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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Legea europeană a climei este actul legislativ fundamental al Pactului verde european. Deși 
obiectivul său principal este neutralitatea climatică, aceasta ar trebui să promoveze și creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă în întreaga Uniune. Totodată, tranziția către 
neutralitatea climatică trebuie să fie justă și favorabilă incluziunii.

Sectorul agricol are o importanță strategică pentru securitatea alimentară mondială și a 
Uniunii, dar este și sectorul cel mai expus consecințelor schimbărilor climatice. Prin urmare, 
Legea europeană a climei ar trebui să creeze un cadru pentru instituțiile relevante ale Uniunii 
și statele membre în scopul de a facilita adaptarea, reziliența și dezvoltarea cu un nivel scăzut 
de emisii de gaze cu efect de seră (GES) într-un mod care nu pune în pericol producția de 
alimente, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1b) din Acordul de la Paris. Articolul citat 
subliniază că este necesar ca acțiunile în domeniul climei și producția de alimente să fie 
tratate într-un mod cuprinzător, vizând adaptarea, rezistența și atenuarea.

Sectorul agricol și cel forestier, singurele două sectoare care funcționează atât ca emițători, cât 
și ca absorbanți de carbon, trebuie să fie considerate, de asemenea, ca fiind factori importanți. 
Pentru a valorifica întregul potențial al inovațiilor tehnologice, este nevoie să se depună 
eforturi considerabile în materie de cercetare și dezvoltare în aceste sectoare. Este necesar să 
se întreprindă o activitate amplă de cercetare și dezvoltare atât în agricultură, cât și în 
zootehnie, cum ar fi altoirea plantelor pentru a obține culturi noi și mai rezistente și graminee 
care să rețină mai mult dioxid de carbon, precum și în domeniul valorificării biogazului și a 
biomasei. Ar trebui îmbunătățite procedurile de măsurare a gazelor cu efect de seră. 

Absorbțiile sau emisiile negative au o importanță capitală. În prezent, absorbțiile și reducerile 
de emisii sunt tratate în mod egal pe piețele carbonului. Însă o tonă de carbon absorbită din 
atmosferă ar trebui să aibă un preț diferit față de o tonă de carbon care nu este emisă în 
atmosferă. Pentru a stimula creșterea absorbțiilor, Comisia ar trebui să analizeze posibilitatea 
unei comercializări separate a absorbțiilor sau a emisiilor negative pe piețele de carbon 
mondiale sau ale Uniunii. Comercializarea emisiilor negative ar putea genera resurse 
importante de finanțare pentru combaterea schimbărilor climatice.

De asemenea, este necesar să se promoveze și să se confere vizibilitate unei producții 
eficiente din punct de vedere climatic în Uniune, inclusiv în agricultură. Certificarea de către 
terți reprezintă o abordare pragmatică a unui aspect dificil și ar avea drept scop recunoașterea 
eforturilor suplimentare depuse de actori, inclusiv de fermieri și cooperative, de a reduce 
emisiile de CO2 în cadrul unei producții alimentare durabile. De asemenea, aceasta ar garanta 
că toate statele membre utilizează aceleași standarde. 

Sunt propuse o serie de amendamente care vizează îmbunătățirea regulamentului. Aceste 
amendamente urmăresc, în special, următoarele:

- să asigure că obiectivul privind neutralitatea climatică este stabilit pentru Uniune în 
ansamblu și pentru fiecare stat membru în parte, cu scopul de a accentua ambițiile Uniunii în 
ansamblu;

- să stabilească un „principiu al coerenței politicilor” în toate inițiativele prevăzute în Pactul 
verde european; potrivit acestui principiu, considerațiile legate de stabilirea traiectoriei de 
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neutralitate climatică prevăzute în regulament ar trebui să se aplice tuturor inițiativelor din 
Pactul verde european;

- să asigure că se ține seama de aceleași considerații atunci când se iau măsurile necesare la 
nivelul Uniunii și la nivel național, inclusiv atunci când se stabilește distribuția reducerilor și 
absorbțiilor de emisii între instrumentele de politică EU ETS și cele ce nu țin de EU ETS; 

- având în vedere criza COVID-19, să prevadă obligația Comisiei de a lua în considerare 
securitatea alimentară și accesibilitatea economică a alimentelor, atunci când stabilește 
traiectoria neutralității climatice;

- să asigure că Uniunea și statele membre ușurează adaptarea fermierilor la efectele negative 
ale schimbărilor climatice, promovează reziliența la acestea și o dezvoltare economică cu un 
nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, care să nu pună în pericol producția de 
alimente;

- să prevadă ca, după evaluarea necesității unui obiectiv obligatoriu intermediar pentru anul 
2040, Comisia să prezinte o propunere legislativă prin care să determine valorile care trebuie 
atinse până în 2040, precum și orice alte măsuri necesare;

- să prevadă certificarea de către terți cu scopul de a stabili un standard comun în Uniune 
pentru o producție eficientă din punct de vedere climatic. Stabilirea unor standarde comune 
este și o modalitate de a recompensa fermierii și cooperativele care reușesc să producă mai 
eficient, limitând astfel amprenta climatică a produselor;

- să prevadă obligația de a găsi alternative la economia bazată pe combustibili fosili. 
Bioeconomia circulară oferă materiale regenerabile care pot înlocui materiile prime fosile;

Raportorul a depus și un amendament prin care invită Comisia să stabilească traiectoria 
pentru realizarea neutralității climatice prin intermediul unei propuneri legislative, și nu al 
unui act delegat. Un astfel de act delegat ar trata elemente esențiale ale regulamentului, care, 
ca atare, nu pot face obiectul unui act delegat. 

În plus, raportorul consideră că este important să se selecteze idei de afaceri valoroase, iar 
foile de parcurs să fie elaborate în colaborare cu viitorii antreprenori care urmăresc să 
pătrundă pe noile piețe. Ar trebui creată o rețea de sprijin pentru întreprinderile nou-înființate 
la nivel regional, sub forma unor cursuri de formare și a unor servicii de consiliere 
personalizate.

Ca o ultimă observație, având în vedere constrângerile legate de timp, raportorul nu a avut 
ocazia de a colabora cu alte grupuri politice sau părți interesate în elaborarea acestui aviz. 
Toate contribuțiile vor fi binevenite și vor fi luate în considerare la elaborarea 
amendamentelor de compromis. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
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amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În comunicarea sa din 11 decembrie 
2019 intitulată „Pactul verde european”19, 
Comisia a prezentat o nouă strategie de 
creștere care are drept scop transformarea 
UE într-o societate echitabilă și prosperă, 
cu o economie modernă, competitivă și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, în care să nu existe emisii nete 
de gaze cu efect de seră în 2050 și în care 
creșterea economică să fie decuplată de 
utilizarea resurselor. Pactul urmărește, de 
asemenea, să protejeze, să conserve și să 
consolideze capitalul natural al Uniunii și 
să protejeze sănătatea și bunăstarea 
cetățenilor împotriva riscurilor legate de 
mediu și a impacturilor aferente. În același 
timp, această tranziție trebuie să fie justă și 
incluzivă, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

(1) În comunicarea sa din 11 decembrie 
2019 intitulată „Pactul verde european”19, 
Comisia a prezentat o nouă strategie de 
creștere care are drept scop transformarea 
UE într-o societate echitabilă și prosperă, 
cu o economie modernă, competitivă și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, în care să nu existe emisii nete 
de gaze cu efect de seră în 2050 și în care 
creșterea economică să fie decuplată de 
utilizarea resurselor. Legea europeană a 
climei este actul legislativ fundamental al 
Pactului verde european. Prin urmare, 
aceasta ar trebui să promoveze creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă în 
întreaga Uniune, realizând, în același 
timp, obiectivul neutralității climatice. 
Noua strategie de creștere urmărește, de 
asemenea, să protejeze, să conserve și să 
consolideze capitalul natural al Uniunii și 
să protejeze sănătatea și bunăstarea 
cetățenilor împotriva riscurilor legate de 
mediu și a impacturilor aferente. În același 
timp, această tranziție trebuie să fie justă și 
incluzivă, fără a lăsa pe nimeni în urmă și 
acordând atenție specială regiunilor 
rurale, izolate și urbane.

