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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante 
pentru schimbările climatice 
(COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0789),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0433/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizele Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 
regională (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO ....
2 JO ....
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Decizia 1/CP.15, adoptată în cadrul 
Conferinței părților la CCONUSC 
(„Decizia 1/CP.15” sau „Acordul de la 
Copenhaga”) și Decizia 1/CP.16, adoptată 
în cadrul Conferinței părților la CCONUSC 
(„Decizia 1/CP.16” sau „Acordul de la 
Cancun”) au contribuit în mod semnificativ 
la progresul înregistrat în abordarea într-o 
manieră echilibrată a provocărilor ridicate 
de schimbările climatice. Deciziile 
respective au introdus noi cerințe de 
monitorizare și de raportare care se aplică 
în ceea ce privește punerea în aplicare a 
strategiilor ambițioase de reducere a 
emisiilor asumate de Uniune și de statele 
sale membre, oferind sprijin țărilor în curs 
de dezvoltare. De asemenea, deciziile 
recunosc importanța abordării în mod 
prioritar a măsurilor de adaptare la 
schimbările climatice, precum și a 
măsurilor de atenuare a acestora. Decizia 
1/CP.16 solicită, în egală măsură, țărilor 
dezvoltate să elaboreze strategii sau planuri 
de dezvoltare cu emisii scăzute de carbon. 
Se așteaptă ca astfel de strategii sau planuri 
să contribuie la trecerea la o societate cu 
emisii reduse de carbon și să asigure o 
creștere continuă și o dezvoltare durabilă. 
Prezentul regulament trebuie să faciliteze, 
prin intermediul actelor delegate, punerea 
în aplicare a cerințelor existente și viitoare 
de monitorizare și de raportare care rezultă 
din decizii ulterioare sau din aprobarea 
unui acord internațional în temeiul 
CCONUSC. 

(4) Decizia 1/CP.15, adoptată în cadrul 
Conferinței părților la CCONUSC 
(„Decizia 1/CP.15” sau „Acordul de la 
Copenhaga”) și Decizia 1/CP.16, adoptată 
în cadrul Conferinței părților la CCONUSC 
(„Decizia 1/CP.16” sau „Acordul de la 
Cancun”) au contribuit în mod semnificativ 
la progresul înregistrat în abordarea într-o 
manieră echilibrată a provocărilor ridicate 
de schimbările climatice. Deciziile 
respective au introdus noi cerințe de 
monitorizare și de raportare care se aplică 
în ceea ce privește punerea în aplicare a 
strategiilor ambițioase de reducere a 
emisiilor asumate de Uniune și de statele 
sale membre, oferind sprijin țărilor în curs 
de dezvoltare. De asemenea, deciziile 
recunosc importanța abordării în mod 
prioritar a măsurilor de adaptare la 
schimbările climatice, precum și a 
măsurilor de atenuare a acestora. Decizia 
1/CP.16 solicită, în egală măsură, țărilor 
dezvoltate să elaboreze strategii sau planuri 
de dezvoltare cu emisii scăzute de carbon. 
Se așteaptă ca astfel de strategii sau planuri 
să contribuie la trecerea la o societate cu 
emisii reduse de carbon și să asigure o 
creștere continuă și o dezvoltare durabilă și 
acestea ar trebui să fie compatibile cu o 
traiectorie rentabilă către un obiectiv pe 
termen lung privind clima. Prezentul 
regulament trebuie să faciliteze, prin 
intermediul actelor delegate, punerea în 
aplicare a cerințelor existente și viitoare de 
monitorizare și de raportare care rezultă 
din decizii ulterioare sau din aprobarea 
unui acord internațional în temeiul 
CCONUSC. 
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pachetul privind clima și energia 
adoptat în 2009, în special Decizia nr. 
406/2009/CE din 23 aprilie 2009 privind 
efortul statelor membre de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră astfel 
încât să respecte angajamentele 
Comunității de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2020 și Directiva 
2009/29/CE din 23 aprilie 2009 de 
modificare a Directivei 2003/87/CE în 
vederea îmbunătățirii și extinderii 
sistemului comunitar de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră,
marchează un alt angajament ferm al 
Uniunii și al statelor membre de a reduce 
în mod semnificativ emisiile de gaze cu 
efect de seră. De asemenea, sistemul 
Uniunii de monitorizare și de raportare a 
emisiilor trebuie actualizat având în vedere 
noile dispoziții ale legislației în cauză.

(5) Pachetul privind clima și energia 
adoptat în 2009, în special Decizia nr. 
406/2009/CE din 23 aprilie 2009 privind 
efortul statelor membre de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră astfel 
încât să respecte angajamentele 
Comunității de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2020, Directiva 
2009/29/CE din 23 aprilie 2009 de 
modificare a Directivei 2003/87/CE în 
vederea îmbunătățirii și extinderii 
sistemului comunitar de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră și 
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile1

