dioxid de carbon
2814 10 000 – Amoniac anhidru Dioxid de carbon 
2814 20 00 – Amoniac în soluție apoasă Dioxid de carbon”

A treia parte „Polimeri Codul NC Gaz cu efect de seră 39 – Materiale plastice și articole din 
materiale plastice Dioxid de carbon și protoxid de azot”

ID:
considerentul 10 (COM(2021)0564)
Prima parte „Mecanismele existente de abordare a riscului de relocare a emisiilor de dioxid de 

carbon în sectoarele sau subsectoarele expuse riscului de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon sunt alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor EU ETS și 
măsurile financiare menite să compenseze costurile emisiilor indirecte generate 
de costurile emisiilor de GES transferate în prețul energiei electrice, prevăzute la 
articolul 10a alineatul (6) și la articolul 10b din Directiva 2003/87/CE.”

A doua parte „Cu toate acestea, alocarea cu titlu gratuit în cadrul EU ETS slăbește semnalul de 
preț pe care sistemul îl oferă instalațiilor care îl primesc în comparație cu licitarea 
integrală și, prin urmare, afectează stimulentele pentru investiții în reducerea 
suplimentară a emisiilor.”

amendamentul 58
Prima parte „emisii reale” înseamnă emisiile calculate și verificate pe baza datelor primare din 

procesele de producție a mărfurilor și din producerea energiei electrice consumate 
în timpul proceselor de producție a mărfurilor;

A doua parte „și din producerea energiei electrice consumate în timpul proceselor de producție 
a mărfurilor;”

amendamentul 142
Prima parte „Un stat membru sau orice parte afectată sau favorizată de oricare dintre 

situațiile descrise la alineatul (2) poate notifica Comisia în cazul în care se 
confruntă cu practici de circumvenție.”

A doua parte „Părțile interesate, altele decât părțile direct afectate, cum ar fi organizațiile de 
protecție a mediului și organizațiile neguvernamentale, care găsesc dovezi 
concrete ale circumvenției prezentului regulament pot, și ele, să notifice Comisia.”

A treia parte „Comisia monitorizează permanent cu scopul de a identifica practicile de 
circumvenție, inclusiv prin supravegherea pieței sau pe baza oricărei surse de 
informații relevante,” 

A patra parte „precum observațiile și relatările organizațiilor societății civile.”
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amendamentul 181
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „5 %”
A doua parte aceste cuvinte

PPE:
amendamentul 45
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „potențial”
A doua parte acest cuvânt

The Left:
amendamentul 187
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „În timp ce veniturile obținute din vânzarea 

certificatelor CBAM vor intra în bugetul UE ca venit general și nu ar trebui să fie 
alocate pentru o anumită cheltuială din bugetul Uniunii, în lumina principiului 
universalității care reglementează bugetul Uniunii, ”

A doua parte aceste cuvinte

Verts/ALE:
amendamentul 159
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Factorul CBAM pentru mărfurile incluse în 

prezentul regulament după ...[data intrării în vigoare a acestuia] este egal cu 
100 % în primul an, cu 70 % în al doilea an, cu 40 % în al treilea an și ajunge la 
0 % după 4 ani.”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 260
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Pe baza raportului, Comisia poate, dacă este 

cazul, să prezinte o propunere legislativă de ajustare a factorului CBAM menționat 
la articolul 31 sau de amânare a intrării în vigoare a articolului 36 alineatul (3) 
litera (d) în ceea ce privește mărfurile.”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 186
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și de țările din sudul global”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 189
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru sprijinirea țărilor cu venituri mici și 

mijlocii care sunt cel mai afectate de CBAM”
A doua parte aceste cuvinte

ECR, PPE:
amendamentul 8
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „atât”, „cât și compensațiile pentru costurile 

emisiilor indirecte” 
A doua parte „atât”
A treia parte „cât și compensațiile pentru costurile emisiilor indirecte” 

ECR, ID:
amendamentul 24
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „polimeri”
A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 175
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Substanțe chimice Codul NC Gaz cu 

efect de seră
29 – Substanțe chimice organice Dioxid de carbon
2804 10 000 – Hidrogen Dioxid de carbon
2814 10 000 – Amoniac anhidru Dioxid de carbon
2814 20 00 – Amoniac în soluție apoasă Dioxid de carbon” și „Polimeri 
Codul NC Gaz cu efect de seră 39 – Materiale plastice și articole din materiale 
plastice Dioxid de carbon și protoxid de azot”

A doua parte „Substanțe chimice Codul NC Gaz cu efect de seră
29 – Substanțe chimice organice Dioxid de carbon
2804 10 000 – Hidrogen Dioxid de carbon
2814 10 000 – Amoniac anhidru Dioxid de carbon
2814 20 00 – Amoniac în soluție apoasă Dioxid de carbon”