__________________ __________________
19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 640 final din 11 
decembrie 2019.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul special al Grupului 
interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC) referitor la impactul 
încălzirii globale cu 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale și direcțiile conexe de 
evoluție a emisiilor de gaze cu efect de seră 
la nivel mondial20 oferă o bază științifică 
solidă pentru combaterea schimbărilor 
climatice și ilustrează necesitatea 
intensificării acțiunilor de combatere a 
schimbărilor climatice. Raportul confirmă 
faptul că emisiile de gaze cu efect de seră 
trebuie să fie reduse de urgență și că 
schimbările climatice trebuie să fie limitate 
la 1,5 °C, în special pentru a reduce 
probabilitatea unor fenomene 
meteorologice extreme. Raportul de 
evaluare globală al Platformei 
interguvernamentale științifico-politice 
privind biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice (IPBES) 201921 a demonstrat 
declinul la nivel mondial al biodiversității, 
schimbările climatice fiind, ca importanță, 
al treilea factor răspunzător de declinul 
biodiversității.22

(2) Raportul special al Grupului 
interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC) referitor la impactul 
încălzirii globale cu 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale și direcțiile conexe de 
evoluție a emisiilor de gaze cu efect de seră 
la nivel mondial20 oferă o bază științifică 
solidă pentru combaterea schimbărilor 
climatice și ilustrează necesitatea 
intensificării acțiunilor de combatere a 
schimbărilor climatice. Raportul confirmă 
faptul că emisiile de gaze cu efect de seră 
trebuie să fie reduse de urgență și că 
schimbările climatice trebuie să fie limitate 
la 1,5 °C, în special pentru a reduce 
probabilitatea unor fenomene 
meteorologice extreme. Raportul de 
evaluare globală al Platformei 
interguvernamentale științifico-politice 
privind biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice (IPBES) 201921 a subliniat că 
utilizarea durabilă a naturii va fi esențială 
pentru adaptarea la perturbarea 
antropogenă periculoasă a sistemului 
climatic și atenuarea acesteia și a 
demonstrat declinul la nivel mondial al 
biodiversității, schimbările climatice fiind, 
ca importanță, al treilea factor răspunzător 
de declinul ecosistemelor și al 
biodiversității22.

_________________ _________________
20 Încălzirea globală cu 1,5 °C – un raport 
special al IPCC privind impactul încălzirii 
globale cu 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale și direcțiile conexe de 
evoluție a emisiilor globale de gaze cu 
efect de seră, în contextul consolidării 
răspunsului mondial la amenințarea 
reprezentată de schimbările climatice, al 
dezvoltării durabile și al eforturilor de 
eradicare a sărăciei [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 

20 Încălzirea globală cu 1,5 °C – un raport 
special al IPCC privind impactul încălzirii 
globale cu 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale și direcțiile conexe de 
evoluție a emisiilor globale de gaze cu 
efect de seră, în contextul consolidării 
răspunsului mondial la amenințarea 
reprezentată de schimbările climatice, al 
dezvoltării durabile și al eforturilor de 
eradicare a sărăciei [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
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Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
și T. Waterfield (eds.)].

Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
și T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Evaluare globală a 
biodiversității și a serviciilor ecosistemice.

21 IPBES 2019: Evaluare globală a 
biodiversității și a serviciilor ecosistemice.

22 Raportul Agenției Europene de Mediu 
intitulat „Mediul european – starea și 
perspectiva 2020” (Luxemburg: Oficiul 
pentru Publicații al UE, 2019).

22 Raportul Agenției Europene de Mediu 
intitulat „Mediul european – starea și 
perspectiva 2020” (Luxemburg: Oficiul 
pentru Publicații al UE, 2019).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Stabilirea unui obiectiv pe termen 
lung este esențială pentru transformarea 
economică și societală, pentru crearea de 
locuri de muncă, pentru creșterea 
economică și atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, precum și pentru luarea 
unor măsuri echitabile și eficiente din 
punctul de vedere al costurilor în direcția 
atingerii obiectivului de temperatură 
prevăzut în Acordul de la Paris din 2015 
privind schimbările climatice, aprobat în 
cadrul celei de a 21-a sesiuni a Conferinței 
părților la Convenția-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice 
(„Acordul de la Paris”).

(3) Stabilirea unui obiectiv pe termen 
lung este esențială pentru transformarea 
economică și societală, pentru crearea de 
noi locuri de muncă și menținerea celor 
existente, pentru creșterea economică și 
atingerea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, 
precum și pentru o tranziție echitabilă și 
rentabilă în direcția atingerii obiectivului 
de temperatură prevăzut în Acordul de la 
Paris din 2015 privind schimbările 
climatice, aprobat în cadrul celei de a 21-a 
sesiuni a Conferinței părților la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice („Acordul de la 
Paris”).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 
2 °C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 

(4) Acordul de la Paris stabilește un 
obiectiv pe termen lung de menținere a 
creșterii temperaturii globale cu mult sub 
2 °C peste nivelurile preindustriale și de 
continuare a eforturilor de menținere a 
acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 
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preindustriale23 și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24 și a asigurării 
faptului că fluxurile de finanțare sunt 
coerente cu o traiectorie către o dezvoltare 
cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu 
efect de seră și rezilientă la schimbările 
climatice25.

preindustriale23 și subliniază importanța 
adaptării la efectele negative ale 
schimbărilor climatice24, a promovării 
rezilienței climatice și a unei dezvoltări 
economice cu emisii reduse de gaze cu 
efect de seră, prin adaptarea tehnologiilor 
în agricultură, într-un mod care 
stimulează reziliența, producția de 
alimente și securitatea alimentară, 
precum și a asigurării faptului că fluxurile 
de finanțare sunt coerente cu o traiectorie 
către o dezvoltare cu un nivel scăzut de 
emisii de gaze cu efect de seră și rezilientă 
la schimbările climatice25.

__________________ __________________
23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

23 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.

24 Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

25 Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acțiunile Uniunii și ale statelor 
membre în domeniul climei au scopul de a 
proteja populația și planeta, bunăstarea, 
prosperitatea, sănătatea, sistemele 
alimentare, integritatea ecosistemelor și 
biodiversitatea de amenințarea pe care o 
reprezintă schimbările climatice, în 
contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare 
durabilă și în vederea atingerii obiectivelor 
Acordului de la Paris, precum și de a 
maximiza prosperitatea în limitele 
resurselor planetei și de a spori reziliența și 
a reduce vulnerabilitatea societății la 
schimbările climatice.

