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În proiectul de rezoluție legislativă, considerentul 1 se citește după cum urmează:

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0080) și propunerea modificată (COM(2020)0563),



PE648.563v03-00 2/11 RR\1213849RO.docx

RO

Amendamentul 48 se citește după cum urmează:

Amendamentul 48

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 
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 

(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 
60 % 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 majorat 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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clima pentru a se realiza o astfel de 
reducere netă a emisiilor.

__________________
9 COM (2020) 562).
10 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și 
(UE) 2015/652 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
525/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Amendamentul 74 se citește după cum urmează:

Amendamentul 74

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 sau de altă natură în 
Uniune, în conformitate cu obiectivele 
climatice și de mediu ale Uniunii.

Prezentul regulament stabilește un obiectiv 
obligatoriu de realizare a neutralității 

Prezentul regulament stabilește un obiectiv 
obligatoriu de realizare a neutralității 
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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. Acesta stabilește 
de asemenea un obiectiv obligatoriu al 
Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030.

climatice în Uniune până în 2050 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.

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 de gaze cu efect de 
seră enumerate în partea 2 din anexa V la 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Amendamentul 75 se citește după cum urmează:

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 Articolul 2

Obiectivul de neutralitate climatică Obiectivul de neutralitate climatică

1. Cel târziu până în 2050 trebuie să 
se asigure un echilibru între emisiile și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră care 
sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel 
încât să se ajungă la zero emisii nete până 
la acea dată.

1. Cel târziu până în 2050, în întreaga 
Uniune trebuie să se asigure un echilibru 
între emisiile antropogene din diverse 
surse și absorbțiile de gaze cu efect de seră 
de către absorbanți, care sunt reglementate 
în dreptul Uniunii, astfel încât să se ajungă 
la zero emisii nete de gaze cu efect de seră 
până la acea dată. Fiecare stat membru 
trebuie să atingă nivelul zero de emisii 
nete cel târziu până în 2050.

2. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre trebuie să adopte măsurile 
necesare la nivelul Uniunii, respectiv la 
nivel național, pentru a permite atingerea 
colectivă a obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la alineatul (1), ținând 
seama de importanța promovării echității și 

2. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre trebuie să adopte măsurile 
necesare, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, și să 
ofere sprijin la nivelul Uniunii, respectiv la 
nivel național, regional și local, pentru a 
permite atingerea obiectivului neutralității 
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a solidarității între statele membre. climatice în Uniune și în toate statele 
membre, prevăzut la alineatul (1), ținând 
seama de importanța promovării echității și 
a solidarității între statele membre, de 
importanța coeziunii sociale și economice, 
a protecției cetățenilor vulnerabili ai 
Uniunii și de importanța gestionării, 
refacerii, protejării și consolidării 
biodiversității marine și terestre, a 
ecosistemelor și a absorbantelor de 
carbon.

2a. Începând cu 1 ianuarie 2051, în 
Uniune și în toate statele membre, 
absorbțiile de gaze cu efect de seră trebuie 
să depășească emisiile antropogene.

3. Până în septembrie 2020, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, în lumina 
obiectivului neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1), și 
trebuie să analizeze posibilitatea stabilirii 
unui nou obiectiv pentru 2030, de 
reducere a emisiilor cu 50-55 % în 
comparație cu 1990. În cazul în care 
consideră că este necesar să modifice 
acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz.

3. Obiectivul Uniunii pentru 2030 
privind clima este o reducere a emisiilor de 
60 % în comparație cu 1990.

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de 50-55 % în comparație cu 
1990 și pentru a se atinge obiectivul de 
atingere a neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1) și ia în calcul 
luarea măsurilor necesare în conformitate 
cu tratatele, inclusiv adoptarea unor 
propuneri legislative.