marchează un alt angajament ferm al 
Uniunii și al statelor membre de a reduce 
în mod semnificativ emisiile de gaze cu 
efect de seră. Cel de al treilea pilon al 
strategiei UE în domeniul climei, prin 
care se urmărește realizarea unor 
economii de energie de 20% până în 2020, 
este pus în aplicare în cadrul legislației 
Uniunii prin intermediul Directivei 
privind eficiența energetică, de abrogare a 
Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE. De 
asemenea, sistemul Uniunii de 
monitorizare și de raportare a emisiilor 
trebuie actualizat având în vedere noile 
dispoziții ale legislației în cauză.
________
1 JO L 140, 5.6.2009, p. 16.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Cerințele de monitorizare și de 
raportare de către statele membre a 
emisiilor provenite din transportul 
maritim trebuie adoptate într-o manieră 
complementară și coerentă cu cerințele 
convenite în cadrul CCONUSC sau, în 
măsura posibilă, cu cerințele aplicabile 
navelor, astfel cum sunt acestea stabilite în 
contextul Organizației Maritime 
Internaționale („OMI”) sau prin 
intermediul unei măsuri la nivelul Uniunii 
care să abordeze tema emisiilor de GES 
provenite din transportul maritim. O astfel 
de monitorizare și raportare ar permite o 
mai bună înțelegere a problematicii acestor 
emisii și ar sprijini punerea efectivă în 
aplicare a politicilor.

(13) Pentru a obține date mai bune despre 
poluarea cauzată de nave și pentru a 
depăși ineficiențele rezultate ca urmare a 
lipsei de transparență a informațiilor,
cerințele de monitorizare și de raportare de 
către armatori și operatorii de nave a 
informațiilor legate de transporturile 
maritime care sunt relevante pentru climă 
ar trebui adoptate într-o manieră 
complementară și coerentă cu cerințele 
convenite în cadrul CCONUSC sau, în 
măsura posibilă, cu cerințele aplicabile 
navelor, astfel cum sunt acestea stabilite în 
contextul Organizației Maritime 
Internaționale („OMI”) sau prin 
intermediul unei măsuri la nivelul Uniunii 
care să abordeze tema emisiilor de GES 
provenite din transportul maritim.
Armatorii ar trebui să își determine 
performanțele în conformitate cu indicele 
OMI de eficiență energetică din 
proiectare, precum și cu indicele OMI 
privind eficiența energetică în exploatare, 
iar informațiile privind eficiența ar trebui 
puse la dispoziția navlositorilor și a 
utilizatorilor. O astfel de monitorizare și 
raportare ar permite o mai bună înțelegere 
a problematicii acestor emisii și ar sprijini 
punerea efectivă în aplicare a politicilor.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Este important, de asemenea, să se 
raporteze sursele private de finanțare a 
acțiunilor în domeniul climei, care sunt 
distincte de finanțarea proiectelor prin 
intermediul unor mecanisme flexibile în 
cadrul cărora se utilizează credite pentru 
îndeplinirea obligațiilor de reducere a 
gazelor cu efect de seră în țările 
industrializate. 

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Contribuția Uniunii la finanțarea la 
nivel internațional a acțiunilor în 
domeniul climei în țările în curs de 
dezvoltare ar trebui canalizată într-o 
măsură tot mai mare prin intermediul 
bugetului Uniunii. Toate veniturile 
obținute în urma unor măsuri de 
includere a emisiilor internaționale 
cauzate de transporturi în obiectivele 
Uniunii legate de climă ar trebui colectate 
centralizat și alocate finanțării la nivel 
internațional a acțiunilor în domeniul 
climei prin intermediul Fondului global 
pentru climă și biodiversitate propus de 
Comisie. 

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Comisia ar trebui să evalueze în 
cadrul viitoarelor revizuiri ale Directivei 
2003/87/CE punerea în aplicare a 
dispozițiilor referitoare la utilizarea și 
raportarea veniturilor obținute din licitații 
și să ia în considerare posibilitatea 
repartizării unei părți a acestor venituri 
către mecanismul global în domeniul 
climei și biodiversității și către acțiunile 
interne ale Uniunii vizând clima.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Orientările actuale din cadrul 
CCONUSC privind raportarea gazelor cu 
efect de seră recomandă raportarea 
emisiilor de metan într-un interval de 
timp de 100 de ani. Dat fiind potențialul 
ridicat de încălzire globală al acestuia și 
durata sa de viață relativ scurtă în 
atmosferă, Comisia ar trebui să analizeze 
în ce mod ar fi afectate politicile și 
măsurile de adoptarea unui interval de 
timp de 20 de ani în cazul metanului în 
raport cu obiectivele Uniunii pe termen 
mediu și lung în domeniul climei.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Aviația are impact asupra climei 
globale prin emisiile de dioxid de carbon
(CO2), dar și prin alte emisii și mecanisme, 
inclusiv emisiile de oxizi de azot și 
creșterea stratului de nori cirrus. În lumina 
progreselor științifice referitoare la acest 
impact, trebuie să se efectueze o evaluare 
periodică a impactului nelegat de CO2 al 
aviației asupra climei globale în contextul 
prezentului regulament.