(5) Acțiunile Uniunii și ale statelor 
membre în domeniul climei au scopul de a 
proteja populația și planeta, bunăstarea, 
prosperitatea, sănătatea, agricultura și 
sistemele alimentare din Uniune, zonele 
rurale, silvicultura, integritatea 
ecosistemelor și biodiversitatea de 
amenințarea pe care o reprezintă 
schimbările climatice, în contextul Agendei 
2030 pentru dezvoltare durabilă și în 
vederea atingerii obiectivelor Acordului de 
la Paris, precum și de a maximiza 
prosperitatea în limitele resurselor planetei 
și de a spori reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea societății la schimbările 
climatice. Cu sprijinul financiar și 
tehnologic adecvat, sectorul agricol și cel 
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forestier fac parte integrantă din soluția 
prin care se pot atinge obiectivele Uniunii, 
în special datorită capacității lor de a 
absorbi CO2.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

(6) Realizarea neutralității climatice și 
atingerea obiectivelor din Acordul de la 
Paris necesită o contribuție din partea 
tuturor sectoarelor economice, acordând o 
atenție specială reducerii emisiilor 
generate de combustibilii fosili. Având în 
vedere importanța producției și a 
consumului de energie pentru emisiile de 
gaze cu efect de seră, este esențială 
tranziția către un sistem energetic durabil, 
accesibil din punctul de vedere al prețului 
și sigur, bazat pe o piață internă a energiei 
care funcționează bine. Transformarea 
digitală, accesul mai larg la inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice. Sectorul agricol și cel forestier, 
singurele două sectoare care funcționează 
atât ca emițători, cât și ca absorbanți de 
carbon, trebuie să fie considerate, de 
asemenea, ca fiind factori importanți. 
Pentru a valorifica întregul potențial al 
soluțiilor existente și întreaga gamă de 
inovații, este nevoie să se depună eforturi 
considerabile în materie de cercetare și 
dezvoltare în aceste sectoare. De 
asemenea, ar trebui acordată o atenție 
deosebită înlocuirii materialelor care 
implică un consum ridicat de combustibili 
fosili cu materiale regenerabile și bazate 
pe conceptul bio, care provin din 
silvicultură și agricultură, precum și cu 
materiale care implică un conținut redus 
de carbon. Comisia ar trebui să prezinte o 
definiție a absorbanților naturali și a altor 
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tipuri de absorbanți de carbon.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a oferi mai multă claritate, 
Comisia ar trebui să prezinte o definiție a 
absorbanților naturali și a altor tipuri de 
absorbanți de carbon.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În plus, în comunicarea sa din 28 
noiembrie 2018 intitulată „O planetă curată 
pentru toți: o viziune europeană strategică 
pe termen lung pentru o economie 
prosperă, modernă, competitivă și neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei”, Comisia a prezentat o viziune 
pentru atingerea până în 2050, în Uniune, a 
unui nivel net al emisiilor de gaze cu efect 
de seră egal cu zero, printr-o tranziție 
echitabilă din punct de vedere social și 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor.

(8) În plus, în comunicarea sa din 28 
noiembrie 2018 intitulată „O planetă curată 
pentru toți: o viziune europeană strategică 
pe termen lung pentru o economie 
prosperă, modernă, competitivă și neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei”, Comisia a prezentat o viziune 
pentru atingerea până în 2050, în Uniune, a 
unui nivel net al emisiilor de gaze cu efect 
de seră egal cu zero, printr-o tranziție 
echitabilă din punct de vedere social și 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor. În acest context, dacă populația 
mondială va crește cu 30 % până în 2050, 
sectorul agricol va juca un rol esențial 
prin asigurarea unei cantități suficiente 
de alimente pentru a evita o posibilă criză.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei.

(10) Uniunea este lider mondial în 
tranziția către neutralitatea climatică și este 
hotărâtă să o realizeze într-un mod just, 
echitabil social și favorabil incluziunii, 
precum și să contribuie la asumarea unor 
obiective mai ambițioase la nivel mondial 
și la consolidarea răspunsului global la 
schimbările climatice, utilizând toate 
instrumentele pe care le are la dispoziție, 
inclusiv diplomația în domeniul climei, 
politica comercială și politicile climatice 
externe pentru a sprijini mobilizarea 
finanțării globale a combaterii 
schimbărilor climatice pentru toate 
sectoarele, în special în ceea ce privește 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea în țările în curs de 
dezvoltare, care sunt afectate de lipsa 
accesului la astfel de finanțări pentru 
combaterea schimbărilor climatice32. 
Pentru a evita fenomenul poluării 
importate și pentru a ridica standardele de 
producție ale partenerilor săi comerciali, 
Uniunea își adaptează politica 
comercială, respectându-și principiile în 
cadrul forumurilor multilaterale și dând 
efecte tangibile în acordurile comerciale 
bilaterale, în cazurile în care accesul la 
piața Uniunii trebuie să fie întotdeauna 
condiționat de o creștere a standardelor 
de producție în toate sectoarele, cu accent 
deosebit pe agricultură.

__________________
32a 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
n.pdf

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(11) Parlamentul European a lansat 
îndemnul ca tranziția necesară către o 
societate neutră din punct de vedere 
climatic să aibă loc până cel târziu în 2050 
și să fie o reușită europeană33 și a declarat 
urgența climatică și de mediu34. În 
concluziile sale din 12 decembrie 201935, 
Consiliul European și-a exprimat 
susținerea pentru obiectivul unei Uniuni 
neutre din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris, recunoscând în 
același timp că trebuie instituit un cadru 
favorabil în acest sens și că tranziția va 
necesita investiții publice și private 
semnificative. De asemenea, Consiliul 
European a invitat Comisia să pregătească 
o propunere pentru strategia pe termen 
lung a Uniunii cât mai curând posibil în 
2020, în vederea adoptării sale de către 
Consiliu și a transmiterii acesteia către 
Convenția-cadru a Organizației Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice.

(11) Parlamentul European a lansat 
îndemnul ca tranziția necesară către o 
societate neutră din punct de vedere 
climatic să aibă loc până cel târziu în 2050 
și să fie o reușită europeană33 și a declarat 
urgența climatică și de mediu34. În 
concluziile sale din 12 decembrie 201935, 
Consiliul European și-a exprimat 
susținerea pentru obiectivul colectiv al unei 
Uniuni neutre din punct de vedere climatic 
până în 2050, în conformitate cu 
obiectivele Acordului de la Paris, 
recunoscând în același timp că trebuie 
instituit un cadru favorabil în acest sens și 
că tranziția va necesita investiții publice și 
private semnificative. Ulterior, începând 
cu primul trimestru al anului 2020, 
Europa a fost lovită de pandemia de 
COVID-19, care a generat un grav impact 
socioeconomic și incertitudini în ceea ce 
privește redresarea. De asemenea, 
Consiliul European a invitat Comisia să 
pregătească o propunere pentru strategia pe 
termen lung a Uniunii cât mai curând 
posibil în 2020, în vederea adoptării sale de 
către Consiliu și a transmiterii acesteia 
către Convenția-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice.

