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Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) După cum a anunțat în 
comunicarea sa intitulată „Pactul verde 
european”, Comisia a evaluat obiectivul 
Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comunicarea 
sa intitulată „Stabilirea unor obiective 
mai ambițioase în materie de climă pentru 
Europa pentru 2030 – Investirea într-un 
viitor neutru din punct de vedere climatic, 
în interesul cetățenilor9, pe baza unei 
evaluări cuprinzătoare a impactului și 
luând în considerare analiza sa privind 
planurile naționale integrate privind 
energia și clima prezentate Comisiei în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2018/1999 al Parlamentului European și 
al Consiliului10. Având în vedere 
obiectivul neutralității climatice până în 
2050, până în 2030 emisiile de gaze cu 
efect de seră ar trebui reduse, iar 
absorbțiile ar trebui să fie sporite, astfel 
încât emisiile nete de gaze cu efect de 
seră, și anume emisiile după deducerea 
absorbțiilor, să scadă, până în 2030, la 
nivelul întregii economii și pe plan intern, 
cu cel puțin 55 % comparativ cu nivelurile 
din 1990.  Acest nou obiectiv pentru 2030 
privind clima la nivelul Uniunii este un 
obiectiv ulterior în sensul articolului 2 
punctul 11 din Regulamentul (UE) 
2018/1999 și, prin urmare, înlocuiește 
obiectivul de la nivelul Uniunii pentru 
2030 privind emisiile de gaze cu efect de 

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să 
facă propuneri în vederea asumării de 
către Uniune a unui obiectiv mai ambițios 
în materie de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră pentru 2030, pentru a 
asigura coerența acestuia cu obiectivul de 
realizare a neutralității climatice până în 
2040. În comunicarea respectivă, Comisia 
a subliniat că toate politicile Uniunii ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și că 
fiecare sector ar trebui să își aducă 
propria contribuție. Având în vedere 
obiectivul Uniunii de a atinge 
neutralitatea climatică cel târziu până în 
2050, este esențial ca acțiunile în 
domeniul climei să fie consolidate în 
continuare și, în special, ca obiectivul 
climatic al Uniunii pentru 2030 să crească 
pentru a ajunge la o reducere de 70 % a 
emisiilor comparativ cu nivelurile din 
1990. Prin urmare, Comisia ar trebui să 
evalueze, până la 30 iunie 2021, modul în 
care ar trebui modificate în consecință 
legislația Uniunii care pune în aplicare 
acest obiectiv mai ambițios și alte acte 
legislative relevante ale Uniunii care 
contribuie la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră și promovează economia 
circulară.
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seră prevăzut la punctul respectiv. În plus, 
Comisia ar trebui să evalueze, până la 30 
iunie 2021, modul în care ar trebui 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul pentru 2030 privind 
clima pentru a se realiza o astfel de 
reducere netă a emisiilor.

Or. en

Justificare

Se modifică amendamentul 48 al Comisiei ENVI pentru a crește la 70 % obiectivul de 
reducere a emisiilor până în 2030 în comparație cu nivelurile din 1990 și pentru a ține seama 
de obiectivul de neutralitate climatică până în 2040. Raportul ONU privind decalajele în 
materie de emisii din 2019 a arătat că, până în 2030, avem nevoie să realizăm o reducere a 
emisiilor de cel puțin 67 % pentru a contribui la o traiectorie de 1,5°C. Parlamentul 
European nu se poate mulțumi cu mai puțin. Includem și problema echității, ținând cont de 
responsabilitatea UE de a contribui mai mult la acest obiectiv și de a preveni depășirea 
acestui obiectiv științific.
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Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1 Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea ireversibilă și progresivă 
a emisiilor de gaze cu efect de seră și 
pentru sporirea absorbțiilor cu ajutorul 
absorbanților naturali sau de altă natură în 
Uniune.

