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Contextul
Comisia a adoptat o versiune revizuită a Orientărilor privind ajutoarele de stat în contextul sistemului UE de
comercializare a certificatelor de emisii după 2021; aceste orientări vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2021.
EU ETS este una dintre componentele esențiale ale politicii UE de combatere a schimbărilor climatice, reprezentând
instrumentul său cheie pentru reducerea într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor a emisiilor de gaze cu
efect de seră. ETS lansează un semnal referitor la prețul carbonului, scopul fiind ca întreprinderile să își reducă emisiile.

Care este obiectivul orientărilor?
Orientările privind ETS vizează reducerea riscului de „relocare a emisiilor de dioxid de carbon”, situație în care
întreprinderile își mută producția în țări din afara UE cu politici mai puțin ambițioase privind clima, ceea ce duce la o
activitate economică mai scăzută în UE, dar nu permite reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel mondial.
Grație orientărilor sus-menționate, statele membre pot să le ofere întreprinderilor din sectoarele expuse riscurilor
compensații care acoperă parțial creșterea prețului la energie electrică ce rezultă din semnalele referitoare la prețul
carbonului instituite ca urmare a EU ETS (așa-numitele „costuri indirecte ale emisiilor”), evitându-se în același timp
supracompensarea și, prin urmare, denaturarea nejustificată a concurenței pe piața unică.

„Pactul verde european este planul nostru de acțiune care va duce la realizarea
unei transformări ecologice. În centrul acestui pact se află misiunea noastră de
a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050.”
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

„Pentru a combate în mod durabil schimbările climatice și pentru a realiza
obiectivele Pactului verde, trebuie să stabilim un preț al emisiilor de dioxid de
carbon, evitând în același timp relocarea acestora. Orientările revizuite privind
ajutoarele de stat din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de
emisii, adoptate astăzi, constituie un element important al acestui proiect.”
Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene

Care sunt elementele-cheie ale orientărilor?
Pentru a reduce riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, orientările adoptate sunt concepute în jurul a
trei elemente-cheie:

SECTOARE

Orientările se concentrează asupra celor 10 sectoare și a celor 20 de subsectoare expuse
cel mai mult riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon:
• sectoarele cu o expunere comercială internațională considerabilă;
• sectoarele afectate în mod semnificativ de costul energiei care au o capacitate 		
limitată de a transfera costurile mai ridicate ale energiei electrice;
• sectoarele cu marje de profit supuse unei presiuni la nivel internațional;
• sectoarele cu potențial limitat de îmbunătățire a eficienței energetice.

NIVELUL COMPENSAȚIILOR
Orientările revizuite asigură o rată de compensare stabilă de 75 % (redusă de la 85
%, cât era la începutul perioadei anterioare de comercializare din cadrul ETS) și exclud
compensațiile pentru tehnologiile ineficiente, pentru a stimula în continuare întreprinderile
să își mențină eficiența energetică.

CONDIȚIONALITATE
Obținerea compensațiilor va depinde de eforturile de decarbonizare depuse de întreprinderi,
cum ar fi:
•
•
•
•

realizarea de audituri energetice;
punerea în aplicare a recomandărilor formulate în urma auditului energetic;
facilitarea creșterii investițiilor durabile și a celor private;
reducerea amprentei de carbon a consumului lor de energie electrică.

UE va fi neutră din punct de vedere climatic în 2050. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să
sprijinim industria să inoveze, astfel încât întreprinderile din UE să devină lideri mondiali în domeniul
economiei verzi.
Orientările revizuite vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2021 și vor fi aplicate în perioada 20212030. Statele membre
care aleg să acorde ajutoare de stat prin intermediul compensării costurilor indirecte în cadrul ETS vor trebui să
notifice sistemele Comisiei Europene, pe baza acestor orientări.

