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Amendamentul 139
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE
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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 cetățenilor”9, 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 
2050. 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 cel puțin 
65 % 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
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Amendamentul 140
Michael Bloss
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Raport A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legea europeană a climei
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Dreptul fundamental la un sistem climatic 

stabil și sănătos
Prezentul regulament contribuie la 
protejarea drepturilor inalienabile ale 
persoanelor fizice la demnitatea umană și 
la protecția mediului, astfel cum sunt 
recunoscute la articolele 1, 2 și 37 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, care sunt condiționate de un 
sistem climatic stabil și sănătos, capabil să 
susțină viața umană pe Pământ pentru 
mai multe generații.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/141

Amendamentul 141
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legea europeană a climei
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 65 % a emisiilor de gaze cu efect 
de seră, comparativ cu nivelurile din 1990.

Or. en



AM\1214707RO.docx PE658.338v01-00

RO Unită în diversitate RO

30.9.2020 A9-0162/142

Amendamentul 142
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legea europeană a climei
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propunere de regulament
Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Foaia de parcurs pentru decarbonizare a 

Uniunii
1. Până la 30 iunie 2021 și, ulterior, o 
dată la cinci ani, Comisia adoptă o foaie 
de parcurs a Uniunii care prezintă căile 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră în toate sectoarele, inclusiv cele 
menționate la articolul 15 alineatul (4) 
litera (b) din Regulamentul (UE) 
2018/1999 și îmbunătățirea absorbțiilor 
cu ajutorul absorbanților, în conformitate 
cu obiectivele climatice ale Uniunii 
stabilite la articolele 2 și 2a.
2. La elaborarea foii de parcurs a Uniunii 
privind decarbonizarea menționată la 
alineatul (1), Comisia ia în considerare, 
de îndată ce sunt disponibile, traiectoria 
stabilită la articolul 3, inclusiv diversele 
elemente de la articolul 3 alineatul (3), 
precum și bugetul Uniunii în materie de 
gaze cu efect de seră și colaborează cu 
sectoarele vizate și cu alte părți interesate.

Or. en
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Amendamentul 143
Michael Bloss
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legea europeană a climei
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Interacțiunea cu industria combustibililor 

fosili
Atunci când adoptă și pun în aplicare 
politici relevante pentru atingerea 
obiectivelor prezentului regulament, 
instituțiile competente ale Uniunii și 
statele membre iau măsuri pentru 
protejarea acestor politici împotriva 
intereselor comerciale și a altor interese 
ale industriei combustibililor fosili. În 
special, instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre limitează interacțiunile cu 
industria combustibililor fosili sau cu cei 
care se ocupă de promovarea intereselor 
acesteia și asigură transparența și 
responsabilitatea interacțiunilor care au 
loc. Toate schimburile dintre instituțiile 
relevante ale Uniunii și statele membre, 
pe de o parte, și industria combustibililor 
fosili sau cei care se ocupă de promovarea 
intereselor acesteia, pe de altă parte, sunt 
considerate informații privind emisiile în 
mediul înconjurător în sensul articolului 
6 din Regulamentul (CE) nr. 1367/2006. 
În această privință, Uniunea pune capăt 
protecției investițiilor în combustibilii 
fosili în contextul modernizării Tratatului 
privind Carta energiei.

Or. en
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