Prezentul regulament stabilește un cadru 
pentru reducerea ireversibilă, previzibilă și 
rapidă a emisiilor de gaze cu efect de seră 
și pentru sporirea absorbțiilor cu ajutorul 
absorbanților naturali în Uniune, în 
conformitate cu obiectivele climatice și de 
mediu ale Uniunii.

Prezentul regulament stabilește un obiectiv 
obligatoriu de realizare a neutralității 
climatice în Uniune până în 2050, în 
vederea atingerii obiectivului pe termen 
lung privind temperatura prevăzut la 
articolul 2 din Acordul de la Paris, și oferă 
un cadru pentru realizarea de progrese în 
vederea atingerii obiectivului global în 
materie de adaptare stabilit la articolul 7 
din Acordul de la Paris. Regulamentul 
stabilește, de asemenea, un obiectiv 
obligatoriu al Uniunii privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2030.

Prezentul regulament stabilește un obiectiv 
obligatoriu de realizare a neutralității 
climatice în Uniune până în 2040 cel mai 
târziu, în vederea atingerii obiectivului pe 
termen lung privind temperatura prevăzut 
la articolul 2 din Acordul de la Paris, și 
oferă un cadru pentru realizarea de 
progrese în vederea atingerii obiectivului 
global în materie de adaptare stabilit la 
articolul 7 din Acordul de la Paris. 
Regulamentul stabilește, de asemenea, un 
obiectiv obligatoriu al Uniunii privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
până în 2030.

Prezentul regulament se aplică emisiilor 
antropice și absorbțiilor de gaze cu efect de 
seră enumerate în partea 2 din anexa V la 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Prezentul regulament se aplică emisiilor 
antropice și absorbțiilor prin absorbanți 
naturali de gaze cu efect de seră enumerate 
în partea 2 din anexa V la Regulamentul 
(UE) 2018/1999.

Or. en
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Adnotări

2050 se înlocuiește cu 2040 în întregul text.

Justificare

The European Union must ensure that it contributes equitably to the Paris Agreement 1.5 
temperature goal. As such, it must aim for higher ambition and ensure there is no 
overshooting. It is possible to achieve climate neutrality by 2040 with the right finance flows, 
ambition and political will. Regarding “other sinks”, the Climate Law must aim to balance 
emissions through natural carbon sinks and concrete emissions reduction targets. If 
technological solutions emerge, then these should be in addition. Focusing on natural carbon 
sinks promotes nature-based solutions, including nature-based adaptation, and can promote 
biodiversity, rather than channelling money into not-yet existing technological solutions.
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Propunere de regulament
Articolul 2 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), obiectivul obligatoriu al 
Uniunii pentru 2030 privind clima este o 
reducere a emisiilor nete de gaze cu efect 
de seră (emisii după deducerea 
absorbțiilor) cu cel puțin 55 % comparativ 
cu nivelurile din 1990, până în 2030. 

1. Pentru a atinge obiectivul de 
neutralitate climatică prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), obiectivul climatic 
obligatoriu al Uniunii pentru 2030 este o 
reducere la nivelul întregii economii, până 
în 2030, cu cel puțin 70 % a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, comparativ cu 
nivelurile din 1990.

Or. en

Justificare

Singurele modificări aduse amendamentului 48 al Comisiei ENVI sunt de a crește la 70 % 
obiectivul de reducere a emisiilor până în 2030 în comparație cu nivelurile din 1990 și de a 
se ține seama de obiectivul de neutralitate climatică până în 2040. Raportul ONU privind 
decalajele în materie de emisii din 2019 a arătat că, până în 2030, avem nevoie să realizăm o 
reducere a emisiilor de cel puțin 67 % pentru a contribui la o traiectorie de 1,5°C. 
Parlamentul European nu se poate mulțumi cu mai puțin. Includem și problema echității, 
ținând cont de responsabilitatea UE de a contribui mai mult la acest obiectiv și de a preveni 
depășirea acestui obiectiv științific.