(22) Aviația are impact asupra climei 
globale prin emisiile de dioxid de carbon
(CO2), dar și prin alte emisii și mecanisme, 
inclusiv emisiile de oxizi de azot și 
creșterea stratului de nori cirrus. În lumina 
progreselor științifice referitoare la acest 
impact, trebuie să se efectueze o evaluare 
periodică a impactului nelegat de CO2 al 
aviației asupra climei globale în contextul 
prezentului regulament și ar trebui să se 
emită recomandări privind opțiunile 
politice viabile pentru abordarea acestuia.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 25 și considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Cu scopul de a asigura condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
articolului 20 alineatul (5) din prezentul 
regulament, puterile de executare trebuie 
conferite Comisiei. În vederea stabilirii 
cerințelor armonizate de raportare cu 
privire la emisiile de gaze cu efect de seră 
și informațiile relevante pentru politica 
privind schimbările climatice, puterea de 
adoptare a actelor în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene trebuie 
delegată Comisiei în ceea ce privește 
revizuirea anexei I la prezentul regulament, 
rapoartele statelor membre privind 
LULUCF și transportul maritim, sistemele 
naționale ale statelor membre, examinarea 

(25) Cu scopul de a asigura condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
articolului 20 alineatul (5) din prezentul 
regulament, puterile de executare trebuie 
conferite Comisiei. Respectivele 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control 
de către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
Comisie1.
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de către experți a datelor din inventarul 
statelor membre, cerințele detaliate privind 
conținutul, structura, formatul și procesele 
de înaintare a rapoartelor de către statele 
membre, precum și abrogarea sau 
modificarea anumitor obligații în 
conformitate cu prezentul regulament. Este 
extrem de important ca Comisia să 
desfășoare consultări pe parcursul 
lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel 
de experți. În momentul elaborării și 
redactării actelor delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, 
corespunzătoare și în timp util a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu. 

(25a) În vederea stabilirii cerințelor 
armonizate de raportare cu privire la 
emisiile de gaze cu efect de seră și 
informațiile relevante pentru politica 
privind schimbările climatice, puterea de 
adoptare a actelor în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene trebuie 
delegată Comisiei în ceea ce privește 
revizuirea anexei I la prezentul regulament, 
rapoartele statelor membre privind 
LULUCF și transportul maritim, sistemele 
naționale ale statelor membre, examinarea 
de către experți a datelor din inventarul 
statelor membre, cerințele detaliate privind 
conținutul, structura, formatul și procesele 
de înaintare a rapoartelor de către statele 
membre, precum și abrogarea sau 
modificarea anumitor obligații în 
conformitate cu prezentul regulament. Este 
extrem de important ca Comisia să 
desfășoare consultări pe parcursul 
lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel 
de experți. În momentul elaborării și
redactării actelor delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, 
corespunzătoare și în timp util a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.
____
1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) raportarea emisiilor de CO2 generate de 
activitățile de transport maritim;

(e) raportarea emisiilor de CO2, a emisiilor 
de carbon negru și a emisiilor de NOx
generate de activitățile de transport 
maritim;

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) strategiilor de dezvoltare cu emisii 
reduse de carbon elaborate de Uniune și 
statele sale membre, precum și oricăror 
actualizări ale acestora în conformitate cu 
Decizia 1/CP.16;

(a) obiectivelor cuantificate de reducere a 
emisiilor la nivelul întregii economii,
strategiilor de dezvoltare cu emisii reduse 
de carbon elaborate de Uniune și statele 
sale membre, precum și oricăror actualizări 
ale acestora în conformitate cu Decizia 
1/CP.16;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) emisiilor de gaze cu efect de seră 
provenind de la ambarcațiunile marine 
care ancorează în porturile din statele 
membre;

(d) informațiilor relevante pentru climă 
legate de ambarcațiunile marine care 
ancorează în porturile din statele membre;
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia în numele 
Uniunii elaborează și pun în aplicare o 
strategie de dezvoltare cu emisii reduse de 
carbon pentru a contribui la:

(1) Statele membre și Comisia în numele 
Uniunii elaborează și pun în aplicare o 
strategie de dezvoltare cu emisii reduse de 
carbon pentru a se asigura:

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor 
membre privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE și reducerea pe termen lung a 
emisiilor și sporirea eliminării de către 
absorbanți în toate sectoarele în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de a 
reduce emisiile cu până la 80-95% până în 
2050 față de nivelurile din 1990, în 
contextul reducerilor necesare, potrivit 
IPCC, în țările dezvoltate considerate ca 
grup.

(b) că angajamentele statelor membre 
privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE sunt îndeplinite și că
reducerea pe termen lung a emisiilor și 
sporirea eliminării de către absorbanți sunt 
realizate în toate sectoarele în conformitate 
cu obiectivul Uniunii de a reduce emisiile 
cu până la 80-95% până în 2050 față de 
nivelurile din 1990, cu o traiectorie 
constând în reduceri de cel puțin 25% pe 
plan intern până în 2020, de 40% până în 
2030 și de 60% până în 2040, față de 
nivelurile din 1990, în contextul 
reducerilor necesare, potrivit IPCC, în 
țările dezvoltate considerate ca grup.

Or. en
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre și, în numele 
Uniunii, Comisia își revizuiesc și își 
actualizează strategiile de dezvoltare cu 
emisii reduse de carbon, după cum este 
necesar, cel puțin din cinci în cinci ani.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adăuga sau elimina substanțe în/ din 
lista de gaze cu efect de seră incluse în 
anexa I la prezentul regulament;

(a) adăuga sau elimina substanțe în/ din 
lista de gaze cu efect de seră incluse în 
anexa I la prezentul regulament pe baza 
importanței lor, în conformitate cu 
principiul precauției, și a orientărilor 
convenite la nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabili cerințe de monitorizare și de 
raportare cu privire la LULUCF, în
conformitate cu orice nou acord 
internațional încheiat sau act legislativ 
adoptat în conformitate cu articolul 9 din 
Decizia nr. 406/2009/CE.