_________________ _________________
33 Rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european [2019/2956 (RSP)].

33 Rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european [2019/2956 (RSP)].

34 Rezoluția Parlamentului European din 28 
noiembrie 2019 referitoare la urgența 
climatică și de mediu [2019/2930 (RSP)].

34 Rezoluția Parlamentului European din 28 
noiembrie 2019 referitoare la urgența 
climatică și de mediu [2019/2930 (RSP)].

35 Concluziile adoptate de Consiliul 
European în cadrul reuniunii sale din 12 
decembrie 2019, EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

35 Concluziile adoptate de Consiliul 
European în cadrul reuniunii sale din 12 
decembrie 2019, EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Uniunea ar trebui să urmărească 
obiectivul ca, până în 2050, pe plan intern 
în cadrul Uniunii, să se obțină, prin soluții 
naturale și tehnologice, un echilibru între 
emisiile antropice și absorbțiile de gaze cu 
efect de seră la nivelul întregii economii. 
Obiectivul de realizare a neutralității 
climatice la nivelul Uniunii în 2050 ar 
trebui să fie urmărit în mod colectiv de 
către toate statele membre, iar statele 
membre, Parlamentul European, Consiliul 
și Comisia ar trebui să ia măsurile necesare 
pentru a permite atingerea acestui obiectiv. 
Măsurile întreprinse la nivelul Uniunii vor 
constitui o parte importantă a măsurilor 
necesare pentru atingerea obiectivului.

(12) Uniunea ar trebui să urmărească 
obiectivul ca, până în 2050, pe plan intern 
în cadrul Uniunii, să se obțină un echilibru 
între emisiile antropice și absorbțiile de 
gaze cu efect de seră la nivelul întregii 
economii, prin soluții naturale și 
tehnologice și prin renunțarea treptată la 
utilizarea resurselor fosile. Obiectivul de 
realizare a neutralității climatice la nivelul 
Uniunii în 2050 ar trebui să fie urmărit în 
mod colectiv de către toate statele membre 
și fiecare stat membru ar trebui să își 
planifice realizarea neutralității climatice 
în mod individual cu sprijinul acțiunilor 
colective ale Uniunii. Statele membre, 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să ia măsurile necesare 
pentru a permite atingerea acestui obiectiv, 
inclusiv analizând posibilitatea de a 
comercializa și de a stabili separat 
prețurile pentru creditele de emisii 
negative pe piețele carbonului. Măsurile 
întreprinse la nivelul Uniunii vor constitui 
o parte importantă a măsurilor necesare 
pentru atingerea obiectivului. În special, 
este important să se găsească mijloace de 
măsurare și indicatori exacți pentru 
sechestrarea carbonului în soluri, a doua 
cea mai mare (deși temporară) rezervă de 
carbon după oceane. Pentru a măsura 
progresele realizate în urma deciziilor 
luate în materie de schimbări climatice și 
impactul concret al acestora asupra 
mediului, Comisia ar trebui să se bazeze 
pe mijloace și instrumente de 
supraveghere operațională a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, cum ar fi Programul 
european de observare a Pământului, 
Copernicus.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Uniunea ar trebui să asigure în 
mod continuu resurse bugetare adecvate 
prin intermediul programelor sectoriale 
specifice atât în viitorul apropiat, cât și pe 
termen lung, pentru plăți compensatorii și 
recompense financiare pentru furnizarea 
de bunuri publice, cum ar fi sechestrarea 
carbonului de către agricultori.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Adaptarea este o componentă-cheie 
a răspunsului mondial pe termen lung la 
schimbările climatice. Prin urmare, statele 
membre și Uniunea ar trebui să își 
consolideze capacitatea de adaptare și 
reziliența și să reducă vulnerabilitatea la 
schimbările climatice, astfel cum se 
prevede la articolul 7 din Acordul de la 
Paris, precum și să maximizeze beneficiile 
conexe pe care le aduc alte politici și acte 
legislative de mediu. Statele membre ar 
trebui să adopte strategii și planuri 
naționale cuprinzătoare de adaptare.

(14) Adaptarea este o componentă-cheie 
a răspunsului mondial pe termen lung la 
schimbările climatice. Prin urmare, statele 
membre și Uniunea ar trebui să își 
consolideze capacitatea de adaptare și 
reziliența și să reducă vulnerabilitatea la 
schimbările climatice, astfel cum se 
prevede la articolele 2 și 7 din Acordul de 
la Paris, precum și să maximizeze 
beneficiile conexe pe care le aduc alte 
politici și acte legislative de mediu, ținând 
seama de sectoarele sensibile, cum ar fi 
sectorul agricol și cel forestier, care au de 
suferit în mod direct de pe urma efectelor 
negative ale schimbărilor climatice în 
ceea ce privește creșterea, ocuparea forței 
de muncă și producția. Statele membre ar 
trebui să adopte strategii și planuri 
naționale cuprinzătoare de adaptare, care 
să reflecte circumstanțele din teritoriile 
lor naționale. În domeniul agriculturii, al 
adaptării, al rezilienței și al captării 
carbonului în biomasă și în soluri 
depinde, de asemenea, de accesul la apă și 
de politica de stocare a apei.

Amendamentul 14



AD\1211640RO.docx 15/49 PE650.646v02-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul 
de vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; necesitatea de a 
asigura o tranziție justă și echitabilă din 
punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce privește 
reducerea și absorbțiile emisiilor de gaze 
cu efect de seră și consolidarea rezilienței; 
o evoluție graduală în timp a integrității 
ecologice și a nivelului de ambiție.

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică pentru bunăstarea și sănătatea 
cetățenilor; de costul schimbării 
ireversibile a ecosistemelor din cauza 
schimbărilor climatice; de prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei, 
inclusiv a agriculturii; de costurile 
sociale, economice și de mediu ale 
inacțiunii și ale măsurilor climatice 
întârziate; de maximizarea eficienței 
energetice și a utilizării eficiente a 
resurselor; de securitatea energetică și 
alimentară a UE și de accesibilitatea 
prețurilor; de tranziția către o 
bioeconomie circulară și către produse 
regenerabile; de adaptarea sistemelor de 
producție ale Uniunii, în special a celor 
din sectorul agricol; echitatea și 
solidaritatea între statele membre și la nivel 
național, ținând seama de capacitatea lor 
economică, de circumstanțele naționale, în 
special de cota lor din zonele protejate din 
cadrul Natura 2000 și din zonele 
împădurite, și disparitățile regionale și de 
nevoia de convergență în timp; necesitatea 
de a asigura o tranziție justă și echitabilă 
din punct de vedere social, precum și 
incluzivă din punct de vedere teritorial și 
egală între zonele și comunitățile rurale și 
urbane; cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, în special descoperirile 
prezentate de IPCC; necesitatea de a 
integra riscurile legate de schimbările 
climatice în deciziile de investiții și de 
planificare; eficacitatea din punctul de 
vedere al costurilor și neutralitatea 
tehnologică în ceea ce privește reducerea și 
absorbțiile emisiilor de gaze cu efect de 
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seră și consolidarea rezilienței; o evoluție 
graduală în timp a integrității ecologice și a 
nivelului de ambiție.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Pădurile joacă un rol crucial în 
tranziția către neutralitatea climatică. 
Silvicultura durabilă și cu respect față de 
natură este crucială pentru absorbția 
continuă a gazelor cu efect de seră din 
atmosferă și permite asigurarea de materii 
prime regenerabile și ecologice pentru 
produse din lemn, materii care stochează 
carbon și pot acționa ca substitut pentru 
materialele și combustibilii fosili. „Rolul 
triplu” al pădurilor (absorbție, stocare și 
substituire) contribuie la reducerea 
emisiilor de carbon eliberate în atmosferă, 
garantând în același timp că pădurile 
continuă să se dezvolte și să asigure 
numeroase alte beneficii.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Tranziția către neutralitatea 
climatică necesită schimbări la nivelul 
tuturor politicilor și un efort colectiv al 
tuturor sectoarelor economiei și ale 
societății, astfel cum arată Comisia în 
comunicarea sa intitulată „Pactul verde 
european”. În concluziile sale din 12 
decembrie 2019, Consiliul European a 
precizat că toate actele legislative și 
politicile relevante ale UE trebuie să fie 
corelate cu îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice și să contribuie la 