A treia parte „Polimeri Codul NC Gaz cu efect de seră 39 – Materiale plastice și articole din 
materiale plastice Dioxid de carbon și protoxid de azot”

ID, The Left, Verts/ALE:
amendamentul 261
Prima parte Nu se acordă alocări cu titlu gratuit pentru producția în Uniune a produselor 

enumerate la anexa I începând de la data aplicării CBAM, astfel cum se prevede la 
articolul 36 alineatul (3). Prin derogare de la primul paragraf de la prezentul 
alineat, până în 2032, producția acestor mărfuri beneficiază de alocări cu titlu 
gratuit”

A doua parte „în cantități reduse. Se aplică un factor CBAM de reducere a alocării cu titlu gratuit 
pentru producția acestor mărfuri. Factorul CBAM este egal cu 100 % pentru 
perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2026, și, în funcție de aplicarea 
articolului 36 alineatul (3) litera (d) din prezentul regulament, cu 93 % în 2027, cu 
84 % în 2028, cu 69 % în 2029, cu 50 % în 2030, cu 25 % în 2031, ajungând la 
0 % în 2032. Factorul CBAM pentru mărfurile incluse în prezentul regulament 
după ...[data intrării în vigoare a acestuia], în conformitate cu termenul stabilit la 
articolul 2 alineatul (1a), este egal cu 100 % în primul an, cu 93 % în al doilea an, 
cu 84 % în al treilea an, cu 69 % în al patrulea an, cu 50 % în al cincilea an, cu 
25 % în al treilea an și ajunge la 0 % după 6 ani. Reducerea alocărilor cu titlu 
gratuit se calculează anual ca media cererii de alocări cu titlu gratuit pentru 
producția mărfurilor enumerate în anexa I în raport cu cererea totală de alocări cu 
titlu gratuit calculată pentru toate instalațiile, pentru perioada relevantă 
menționată la articolul 11 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE. Se aplică factorul 
CBAM.” cu excepția cuvintelor: „Factorul CBAM pentru mărfurile incluse în 
prezentul regulament după ...[data intrării în vigoare a acestuia] este egal cu 
100 % în primul an, cu 93 % în al doilea an, cu 84 % în al treilea an, cu 69 % în al 
patrulea an, cu 50 % în al cincilea an, cu 25 % în al treilea an și ajunge la 0 % 
după 6 ani.”

A treia parte aceste cuvinte

ECR, ID, The Left, Verts/ALE:
amendamentul 262
Prima parte „Pentru a asigura condiții de concurență echitabile și prin derogare de la 

alineatul (1) litera (c), pentru producția în Uniune a produselor enumerate în 
anexa I la prezentul regulament continuă să se primească alocări cu titlu gratuit 
cu condiția ca aceste produse să fie fabricate pentru exportul către țări terțe fără 
mecanisme de stabilire a prețului carbonului similare cu EU ETS.”

A doua parte „Până la 31 decembrie 2025, Comisia prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport în care oferă o evaluare detaliată a efectelor EU ETS și CBAM 
asupra producției în Uniune a produselor enumerate în anexa I la prezentul 
regulament care sunt fabricate pentru exportul către țări terțe și asupra evoluției 
emisiilor globale, precum și o evaluare a compatibilității derogării de la primul 
paragraf cu normele OMC. După caz, Comisia anexează la raportul respectiv o 
propunere legislativă care să prevadă o protecție împotriva riscului de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon, care să egalizeze prețurile carbonului pentru 
producția în Uniune de produse enumerate în anexa I la prezentul regulament 
care sunt fabricate pentru export către țări terțe fără mecanisme de stabilire a 
prețului carbonului similare cu EU ETS, într-un mod compatibil cu normele OMC 
până la 31 decembrie 2026,” cu excepția cuvintelor: „de la primul alineat”

A treia parte „de la primul alineat”
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A patra parte „evaluând în special mecanismele potențiale de ajustare la export pentru 
instalațiile care aparțin celor mai eficiente instalații cu 10 %, astfel cum se 
prevede la articolul 10a din Directiva 2003/87/CE, având în vedere 
compatibilitatea cu normele OMC sau orice alte propuneri pe care Comisia le 
consideră adecvate.”

Diverse
Amendamentul 249 a fost anulat.
Grupul ID a retras amendamentul 236.
Amendamentele 201-219 au fost retrase de comisia ITRE și reluate de Grupul ECR conform 
articolului 180 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.
Amendamentele 192, 193, 195, 196 și 197 au fost retrase de Grupul PPE. Grupul ID a reluat 
amendamentele 196 și 197 în conformitate cu articolul 180 alineatul (5) din Regulamentul de 
procedură.
Grupurile S&D și Renew și-au retras amendamentele 238, 239.
Catherine Griset și-a retras sprijinul pentru amendamentul 220.