(b) stabili cerințe de monitorizare și de 
raportare cu privire la LULUCF, în 
conformitate cu orice nou acord 
internațional încheiat sau act legislativ 
adoptat în conformitate cu articolul 9 din 
Decizia nr. 406/2009/CE, în vederea 
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asigurării integrității ecologice a 
contribuției pe care o are sectorul la 
reducerea emisiilor în Uniune.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a 
Rapoartele privind utilizarea energiilor 
regenerabile și eficiența energetică
(1) Statele membre prezintă rapoarte 
Comisiei, până la data de 15 ianuarie a 
fiecărui an („anul X”), pentru anul X-2 
cu privire la: 
(a) consumul lor final brut de energie; 
(b) proporția de energie obținută din surse 
regenerabile și
(c) cantitatea de energie pe care o obțin 
din biomasă, făcându-se distincție între 
biomasa solidă și biocombustibilii lichizi, 
precum și bioenergia obținută din deșeuri 
și reziduuri.
(2) Comisia adoptă un act delegat în 
conformitate cu articolul 29 până la data 
de ...*, cu scopul de a preciza cerințele 
pentru monitorizarea și raportarea 
privind economiile de energie și eficiența 
energetică. 
Cerințele de monitorizare și de raportare 
adoptate trebuie să corespundă cerințelor 
prevăzute de legislația Uniunii în ceea ce 
privește eficiența energetică. 
(3) Rapoartele menționate la alineatul (1) 
se fac publice de către statele membre.
_______
* Șase luni de la intrarea în vigoare a 
Directivei privind eficiența energetică.

Or. en
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportarea emisiilor de dioxid de carbon 
generate de activitățile de transport
maritim

Raportarea informațiilor relevante pentru 
climă legate de transportul maritim

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia dispune de competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 29 din prezentul regulament 
pentru a specifica cerințele pentru 
monitorizarea și raportarea emisiilor de 
CO2 generate de ambarcațiunile care 
ancorează în porturile din statele membre.
Cerințele de monitorizare și de raportare 
adoptate sunt coerente cu cerințele
convenite în cadrul CCONUSC și, în 
măsura în care este posibil, cu cerințele
aplicabile ambarcațiunilor în contextul 
OMI sau prin intermediul legislației UE 
care abordează emisiile de GES generate 
de activitățile de transport maritim. În 
măsura în care este posibil, cerințele de 
monitorizare și de raportare reduc volumul 
de lucru al statelor membre, inclusiv prin 
folosirea colectării și păstrării de date 
centralizate.

(1) Comisia adoptă un act delegat în 
conformitate cu articolul 29 din prezentul 
regulament până la [30 ianuarie 2013]
pentru a specifica cerințele pentru 
monitorizarea și raportarea informațiilor 
relevante pentru climă legate de
transportul maritim legat de
ambarcațiunile care ancorează în porturile 
din statele membre. Informațiile relevante 
pentru climă a căror monitorizare și 
raportare se solicită cuprind: 

- datele referitoare la emisiile de CO2, 
carbon negru și NOx; 
- viteza medie la deplasarea între porturi 
și
- începând din 2015, performanța 
raportată la indicele OMI de eficiență 
energetică din proiectare (EEDI), 
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performanța raportată la indicele OMI de 
eficiență energetică în exploatare (EEOI) 
și efectele aplicării planului de gestionare 
a eficienței energetice a navelor 
(SEEMP). 
Cerințele de monitorizare și de raportare 
adoptate sunt coerente cu metodele
convenite în cadrul CCONUSC și, în 
măsura în care este posibil, cu metodele
aplicabile ambarcațiunilor în contextul 
OMI sau al cerințelor prin intermediul 
legislației UE care abordează emisiile de 
GES generate de activitățile de transport 
maritim. În măsura în care este posibil, 
cerințele de monitorizare și de raportare 
reduc volumul de lucru al statelor membre, 
inclusiv prin folosirea colectării, păstrării și 
publicării de date centralizate. 
Cerințele se aplică navelor care generează 
o parte semnificativă a emisiilor, 
incluzând cel puțin categoriile: tancuri, 
nave pentru transporturi în vrac, pentru 
încărcătură generală și pentru containere, 
feriboturi, nave de croazieră, nave pentru 
vehicule și nave care transportă 
combustibili fosili în vrac, sub rezerva 
dimensiunilor și pragurilor de trafic 
minime corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un act a fost adoptat 
în temeiul alineatului (1), statele membre 
stabilesc și raportează Comisiei până la 
data de 15 ianuarie a fiecărui an („anul 
X”), pentru anul X-2, emisiile de dioxid de 
carbon generate de activitățile de 
transport maritim în temeiul actului 
respectiv.