(16) Tranziția către neutralitatea 
climatică necesită schimbări la nivelul 
tuturor politicilor și un efort colectiv al 
tuturor sectoarelor economiei și ale 
societății, în timp ce toate politicile UE ar 
trebui, de asemenea, să contribuie la 
conservarea și refacerea capitalului 
natural al Europei, astfel cum arată 
Comisia în comunicarea sa intitulată 
„Pactul verde european”. În concluziile 
sale din 12 decembrie 2019, Consiliul 
European a precizat că toate actele 
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acesta, cu respectarea unor condiții de 
concurență echitabile, și a invitat Comisia 
să analizeze dacă acest lucru impune o 
modificare a normelor actuale.

legislative și politicile relevante ale UE 
trebuie să fie corelate cu îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și să 
contribuie la acesta, cu respectarea unor 
condiții de concurență echitabile, și a 
invitat Comisia să analizeze dacă acest 
lucru impune o modificare a normelor 
actuale. Ținând cont de acestea din urmă, 
Comisia ar trebui să revizuiască legislația 
privind materialele și produsele, pentru a 
promova utilizarea de materiale 
regenerabile și cu emisii scăzute de gaze 
cu efect de seră, cu beneficii climatice, 
care acționează ca absorbanți de carbon 
sau înlocuiesc parțial materialele pe bază 
de combustibili fosili. Politicile Uniunii ar 
trebui să fie concepute astfel încât să 
reducă la minimum riscul de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon în toate 
sectoarele.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) În Raportul special al IPCC 
privind încălzirea globală cu 1,5°C se 
solicită atingerea unui nivel de emisii nete 
de dioxid de carbon egal cu zero până în 
2050 și a unui nivel de alte emisii nete 
decât cele de dioxid de carbon egal cu 
zero mai târziu în cursul acestui secol, cu 
scopul de a limita încălzirea globală la o 
valoare de aproximativ 1,5°C. Uniunea 
are un obiectiv mai ambițios prin faptul 
că solicită ca toate emisiile de gaze cu 
efect de seră, inclusiv de gaze cu durată 
de viață scurtă, să atingă un nivel net egal 
cu zero până la jumătatea secolului.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 16 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Cheltuielile favorabile climei care 
se aplică pe tot parcursul CFM și Fondul 
european de redresare ar trebui să 
sprijine, printre alte sectoare, și sectorul 
exploatării terenurilor, promovând o 
gestionare activă a terenurilor care să fie 
ecologică și favorabilă climei, contribuind 
la obiectivul privind plantarea a trei 
miliarde de copaci în zonele agricole și 
urbane, precum și contribuind la punerea 
în aplicare a obiectivelor de redresare și 
protecție strictă ale Uniunii.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 16 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16c) Tranziția către neutralitatea 
climatică nu poate fi separată de sectorul 
agricol, singurul sector productiv care 
poate stoca dioxidul de carbon. Mai ales 
silvicultura, pășunatul durabil și culturile 
multianuale, în general, asigură stocarea 
pe termen lung.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 16 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16d) Raportul special al IPCC privind 
încălzirea globală cu 1,5° C recunoaște că 
diferitele gaze cu efect de seră au cicluri 
de viață diferite, anumite gaze rămânând 
în atmosferă pe o perioadă mai 
îndelungată decât altele. Metanul biogen, 
produs de animale, are un ciclu de viață 
mai scurt decât CO2, iar acest lucru ar 
trebui să fie recunoscut în cadrul 
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ambițiilor UE în domeniul climei. 
Eforturile de a realiza neutralitatea 
climatică ar trebui să abordeze caracterul 
urgent al reducerii emisiilor de CO2 în 
atmosferă.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 16 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16e) Există o dezbatere în curs în 
cadrul comunității științifice cu privire la 
metrica comună utilizată pentru 
potențialul de încălzire globală, în special 
pentru gazele cu durată de viață scurtă, 
cum ar fi metanul biogen. Implicațiile 
echivalenței de CO2 merită o analiză 
suplimentară și este oportun să se dezvolte 
o strategie solidă, bazată pe dovezi, pentru 
a reduce emisiile de gaze cu durată de 
viață scurtă.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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. Pe baza unei evaluări 

(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 la 
conservarea și refacerea capitalului 
natural al UE și că fiecare sector ar trebui 
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cuprinzătoare a impactului și ținând seama 
de analiza planurilor naționale integrate 
privind energia și clima care îi vor fi 
prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
Comisia ar trebui ca până în septembrie 
2020 să revizuiască obiectivul privind 
clima asumat de Uniune pentru 2030 și să 
analizeze opțiunile pentru un nou obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2030, de 
50-55 % comparativ cu nivelurile din 1990. 
În cazul în care consideră că este necesar 
să modifice obiectivul asumat de Uniune 
pentru 2030, Comisia ar trebui să înainteze 
propuneri Parlamentului European și 
Consiliului în vederea modificării în 
consecință a prezentului regulament. În 
plus, Comisia ar trebui să evalueze, până la 
30 iunie 2021, modul în care ar trebui 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare acest obiectiv pentru a se ajunge la 
o reducere a emisiilor cu 50-55 % în 
comparație cu 1990.

să își aducă propria contribuție. Pe baza 
unei evaluări cuprinzătoare a impactului și 
ținând seama de analiza planurilor 
naționale integrate privind energia și clima 
care îi vor fi prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
Comisia ar trebui ca până în septembrie 
2020 să revizuiască obiectivul privind 
clima asumat de Uniune pentru 2030 și să 
analizeze opțiunile pentru un nou obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2030, de 
50-55 % comparativ cu nivelurile din 1990. 
În cazul în care consideră că este necesar 
să modifice obiectivul asumat de Uniune 
pentru 2030, Comisia ar trebui să înainteze 
propuneri Parlamentului European și 
Consiliului în vederea modificării în 
consecință a prezentului regulament. În 
plus, Comisia ar trebui să evalueze, până la 
30 iunie 2021, modul în care ar trebui 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare acest obiectiv pentru a se ajunge la 
o reducere a emisiilor cu 50-55 % în 
comparație cu 1990.

_________________ _________________
36 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).

36 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).