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată întreaga legislație a Uniunii 
relevantă pentru îndeplinirea obiectivului 
climatic al Uniunii pentru 2030 și celelalte 
acte legislative relevante ale Uniunii care 
promovează economia circulară și 
contribuie la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru a permite 
realizarea obiectivului privind reducerile 
de emisii menționat la alineatul (3) de la 
prezentul articol și pentru a se atinge 
obiectivul neutralității climatice prevăzut la 
articolul 2 alineatul (1) și ia măsurile 
necesare în conformitate cu tratatele, 
inclusiv adoptarea unor propuneri 
legislative. Comisia evaluează, în special, 
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opțiunile de aliniere a emisiilor generate 
de toate sectoarele, inclusiv de aviație și 
transportul maritim, la obiectivul climatic 
pentru 2030 și la obiectivul pentru 2050 
privind neutralitatea climatică, cu scopul 
de a reduce aceste emisii la zero net până 
cel târziu în 2050, și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
propunerile legislative pe care le 
consideră adecvate. Comisia mobilizează 
resurse adecvate pentru realizarea tuturor 
investițiilor necesare pentru atingerea 
obiectivelor menționate la prezentul 
alineat.
2b4a. Până la 31 mai 2023, în urma unei 
evaluări detaliate a impactului și ținând 
seama de bugetul pentru reducerea 
cantității de gaze cu efect de seră 
menționat la articolul 3 alineatul (2a), 
Comisia explorează opțiunile de stabilire 
a unui obiectiv al Uniunii pentru 2040 de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră față de nivelurile din 1990 și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
propunerile legislative pe care le 
consideră adecvate.
Atunci când analizează opțiunile privind 
obiectivul climatic pentru 2040, Comisia 
se consultă cu Consiliul european pentru 
schimbări climatice (ECCC) și ține seama 
de criteriile stabilite la articolul 3 
alineatul (3).
2c4b. Cel târziu la 12 luni de la 
adoptarea obiectivului climatic pentru 
2040, Comisia evaluează modul în care ar 
trebui să fie modificată întreaga legislație 
a Uniunii relevantă pentru îndeplinirea 
obiectivului respectiv și are în vedere 
luarea măsurilor necesare în conformitate 
cu tratatele, inclusiv adoptarea unor 
propuneri legislative.

(Pentru a reflecta structura modificată a propunerii modificate a Comisiei, alineatele 3 și 4 
sunt eliminate din acest amendament și mutate la amendamentul 100.)
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Amendamentul 77 se citește după cum urmează:

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 Articolul 3

Traiectoria de urmat în vederea realizării 
neutralității climatice

Traiectoria de urmat în vederea realizării 
neutralității climatice

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 9 pentru a completa prezentul 
regulament prin stabilirea, la nivelul 
Uniunii, a unei traiectorii care să permită 
atingerea până în 2050 a obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1). În cel mult șase luni de la 
fiecare evaluare la nivel global 
menționată la articolul 14 din Acordul de 
la Paris, Comisia revizuiește traiectoria.

1. Până la data de 31 mai 2023, 
Comisia evaluează opțiunile pentru 
stabilirea unei traiectorii orientative la 
nivelul Uniunii pentru a atinge obiectivul 
stabilit la articolul 2 alineatul (1), pornind 
de la obiectivul climatic al Uniunii pentru 
2030, menționat la articolul 2 alineatul 
(a13), și luând în considerare obiectivul 
climatic intermediar obligatoriu pentru 
2040 menționat la articolul 2 alineatul 
(2b4a), și prezintă, dacă este cazul, o 
propunere legislativă în acest sens.

1a. După stabilirea traiectoriei 
menționate la alineatul (1), Comisia 
revizuiește această traiectorie în termen 
de cel mult șase luni de la fiecare 
evaluare la nivel global menționată la 
articolul 14 din Acordul de la Paris, 
începând cu evaluarea globală din 2028. 
Comisia prezintă o propunere legislativă 
de ajustare a traiectoriei, în cazul în care, 
în urma revizuirii, consideră că o astfel de 
ajustare este adecvată.

2. Traiectoria începe cu obiectivul 
Uniunii privind clima pentru 2030 
menționat la articolul 2 alineatul (3a1).

2. Atunci când prezintă propuneri 
legislative pentru stabilirea unei 
traiectorii în conformitate cu alineatul (1), 
Comisia ia în calcul bugetul Uniunii 
destinat reducerii gazelor cu efect de seră, 
stabilind cantitatea totală rămasă de 
emisii de gaze cu efect de seră ca 
echivalent CO2 care ar mai putea fi emisă 
până în 2050 cel mai târziu, fără a pune 
în pericol angajamentele asumate de 
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Uniune în temeiul Acordului de la Paris.

2a. Comisia stabilește, printr-un 
raport, bugetul Uniunii destinat reducerii 
gazelor cu efect de seră și transmite acest 
raport Parlamentului și Consiliului până 
la 31 decembrie 2021. Comisia face 
publice raportul respectiv și metodologia 
care stă la baza sa.

3. Atunci când stabilește o traiectorie 
în conformitate cu alineatul (1), Comisia 
ia în considerare următoarele aspecte:

3. Atunci când prezintă propuneri 
legislative de stabilire sau ajustare a 
traiectoriei în conformitate cu alineatele 
(1) și respectiv (1a), Comisia ține seama 
de următoarele criterii:
(-a) cele mai bune și cele mai recente 
dovezi științifice disponibile, inclusiv cele 
mai recente rapoarte ale IPCC, IPBES, 
ECCC, dacă este posibil, ale organismelor 
independente ale statelor membre 
consultative pe probleme climatice;
(-aa) costurile de ordin social, economic 
și de mediu ale lipsei de acțiune sau ale 
acțiunii insuficiente;
(-ab) necesitatea de a asigura o tranziție 
justă și echitabilă din punct de vedere 
social pentru toți;