(2) În urma adoptării unui act delegat în 
conformitate cu alineatul (1), statele 
membre stabilesc și colectează pentru 
Comisie și Agenția Europeană pentru 
Siguranță Maritimă (EMSA), până la data 
de 15 ianuarie a fiecărui an („anul X”), 
pentru anul X-2, informațiile relevante 
pentru climă legate de transportul 
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maritim și fac publice informațiile 
respective. Informațiile în cauză trebuie 
puse la dispoziție în așa mod încât să le fie 
utile navlositorilor și utilizatorilor de 
astfel de nave.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) EMSA efectuează o analiză, printre 
altele, cu privire la impactul general al 
transportului maritim asupra climei la 
nivel global, pe baza informațiilor 
furnizate în conformitate cu alineatul (2), 
inclusiv impactul altor factori decât CO2, 
cum ar fi efectele carbonului negru și 
efectele aerosolilor, și stabilește 
previziuni, inclusiv prin modele și date 
despre trafic, dacă este cazul. EMSA 
revizuiește periodic aceste modele în 
funcție de progresele științifice.
EMSA face publice și informațiile 
referitoare la performanța navelor, 
raportând-o la valorile OMI pentru 
EEDI, EEOI și SEEMP, și prezintă 
opțiuni pentru realizarea etichetării 
performanței.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informații cu privire la politicile și 
măsurile naționale, precum și cu privire la 

(c) informații cu privire la politicile și 
măsurile naționale, precum și cu privire la 
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punerea în aplicare de politici și măsuri la 
nivelul Uniunii care limitează sau reduc 
emisiile antropice de la surse și sporesc 
eliminarea de către absorbanți a gazelor cu 
efect de seră, prezentate sectorial pentru 
fiecare gaz cu efect de seră menționat în 
anexa I la prezentul regulament.
Informațiile cuprind referințe încrucișate la 
politicile naționale și UE aplicabile, în 
special cele privind calitatea aerului, și 
includ:

punerea în aplicare de politici și măsuri la 
nivelul Uniunii care limitează sau reduc 
emisiile antropice de la surse și sporesc 
eliminarea de către absorbanți a gazelor cu 
efect de seră, cresc proporția de energie 
din surse regenerabile sau reduc 
consumul final brut de energie, prezentate 
sectorial pentru fiecare gaz cu efect de seră 
menționat în anexa I la prezentul 
regulament. Informațiile cuprind referințe 
încrucișate la politicile naționale și UE 
aplicabile, în special cele privind calitatea 
aerului, și includ:

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) estimări ale costurilor preconizate 
pentru politici și măsuri, precum și 
calculări, după caz, ale costurilor reale 
pentru politici și măsuri;

(vi) estimări ale costurilor și beneficiilor
preconizate pentru politici și măsuri, 
precum și calculări, după caz, ale costurilor
și beneficiilor reale pentru politici și 
măsuri;

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 14 − alineatul 1 − litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informații privind măsura în care 
acțiunea statului membru constituie un 
element semnificativ al eforturilor 
întreprinse la nivel național, precum și 
măsura în care folosirea preconizată a 
procedurii de punere în aplicare comune, a 
mecanismului de dezvoltare curată și a 

(f) informații privind măsura în care 
acțiunea statului membru constituie un
element semnificativ al eforturilor 
întreprinse la nivel național, precum și 
măsura în care folosirea preconizată a 
procedurii de punere în aplicare comune, a 
mecanismului de dezvoltare curată și a 
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comercializării emisiilor este 
complementară acțiunii interne în 
conformitate cu dispozițiile relevante ale 
Protocolului de la Kyoto și cu deciziile 
adoptate în temeiul acestuia.

comercializării emisiilor este 
complementară reducerilor interne sub 
nivelul emisiilor de referință istorice, în 
conformitate cu dispozițiile relevante ale 
Protocolului de la Kyoto și cu deciziile 
adoptate în temeiul acestuia.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) informații privind măsura în care 
acțiunile statului membru corespund unei 
traiectorii rentabile către obiectivul pe 
termen lung al Uniunii în domeniul 
climei. 

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza celor mai bune informații 
disponibile, statele membre raportează 
Comisiei, până la data de 15 martie a 
fiecărui an („anul X”):

Pe baza celor mai bune informații 
disponibile și folosind un șablon comun, 
statele membre raportează Comisiei, până 
la data de 15 martie a fiecărui an („anul 
X”):

Or. en
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) detalii privind situația în care resursele 
financiare pe care statele membre le 
furnizează țărilor în curs de dezvoltare sunt 
noi sau suplimentare în contextul
CCONUSC și modul în care sunt calculate 
acestea;

(i) detalii privind situația în care resursele 
financiare pe care statele membre le 
furnizează țărilor în curs de dezvoltare sunt 
noi sau suplimentare, în conformitate cu
CCONUSC, și modul în care sunt calculate 
acestea;

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) informații privind orice resurse
financiare alocate de către statele membre 
cu privire la implementarea CCONUSC în 
funcție de canalul de transmisie, tipul
bilateral, regional sau alte canale 
multilaterale;

(ii) informații privind toate resursele
financiare alocate de către statele membre
în conformitate cu CCONUSC în funcție 
de tipul canalului de transmisie, cum ar fi
bilateral, regional sau alte canale 
multilaterale sau toate fondurile, 
specificând proporția împrumuturilor și 
subvențiilor, inclusiv fluxurile inverse 
aferente unor împrumuturi anterioare 
legate de climă;