Justificare

Este relevant de menționat obiectivul transversal de conservare și refacere a capitalului 
natural, întrucât există soluții avantajoase atât pentru climă, cât și pentru mediu, și există în 
același timp soluții false, care agravează criza de mediu și pe cea a biodiversității. Legea 
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climei ar trebui să promoveze soluții avantajoase pentru toate dimensiunile.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a se asigura că Uniunea și 
statele membre fac în continuare progrese 
suficiente pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice și în materie de 
adaptare, Comisia ar trebui să evalueze 
periodic progresele înregistrate. În cazul în 
care progresele colective realizate de 
statele membre în vederea realizării 
obiectivului neutralității climatice sau în 
materie de adaptare sunt insuficiente sau 
măsurile Uniunii nu sunt în concordanță cu 
obiectivul neutralității climatice sau sunt 
inadecvate pentru a spori capacitatea de 
adaptare, a consolida reziliența sau a 
reduce vulnerabilitatea, Comisia ar trebui 
să ia măsurile necesare în conformitate cu 
tratatele. De asemenea, Comisia ar trebui 
să evalueze periodic măsurile naționale 
relevante și să emită recomandări atunci 
când constată că măsurile adoptate de 
statele membre nu sunt în concordanță cu 
obiectivul neutralității climatice sau sunt 
inadecvate pentru a spori capacitatea de 
adaptare, a consolida reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice.

(18) În conformitate cu principiul 
subsidiarității și pentru a se asigura că 
Uniunea și statele membre fac în 
continuare progrese suficiente pentru a 
atinge obiectivul neutralității climatice și în 
materie de adaptare, Comisia ar trebui să 
evalueze periodic progresele înregistrate. 
În cazul în care progresele colective 
realizate de statele membre în vederea 
realizării obiectivului neutralității climatice 
sau în materie de adaptare sunt insuficiente 
sau măsurile Uniunii nu sunt în 
concordanță cu obiectivul neutralității 
climatice sau sunt inadecvate pentru a spori 
capacitatea de adaptare, a consolida 
reziliența sau a reduce vulnerabilitatea, 
Comisia ar trebui să ia măsurile necesare în 
conformitate cu tratatele. De asemenea, 
Comisia ar trebui să evalueze periodic 
măsurile naționale relevante și să emită 
recomandări atunci când constată că 
măsurile adoptate de Uniune au dus la 
pierderea competitivității și la pierderi de 
locuri de muncă în unele sectoare ale 
economiei sau că măsurile adoptate de 
statele membre nu sunt în concordanță cu 
obiectivul neutralității climatice sau sunt 
inadecvate pentru a spori capacitatea de 
adaptare, a consolida reziliența și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Comisia ar trebui să asigure o 
evaluare solidă și obiectivă, bazată pe cele 
mai recente descoperiri științifice, tehnice 
și socioeconomice, susținute de o masă 
reprezentativă de experți independenți, și 
să își bazeze evaluarea pe informații 
relevante, inclusiv pe informațiile 
transmise și raportate de statele membre, 
pe rapoartele Agenției Europene de Mediu, 
pe cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv pe rapoartele IPCC. 
Dat fiind faptul că s-a angajat să analizeze 
modul în care sectorul public poate utiliza 
taxonomia UE în contextul Pactului verde 
european, Comisia ar trebui să includă 
informații cu privire la investițiile durabile 
din punctul de vedere al mediului, atât cele 
ale Uniunii, cât și cele ale statelor membre, 
în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2020/… (Regulamentul privind 
taxonomia), atunci când astfel de 
informații sunt disponibile. Comisia ar 
trebui să utilizeze statisticile și datele 
europene, atunci când acestea sunt 
disponibile, și să solicite o analiză de 
specialitate. Agenția Europeană de Mediu 
ar trebui să ofere asistență Comisiei, după 
caz, în conformitate cu programul său 
anual de lucru.

(19) Comisia ar trebui să asigure o 
evaluare solidă și obiectivă, bazată pe cele 
mai recente descoperiri științifice, tehnice 
și socioeconomice, susținute de o masă 
reprezentativă de experți independenți, și 
să își bazeze evaluarea pe informații 
relevante, inclusiv pe informațiile 
transmise și raportate de statele membre, 
pe rapoartele Agenției Europene de Mediu, 
pe cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv pe rapoartele IPCC. 
Dat fiind faptul că s-a angajat să analizeze 
modul în care sectorul public poate utiliza 
taxonomia UE în contextul Pactului verde 
european, Comisia ar trebui să includă 
informații cu privire la investițiile durabile 
din punctul de vedere al mediului și 
evaluările provenind de la sistemele terțe 
de certificare a eficienței climatice, 
inclusiv sistemele care vizează o 
agricultură și producție de alimente 
eficiente din punct de vedere climatic, atât 
cele ale Uniunii, cât și cele ale statelor 
membre, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2020/… (Regulamentul privind 
taxonomia), atunci când astfel de 
informații sunt disponibile. Orice sistem de 
certificare în domeniul climei pentru 
sectorul alimentar/agricultură se bazează 
pe date științifice solide care fac obiectul 
unei evaluări inter pares și este evaluat și 
aprobat de Comisie. Orice fonduri UE 
cheltuite pentru a institui sau a finanța 
sistemele trebuie să facă obiectul unui 
control public din partea organismelor 
competente ale UE. Comisia ar trebui să 
utilizeze statisticile și datele europene, 
atunci când acestea sunt disponibile, și să 
solicite o analiză de specialitate. Agenția 
Europeană de Mediu ar trebui să ofere 
asistență Comisiei, după caz, în 
conformitate cu programul său anual de 
lucru. Comisia explorează dezvoltarea 
unui cadru de reglementare pentru 
certificarea absorbțiilor de dioxid de 
carbon în conformitate cu Planul său de 
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acțiune pentru economia circulară și cu 
Strategia „de la fermă la consumator”. 
Refacerea ecosistemelor și dezvoltarea 
unei piețe a absorbțiilor de carbon pentru 
sechestrarea terestră a gazelor cu efect de 
seră ar sprijini restaurarea, menținerea și 
gestionarea absorbanților naturali și ar 
promova biodiversitatea. Dezvoltarea unei 
inițiative a UE privind sechestrarea 
carbonului în solurile agricole în condiții 
adecvate ar putea servi la sechestrarea 
carbonului.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice, ar trebui să se 
faciliteze o mobilizare publică și socială 
puternică în materie de combatere a 
schimbărilor climatice. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să aibă o atitudine de 
deschidere față de toate componentele 
societății pentru a le oferi posibilitatea și 
mijloacele să contribuie activ la construirea 
unei societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice, inclusiv prin lansarea unui pact 
climatic european.

