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Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. ia act de declarațiile Comisiei 
anexate la prezenta rezoluție;

Or. en

Spre informare, declarațiile au următorul conținut:

Declarațiile Comisiei – Legea climei

Absorbantul LULUC și obiectivul pentru 2030

Sectorul UE al exploatării terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii 

(LULUCF) emite gaze cu efect de seră și, totodată, absoarbe CO2 în sol și în biomasă. 

Refacerea și creșterea absorbantului nostru de carbon în sol – capacitatea de a absorbi CO2 de 

către mediul nostru natural, de exemplu de către copaci – sunt esențiale pentru atingerea 

obiectivelor noastre climatice.

Avem nevoie de un absorbant în creștere pentru ca UE să realizeze neutralitatea climatică până 

în 2050. Inversarea tendinței actuale necesită acțiuni semnificative pe termen scurt. 

Comunicarea Comisiei intitulată „Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă 

pentru Europa în perspectiva anului 2030 – Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere 

climatic, în interesul cetățenilor” estimează că este necesar și posibil să se inverseze tendința 

actuală și să se majoreze absorbantul de carbon pentru a ajunge la niveluri de peste 300 de 

milioane de tone echivalent CO2 până în 2030. 

Comisia va face propuneri de revizuire a Regulamentului LULUCF, în conformitate cu această 
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ambiție.

Accesul la justiție

UE și statele sale membre sunt părți la Convenția Comisiei Economice pentru Europa a 

Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind accesul la informație, participarea publicului 

la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu din 25 iunie 1998 (denumită în 

continuare „Convenția de la Aarhus”). 

Atunci când își îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 

în ceea ce privește participarea publicului la elaborarea planurilor naționale privind energia și 

clima și la consultările referitoare la strategiile pe termen lung, statele membre ar trebui să se 

asigure că publicul interesat va avea acces la justiție în cazul în care aceste obligații vor fi 

încălcate. Acest lucru trebuie să fie în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție 

a Uniunii Europene referitoare la accesul la justiție în probleme de mediu și cu respectarea 

deplină a obligațiilor pe care statele membre și le-au asumat în calitate de părți la Convenția de 

la Aarhus1.

1A se vedea, de asemenea, Comunicarea intitulată „Îmbunătățirea accesului la justiție în 
probleme de mediu în UE și în statele sale membre” [COM(2020) 643].