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) informații cantitative cu privire la 
fluxurile financiare bazate pe așa-numitele

(iii) informații cantitative cu privire la 
fluxurile financiare bazate pe așa-numitele
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„repere Rio pentru ajutorul privind 
atenuarea schimbărilor climatice și ajutorul 
privind adaptarea la schimbările climatice”
(„reperele Rio”) introduse de către Grupul 
de sprijin pentru dezvoltare OCDE și 
informații metodologice referitoare la 
punerea în aplicare a metodologiei privind 
reperele Rio cu privire la schimbările 
climatice;

„repere Rio pentru ajutorul privind 
atenuarea schimbărilor climatice și ajutorul 
privind adaptarea la schimbările climatice”
(„reperele Rio”) introduse de către Grupul 
de sprijin pentru dezvoltare OCDE și 
informații metodologice referitoare la 
punerea în aplicare a metodologiei privind 
reperele Rio cu privire la schimbările 
climatice, distingând finanțarea pentru 
activitățile de reducere a emisiilor cauzate 
de despăduriri și de degradarea pădurilor 
(REDD+);

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) informații detaliate cu privire la 
sprijinul acordat atât de către sectorul 
public, cât și de cel privat, după caz, țărilor 
în curs de dezvoltare care sunt în special 
vulnerabile la efectele schimbărilor 
climatice în vederea adaptării la efectele 
acestora;

(iv) informații detaliate cu privire la 
sprijinul acordat atât de către sectorul 
public, cât și de cel privat, după caz, țărilor 
în curs de dezvoltare care sunt în special 
vulnerabile la efectele schimbărilor 
climatice în vederea adaptării la efectele 
acestora, specificând țara beneficiară, 
sectorul și tipul de activitate și sumele și 
făcând distincție între proporția aferentă 
împrumuturilor, respectiv subvențiilor;

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) informații detaliate cu privire la 
sprijinul acordat atât de către sectorul 
public, cât și de cel privat, după caz, țărilor 

(v) informații detaliate cu privire la 
sprijinul acordat atât de către sectorul 
public, cât și de cel privat, după caz, țărilor 
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în curs de dezvoltare în vederea atenuării 
emisiilor de gaze cu efect de seră;

în curs de dezvoltare în vederea atenuării 
emisiilor de gaze cu efect de seră, 
specificând țara beneficiară, sectorul și 
tipul de activitate și sumele și făcând 
distincție între proporția aferentă 
împrumuturilor, respectiv subvențiilor;

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 17 − paragraful 1 − litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații referitoare la activitățile 
statelor membre cu privire la transferul de 
tehnologie către țările în curs de dezvoltare 
în temeiul CCONUSC și cu privire la 
tehnologiile transferate pentru anul X-1, 
informații referitoare la activitățile 
planificate privind transferul de tehnologie 
către țările în curs de dezvoltare în temeiul 
CCONUSC și cu privire la tehnologiile 
care urmează să fie transferate pentru anul 
X și anii următori. Informațiile trebuie să 
precizeze dacă tehnologia transferată a fost 
folosită pentru atenuarea sau adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, țara de 
destinație, valoarea sprijinului acordat, 
precum și tipul de tehnologie transferat.

(b) informații referitoare la activitățile 
statelor membre cu privire la transferul de 
tehnologie către țările în curs de dezvoltare 
în conformitate cu CCONUSC și cu 
privire la tehnologiile transferate pentru 
anul X-1, informații referitoare la 
activitățile planificate privind transferul de 
tehnologie către țările în curs de dezvoltare 
în temeiul CCONUSC și cu privire la 
tehnologiile care urmează să fie transferate 
pentru anul X și anii următori. Informațiile 
trebuie să precizeze dacă tehnologia 
transferată a fost folosită pentru atenuarea 
sau adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice, țara de destinație, valoarea 
sprijinului acordat, precum și tipul de 
tehnologie transferat.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește orientări și adoptă un 
șablon comun sub formă de tabel, în 
conformitate cu cerințele de raportare 
menționate în cadrul CCONUSC, în 
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scopul de a asigura comparabilitatea 
rapoartelor prezentate în temeiul 
prezentului articol.
Comisia prezintă rapoarte Parlamentului 
European și Consiliului până la data de 
15 martie a fiecărui an („anul X”), 
folosind șablonul comun, cu privire la 
sprijinul financiar și transferul de 
tehnologie către țările în curs de 
dezvoltare prin intermediul bugetului, 
instrumentelor și fondurilor Uniunii, în 
special al Fondului pentru climă și 
biodiversitate.
Pentru a asigura transparența 
angajamentelor de finanțare cumulate ale 
Uniunii, Comisia face publice, până la 
data de 15 iunie a fiecărui an, 
informațiile cumulate ale Uniunii pentru 
anul X-1 prin intermediul unei platforme 
comune pe internet.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o justificare detaliată prevăzută la
articolul 6 alineatul (2) din Decizia nr. 
406/2009/CE;

(a) cantitatea de credite utilizate în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (2) 
din Decizia nr. 406/2009/CE și o 
justificare detaliată astfel cum se prevede 
în textul acestuia;