(20) Având în vedere faptul că cetățenii 
și comunitățile au un rol important în 
impulsionarea transformării în direcția 
neutralității climatice, ar trebui să se 
faciliteze o mobilizare publică și socială 
puternică în materie de combatere a 
schimbărilor climatice la nivel local, 
regional și național, în strânsă cooperare 
cu administrația locală. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să aibă o atitudine de 
deschidere și de transparență totală față de 
toate componentele societății pentru a le 
oferi posibilitatea și mijloacele să 
contribuie activ la construirea unei societăți 
juste din punct de vedere social, 
echilibrate din punctul de vedere al 
genului, neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice, inclusiv prin lansarea unui pact 
climatic european.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, lucrătorilor, 
investitorilor și consumatorilor, pentru a se 
asigura că tranziția către neutralitatea 
climatică este ireversibilă, pentru a asigura 
reducerea treptată în timp și pentru a 
contribui la evaluarea coerenței măsurilor 
și a progreselor înregistrate cu obiectivul 
neutralității climatice, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene pentru a stabili o traiectorie 
care să permită atingerea, până în 2050, în 
Uniune, a unui nivel al emisiilor de gaze cu 
efect de seră egal cu zero. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, iar respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare37. Mai exact, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele 
membre, iar experții acestor instituții au 
acces sistematic la reuniunile grupurilor 
de experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, fermierilor, 
lucrătorilor, investitorilor și 
consumatorilor, pentru a se asigura că 
tranziția către neutralitatea climatică este 
ireversibilă, pentru a asigura reducerea 
treptată în timp și pentru a contribui la 
evaluarea coerenței măsurilor și a 
progreselor înregistrate cu obiectivul 
neutralității climatice, după o evaluare 
detaliată a impactului, Comisia ar trebui 
să prezinte Parlamentului European și 
Consiliului propunerea de regulament, 
care stabilește o traiectorie care să permită 
atingerea, până în 2050, în Uniune, a unui 
nivel al emisiilor de gaze cu efect de seră 
egal cu zero.

__________________ __________________
37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 37 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21а) Importurile de produse agricole și 
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alimentare din țări terțe au crescut 
constant în ultimii ani. Această tendință 
impune să se evalueze ce produse 
importate din țări terțe fac obiectul unor 
cerințe comparabile cu cele aplicabile 
fermierilor europeni și care au la bază 
obiectivele politicilor UE de reducere a 
impactului schimbărilor climatice. 
Comisia ar trebuie să transmită 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport și o comunicare cu privire la 
acest aspect până la 30 iunie 2021.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Prezentul regulament stabilește un obiectiv 
obligatoriu de realizare a neutralității 
climatice în Uniune și în fiecare stat 
membru 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.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 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 și după aceea. Fiecare stat 
membru atinge neutralitatea climatică 
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până în 2050, inclusiv prin acțiunile 
colective ale Uniunii.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 a solidarității între statele membre.

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 și la nivel național a obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la alineatul 
(1), ținând seama de necesitatea de a 
elimina treptat combustibilii fosili, de 
importanța de a promova echitatea, 
competitivitatea, solidaritatea și o tranziție 
justă între statele membre, precum și de 
considerațiile referitoare la stabilirea 
traiectoriei prevăzute la articolul 3 
alineatul (3).

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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. Până în iunie 2021, 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 prezintă o propunere 
legislativă privind stabilirea unui nou 
obiectiv pentru 2030, de reducere a 
emisiilor cu până la 55 % în comparație cu 
1990, precum și să propună o finanțare 
proporțională prin bugetul UE cu scopul 
de a atinge noul obiectivul. În cazul în 
care consideră că este necesar să modifice 
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acest obiectiv, Comisia prezintă propuneri 
în acest sens Parlamentului European și 
Consiliului, după caz. Aceste propuneri 
includ un studiu de evaluare a impactului 
cu privire la modificările propuse.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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, 
ținând cont de considerațiile referitoare la 
stabilirea traiectoriei prevăzute la 
articolul 3 alineatul (3) și având în vedere 
articolul 4 alineatul (2a), evaluează în ce 
mod ar trebui să fie modificată legislația 
Uniunii care pune în aplicare obiectivul 
Uniunii pentru 2030, inclusiv stabilirea de 
obiective de utilizare a resurselor 
regenerabile, pentru a permite realizarea 
unor reduceri de emisii de 55 % în 
comparație cu 1990 și pentru a se ajunge 
la 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.

Justificare

Ar trebui să se țină seama de considerațiile referitoare la stabilirea traiectoriei prevăzute la 
articolul 3 alineatul (3) și articolul 4 alineatul (2a) atunci când se iau măsurile necesare la 
nivelul Uniunii și la nivel național, inclusiv atunci când se stabilește distribuția reducerilor și 
absorbțiilor de emisii între instrumentele de politică EU ETS și cele ce nu țin de EU ETS. 
Este foarte important ca Comisia să se concentreze asupra eliminării treptate a resurselor 
fosile și asupra introducerii treptate a resurselor regenerabile.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazul în care Comisia consideră 
că este necesar să se stabilească un 
obiectiv intermediar de reducere a 
emisiilor pentru 2040, în vederea atingerii 
neutralității climatice până în 2050, 
aceasta prezintă, în acest scop, până la 30 
septembrie 2028, Parlamentului 
European și Consiliului o propunere 
legislativă privind valorile relevante ce 
trebuie atinse, precum și orice alte măsuri 
ce se impun, în urma unei evaluări 
detaliate a impactului. Evaluarea 
impactului ține seama de criteriile 
menționate la articolul 3 alineatul (3).

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Comisia asigură accesul la cele 
mai bune tehnologii disponibile și la 
soluțiile inovatoare care contribuie la 
reducerea emisiilor, prin abordarea 
promptă și permanentă a barierelor 
legislative.

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4c. În cazul în care Comisia consideră 
că este necesar să se stabilească obiective 
pentru 2040 și 2050 privind eliminarea de 
către absorbanți a dioxidului de carbon, 
în vederea atingerii neutralității climatice 
până în 2050, aceasta prezintă, până la 30 
septembrie 2028, Parlamentului 
European și Consiliului propuneri 



AD\1211640RO.docx 29/49 PE650.646v02-00

RO

legislative, în urma unei evaluări detaliate 
a impactului. Evaluarea impactului ține 
seama de criteriile menționate la 
articolul 3 alineatul (3).

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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. Comisia, dacă este cazul și în urma 
unei evaluări detaliate a impactului, 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului o propunere legislativă în care 
stabilește o traiectorie, la nivelul Uniunii, 
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.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică;

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică, ținând seama de modificările 
ireversibile în sistemul climatic și în 
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ecosisteme, de costurile economice, 
sociale și în domeniul mediului ale 
inacțiunii și ale măsurilor climatice 
întârziate;

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) beneficiile silviculturii active și 
durabile și ale împăduririi;

Justificare

Este important să se asigure aprovizionarea durabilă cu materii prime din păduri gestionate 
în mod activ și durabil. Necesitățile în ceea ce privește investițiile, competitivitatea și 
eficacitatea de mediu subliniate în propunerea Comisiei sunt cu adevărat importante și ar 
trebui să fie aplicate și din punctul de vedere al unei bioeconomii circulare. UE trebuie să 
ajute la reducerea emisiilor cauzate de combustibilii fosili în statele membre care rămân în 
urmă și să promoveze împăduririle și activitățile forestiere durabile și active în statele 
membre care încă nu și-au sporit resursele forestiere.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) evoluția situației și a eforturilor 
întreprinse la nivel internațional pentru 
îndeplinirea obiectivelor pe termen lung 
ale Acordului de la Paris și a obiectivelor 
finale ale Convenției-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice, ale 
Convenției privind diversitatea biologică 
și ale Convenției Națiunilor Unite pentru 
combaterea deșertificării;

Amendamentul 41
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) competitivitatea economiei Uniunii; (b) competitivitatea economiei Uniunii, 
creșterea economică și locurile de muncă, 
acordând o atenție deosebită 
microîntreprinderilor și IMM-urilor, 
adaptării sistemelor de producție și 
rentabilității fermelor;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile;