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică;
(b) competitivitatea economiei Uniunii; (b) competitivitatea economiei Uniunii, 

în special a IMM-urilor și a sectoarelor 
care sunt cele mai expuse la relocarea 
emisiilor de carbon;

(ba) amprenta de carbon a produselor 
finite și a consumului din Uniune;

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile, eficiente din punctul de 
vedere al costurilor, sigure și scalabile, 
respectând conceptul de neutralitate 
tehnologică și evitând posibilul efect de 
blocare;

(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului 
și securitatea aprovizionării;

(d) eficiența energetică și principiul 
„eficiența energetică pe primul loc”, 
accesibilitatea energiei, reducerea sărăciei 
energetice și securitatea aprovizionării;
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(da) necesitatea de a elimina treptat 
combustibilii fosili și de a asigura 
înlocuirea acestora prin energie, 
materiale și produse fabricate sustenabil 
din surse regenerabile;

(e) echitatea și solidaritatea între 
statele membre și în interiorul acestora;

(e) echitatea și solidaritatea între 
statele membre și în interiorul acestora;

(f) necesitatea de a asigura eficacitatea 
de mediu și o evoluție graduală în timp;

(f) necesitatea de a asigura eficacitatea 
de mediu și o evoluție graduală în timp;

(fa) necesitatea de a asigura 
sustenabilitatea mediului, inclusiv 
necesitatea de a aborda criza 
biodiversității, restabilind în același timp 
ecosistemele degradate, și de a preveni 
deteriorarea ireversibilă a ecosistemelor, 
pentru a atinge obiectivele Uniunii în 
materie de biodiversitate;
(fb) asigurarea unor absorbanți 
naturali stabili, de lungă durată și 
eficienți din punct de vedere climatic în 
timp;

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții;

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții pentru inovare care 
sunt în concordanță cu Regulamentul 
(UE) 2020/... [Regulamentul privind 
taxonomia], ținând seama, în același 
timp, de riscul de depreciere a activelor.

(h) necesitatea de a asigura o tranziție 
justă și echitabilă din punct de vedere 
social;
(i) evoluțiile internaționale și 
eforturile întreprinse pentru îndeplinirea 
obiectivelor pe termen lung ale Acordului 
de la Paris și a obiectivului final al 
Convenției-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice;
(j) cele mai bune și cele mai recente 
dovezi științifice disponibile, inclusiv cele 
mai recente rapoarte ale IPCC.

Literele (h) și (j) din textul Comisiei au devenit literele (-ab), respectiv (-a) din amendamentul 
Parlamentului. Literele (-ab) și (-a) se modifică și ele.
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Se introduce următorul amendament:

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 2a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a Articolul 2a

Obiectivul pentru 2030 privind clima Obiectivul pentru 2030 privind clima

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. Obiectivul Uniunii pentru 2030 
privind clima este o reducere a emisiilor de 
60 % în comparație cu 1990.

2. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
trebuie să revizuiască legislația relevantă 
a Uniunii pentru a permite îndeplinirea 
obiectivului stabilit la alineatul (1) din 
prezentul articol și a obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1) și ia în considerare 
adoptarea măsurilor necesare, inclusiv 
adoptarea de propuneri legislative, în 
conformitate cu tratatele.

2. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată întreaga legislație a Uniunii 
relevantă pentru îndeplinirea obiectivului 
climatic al Uniunii pentru 2030 și 
celelalte acte legislative relevante ale 
Uniunii care promovează economia 
circulară și contribuie la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru a 
permite realizarea obiectivului privind 
reducerile de emisii menționat la alineatul 
(3) de la prezentul articol și pentru a se 
atinge obiectivul neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și ia 
măsurile necesare în conformitate cu 
tratatele, inclusiv adoptarea unor 
propuneri legislative. Comisia evaluează, 
în special, opțiunile de aliniere a emisiilor 
generate de toate sectoarele, inclusiv de 
aviație și transportul maritim, la 
obiectivul climatic pentru 2030 și la 
obiectivul pentru 2050 privind 
neutralitatea climatică, cu scopul de a 
reduce aceste emisii la zero net până cel 
târziu în 2050, și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului propunerile 
legislative pe care le consideră adecvate. 
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Comisia mobilizează resurse adecvate 
pentru realizarea tuturor investițiilor 
necesare pentru atingerea obiectivelor 
menționate la prezentul alineat.

(Pentru a reflecta modificările structurale din propunerea modificată a Comisiei, în coloana 
din dreapta, paragrafele 3 și 4 ale articolului 2 au fost mutate de la amendamentul 75 pentru 

a deveni paragrafele 1 și 2 ale articolului 2a din acest amendament.)

(Privește toate versiunile lingvistice.)