Or. en
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații cu privire la folosirea, în 
decursul anului X-1, a veniturilor generate 
de către statele membre prin licitarea 
certificatelor în temeiul articolului 10 
alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE.
Informațiile trebuie să cuprindă, de 
asemenea, informații specifice și detaliate 
cu privire la folosirea a 50% din venituri și 
la acțiunile rezultante întreprinse, 
specificând categoria acțiunilor întreprinse 
în temeiul articolului 10 alineatul (3) din 
Directiva 2003/87/CE și indicând țara sau 
regiunea beneficiară relevantă;

(b) informații cu privire la folosirea, în 
decursul anului X-1, a veniturilor generate 
de către statele membre prin licitarea 
certificatelor în temeiul articolului 10 
alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE.
Informațiile trebuie să cuprindă, de 
asemenea, informații specifice și detaliate 
cu privire la folosirea a cel puțin 50% din 
venituri și la acțiunile rezultante 
întreprinse, specificând categoria și 
adiționalitatea acțiunilor întreprinse în 
temeiul articolului 10 alineatul (3) din 
Directiva 2003/87/CE și indicând țara sau 
regiunea beneficiară relevantă;

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informațiile menționate la articolul 6 
alineatul (1) litera (b) din Decizia nr. 
406/2009/CE și informații referitoare la 
modul în care politica de achiziționare a 
acestora conduce la o mai bună respectare 
a acordului internațional privind 
schimbările climatice.

(d) informațiile menționate la articolul 6 
alineatul (1) litera (b) din Decizia nr. 
406/2009/CE și dovada respectării 
articolului 11b alineatul (6) din Directiva 
2003/87/CE în ceea ce privește activitățile 
bazate pe proiecte de producere de energie 
hidroelectrică cu o capacitate de producție 
care depășește 20 MW și informații 
referitoare la modul în care politica de 
achiziționare a acestora conduce la o mai 
bună respectare a acordului internațional 
privind schimbările climatice;

Or. en
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) informații privind modul în care 
utilizarea creditelor este complementară 
eforturilor interne de reducere sub nivelul 
emisiilor de referință istorice. 

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă șabloane comune pentru 
raportarea în temeiul literelor (b), (c) și 
(d) de la primul paragraf, în vederea 
asigurării deplinei transparențe și 
comparabilități a rapoartelor.

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pun la dispoziția 
publicului rapoartele înaintate Comisiei în 
temeiul prezentului articol.

(4) Statele membre pun la dispoziția 
publicului rapoartele înaintate Comisiei în 
temeiul prezentului articol. Comisia face 
publice informațiile cumulate ale Uniunii 
într-un format ușor accesibil.

Or. en
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La încheierea examinării anuale 
relevante, Comisia adoptă un act de punere 
în aplicare pentru a determina suma totală a 
emisiilor pentru anul relevant, care rezultă 
din datele privind inventarierea corectate 
pentru fiecare stat membru.

(5) La încheierea examinării anuale 
relevante, Comisia adoptă acte de punere 
în aplicare pentru a determina suma totală a 
emisiilor pentru anul relevant, care rezultă 
din datele privind inventarierea corectate 
pentru fiecare stat membru. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 30 alineatul (2). 

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia evaluează anual, pe baza 
informațiilor raportate la articolele 7, 8, 11 
și 15 – 18 din prezentul regulament și în 
urma consultării cu statele membre, cu 
scopul de a stabili dacă progresele 
înregistrate sunt satisfăcătoare, progresul 
înregistrat de către Uniune și de către 
statele sale membre în îndeplinirea:

(1) Comisia evaluează anual, pe baza 
informațiilor raportate la articolele 7, 8, 11, 
14 și 15 – 18 din prezentul regulament și în 
urma consultării cu statele membre, cu 
scopul de a stabili dacă progresele 
înregistrate sunt satisfăcătoare, progresul 
înregistrat de către Uniune și de către 
statele sale membre în îndeplinirea:

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) obligațiilor stabilite la articolul 3 din 
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Directiva 2009/28/CE; 

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) obiectivul pe termen lung privind 
clima și o traiectorie a reducerilor interne 
echivalente cu 25% până în 2020, 40% 
până în 2030 și 60% până în 2040, față de 
nivelurile din 1990. 

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează bianual impactul 
general al activităților de aviație asupra 
climei globale, inclusiv prin intermediul 
emisiilor altele decât cele de CO2, cum ar 
fi emisiile de oxizi de azot, sau al altor 
efecte precum mărirea stratului de nori 
cirrus, pe baza datelor privind emisiile 
furnizate de către statele membre în 
temeiul articolului 7 din prezentul 
regulament și îmbunătățește această 
cuantificare pe baza datelor referitoare la 
progresele științifice și la traficul aerian, 
după caz.

(2) Comisia evaluează anual impactul 
general al activităților de aviație asupra 
climei globale, inclusiv prin intermediul 
emisiilor altele decât cele de CO2, cum ar 
fi emisiile de oxizi de azot, sau al altor 
efecte precum mărirea stratului de nori 
cirrus, pe baza datelor privind emisiile 
furnizate de către statele membre în 
temeiul articolului 7 din prezentul 
regulament și îmbunătățește această 
cuantificare prin intermediul modelelor și 
al datelor referitoare la traficul aerian.
Comisia adaptează periodic modelele, în 
special în funcție de progresele științifice. 

Or. en
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, până la data de 31 
octombrie a fiecărui an, un raport de 
sinteză privind concluziile evaluărilor 
prevăzute la alineatele (1) și (2) din 
prezentul articol.

(3) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, până la data de 31 
octombrie a fiecărui an, un raport de 
sinteză privind concluziile evaluărilor 
prevăzute la alineatele (1) și (2) din 
prezentul articol. În primul raport și, dacă 
este cazul, în rapoartele ulterioare, 
Comisia analizează în ce mod ar fi 
afectate politicile și măsurile de adoptarea 
unui interval de timp de 20 de ani în cazul 
metanului în raport cu obiectivele Uniunii 
pe termen mediu și lung în domeniul 
climei.

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat
Abrogare sau modificarea obligațiilor

Comisia deține competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul 
29 din prezentul regulament pentru a 
abroga articolele 4-7, 10-12, 14, 15, 17 și 
19 din prezentul regulament sau orice 
parte din acesta, sau pentru a modifica 
aceleași articole, în cazul în care 
consideră că evoluțiile internaționale sau 
de altă natură conduc la situații în care 
obligațiile ce decurg din articolele 
respective nu mai sunt necesare, nu mai 
sunt proporționale avantajelor 
corespunzătoare sau nu sunt coerente cu 
cerințele de raportare în temeiul 
CCONUSC și nu mai răspund acestora. 
Orice act adoptat în temeiul prezentului 
articol nu face obligațiile de raportare la 
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nivel UE sau internațional mai 
costisitoare pentru statele membre.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Disponibilitatea în timp util a unor date fiabile și precise cu privire la emisiile de gaze cu efect 
de seră este esențială pentru a ști dacă UE și statele sale membre sunt în grafic în privința 
atingerii obiectivelor lor și pentru elaborarea unor noi politici solide pentru abordarea 
provocărilor în domeniul climei. Regulamentul privind un mecanism de monitorizare și de 
raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră (MMR) înlocuiește mecanismul de monitorizare 
instituit prin Decizia nr. 280/2004/CE. Cu toate că majoritatea dispozițiilor din MMR sunt 
similare cerințelor din Decizia 280/2004/CE, Comisia a propus unele îmbunătățiri. În 
propunerea Comisiei s-au stabilit cerințele de raportare la nivelul național și nu s-a solicitat 
colectarea unor date suplimentare din partea IMM-urilor sau a industriei.

Obiectivele revizuirii propuse sunt, printre altele:
- furnizarea de asistență către statele membre în cadrul punerii în aplicare a pachetului 

privind clima și energia;
- îmbunătățirea gradului de actualitate, transparență și comparabilitate a datelor 

raportate; 
- asigurarea faptului că Uniunea și statele sale membre respectă obligațiile 

internaționale în materie de monitorizare și raportare, inclusiv în ceea ce privește 
raportarea sprijinului acordat țărilor în curs de dezvoltare;

- facilitarea dezvoltării unor noi instrumente ale Uniunii în domeniul schimbărilor 
climatice.

Raportorul sprijină pe deplin îmbunătățirile propuse pentru optimizarea și perfecționarea 
normelor UE în materie de raportare și monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și 
pentru creșterea credibilității UE în fața țărilor în curs de dezvoltare prin furnizarea de 
informații transparente și complexe cu privire la tipul și cuantumul sprijinului oferit. 

Raportorul propune consolidarea propunerii Comisiei în mai multe domenii: 

- În vederea asigurării consecvenței dintre diferitele obiective ale pachetului privind clima 
și energia, dispozițiile privind raportarea și monitorizarea sunt extinse pentru a include și 
proporția de energie obținută din surse regenerabile, precum și consumul final brut de 
energie. 

- În temeiul acordurilor de la Cancun (Decizia 1/CP.16), țările dezvoltate au obligația de a 
elabora strategii de dezvoltare cu emisii scăzute de carbon. Această cerință a fost inclusă 
în propunerea Comisiei, solicitându-se statelor membre să conceapă și să pună în aplicare 
astfel de strategii în vederea atingerii obiectivului nostru pe termen lung în domeniul 
climei. Aceste strategii ar trebui să fie compatibile cu o traiectorie rentabilă către 
obiectivul pe termen lung privind clima astfel cum se menționează în foaia de parcurs a 
UE pentru emisii scăzute de carbon, adică reduceri interne echivalente cu 25% până în 
2020, 40% până în 2030 și 60% până în 2040, față de nivelurile din 1990.  

- Transportul maritim este un domeniu extrem de important în ceea ce privește emisiile de 
gaze cu efect de seră la nivel global. Legiuitorii s-au angajat ca, în lipsa unor măsuri pe 
plan internațional, să includă acest sector în cadrul obiectivelor UE de reducere a 
emisiilor, dar datele colectate în prezent nu sunt suficiente pentru a oferi o imagine clară 
despre impactul acestui sector asupra climei.
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În conformitate cu pozițiile adoptate în trecut de Parlamentul European cu privire la utilizarea 
veniturilor din licitațiile desfășurate în cadrul ETS, raportorul propune să se supună unui 
control atent dispozițiile actuale referitoare la alocare. 