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile și aplicabile;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului și 
securitatea aprovizionării, precum și 
promovarea bioeconomiei durabile, ca 
element central al economiei circulare și 
ca alternativă la economia bazată pe 
combustibili fosili, pentru a obține efecte 
de substituție;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(da) principiile agroecologiei precum 
diversitatea biologică a ecosistemelor 
agricole și limitarea specializării acestora, 
precum și optimizarea ciclului apei, 
azotului, fosforului și carbonului;

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) producția de alimente, securitatea 
alimentară și accesibilitatea economică a 
alimentelor de calitate;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) neutralitatea tehnologică și dreptul 
statelor membre de a-și stabili mixul 
energetic;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sistemele agricole eficace din 
punct de vedere climatic;

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, 
ținând seama și de angajamentul Uniunii 
și al statelor membre de a opri și de a 
inversa declinul biodiversității, precum și 
de a stimula fermierii și de a-i sprijini în 
procesul de adoptare a unor practici 
agricole durabile, cum ar fi agricultura de 
precizie, agroecologia, agricultura 
adaptată la schimbările climatice, 
agricultura de sechestrare a dioxidului de 
carbon în solurile agricole și 
agrosilvicultura, pentru a crește reziliența 
și a asigura productivitatea pe termen 
lung;

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) prevenirea posibilei relocări a 
emisiilor de dioxid de carbon;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții;

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții, inclusiv gradul de 
sprijin bugetar disponibil din partea 
instrumentelor de politică ale Uniunii;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ga (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) necesitatea de a furniza bunuri 
publice de mediu în domeniul atenuării 
schimbărilor climatice și adaptării la 
acestea, precum și în domeniul protecției 
și îmbunătățirii mediului, inclusiv 
agricultura, exploatarea terenurilor și 
silvicultura;

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) necesitatea de a asigura o tranziție 
justă și echitabilă din punct de vedere 
social;

(h) necesitatea de a asigura o tranziție 
justă și echitabilă din punct de vedere 
social, mai ales în zonele rurale și izolate, 
în interesul coeziunii teritoriale între 
zonele urbane și cele rurale;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) angajamentul Uniunii și al statelor 
membre de a opri și a inversa declinul 
biodiversității și de a reduce presiunile 
directe exercitate asupra acesteia;

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) cele mai bune și cele mai recente 
dovezi științifice disponibile, inclusiv cele 
mai recente rapoarte ale IPCC.

(j) cele mai bune și cele mai recente 
dovezi științifice disponibile, inclusiv cele 
mai recente rapoarte ale IPCC și o 
evaluare cuprinzătoare a impactului 
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socioeconomic și sectorial;

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) punerea în aplicare a obiectivelor 
de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD), 
realizând securitatea alimentară mondială 
și a Uniunii prin adaptarea la schimbările 
climatice, promovarea rezistenței la 
schimbările climatice și o dezvoltare 
economică cu un nivel scăzut de emisii de 
gaze cu efect de seră, care să mențină 
producția de alimente;

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) neutralitatea tehnologică și dreptul 
statelor membre de a-și stabili mixul 
energetic;

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jc) diferitele circumstanțe naționale 
ale statelor membre.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre trebuie să asigure progrese 
continue în ceea ce privește sporirea 
capacității de adaptare, consolidarea 
rezilienței și reducerea vulnerabilității la 
schimbările climatice, în conformitate cu 
articolul 7 din Acordul de la Paris.

1. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre trebuie să asigure progrese 
continue în ceea ce privește sporirea 
capacității de adaptare, consolidarea 
rezilienței și reducerea vulnerabilității la 
schimbările climatice, în conformitate cu 
articolul 7 din Acordul de la Paris, și 
trebuie să asigure o producție proprie de 
alimente suficientă în cadrul Uniunii, 
menținând totodată standarde ridicate în 
domeniul securității alimentare.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre trebuie să elaboreze 
și să pună în aplicare strategii și planuri de 
adaptare care să includă cadre 
cuprinzătoare de gestionare a riscurilor, pe 
baza unor scenarii de referință solide 
privind clima și vulnerabilitatea și a unor 
evaluări ale progreselor înregistrate.

2. Statele membre trebuie să elaboreze 
și să pună în aplicare strategii și planuri de 
adaptare care să includă cadre 
cuprinzătoare de gestionare a riscurilor, pe 
baza unor scenarii de referință solide 
privind clima și vulnerabilitatea și a unor 
evaluări ale progreselor înregistrate, 
asigurând în același timp securitatea 
alimentară și garantând că strategia 
comercială a Uniunii privind importurile 
din țări terțe este coerentă cu obiectivele 
climatice ale Uniunii.

Amendamentul 60

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre recunosc că agricultura 
are o importanță strategică pentru 
securitatea alimentară mondială și a 
Uniunii, că sectorul este expus în mod 
serios la efectele schimbărilor climatice și 
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că deține potențialul de a contribui la 
acțiunile în domeniul climei. Uniunea și 
statele membre facilitează adaptarea 
fermierilor la efectele negative ale 
schimbărilor climatice și promovează 
reziliența la schimbările climatice, 
precum și o dezvoltare economică cu un 
nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de 
seră, care să nu pună în pericol producția 
de alimente.

Justificare

Agricultura este sectorul cel mai expus la efectele schimbărilor climatice, fiind un sector de 
importanță strategică pentru securitatea alimentară mondială și a Uniunii, care este 
periclitată de impactul schimbărilor climatice. Prin urmare, Legea europeană a climei 
trebuie să recunoască importanța strategică a agriculturii și să creeze un cadru pentru 
instituțiile relevante ale Uniunii și statele membre în scopul de a facilita adaptarea, reziliența 
și dezvoltarea cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, într-un mod care să nu 
pună în pericol producția de alimente, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1b) din 
Acordul de la Paris.

Amendamentul 61

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Instituțiile Uniunii analizează 
fezabilitatea introducerii unor sisteme de 
creditare a emisiilor de dioxid de carbon, 
inclusiv certificarea eliminării emisiilor 
de gaze cu efect de seră prin sechestrarea 
carbonului în domeniul utilizării 
terenurilor, al solului și al biomasei, după 
caz, în agricultură, în vederea realizării 
neutralității climatice până în 2050, prin 
dezvoltarea unei piețe separate a 
eliminării carbonului pentru sechestrarea 
în sol a gazelor cu efect de seră. Acest 
cadru se bazează pe date științifice solide 
care fac obiectul unei evaluări inter pares 
și este evaluat și aprobat de Comisie, 
asigurând, în același timp, faptul că 
măsurile de combatere a schimbărilor 
climatice nu au niciun impact negativ 
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asupra biodiversității, mediului sau 
societății și asupra sănătății publice și 
respectă toate instrumentele de politică 
economică adecvate și proporționale 
pentru durabilitate. Până la 30 iunie 
2021, instituțiile relevante ale Uniunii 
prezintă un raport de evaluare în acest 
sens.

Amendamentul 62

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Pentru a implementa traiectoria 
definită la articolul 3, instituțiile Uniunii 
utilizează, în strategiile și în planurile de 
adaptare, toate instrumentele de politică 
economică disponibile, în măsura în care 
acestea sunt adecvate și proporționale cu 
obiectivele urmărite. Aceste inițiative pot 
include, în special, un mecanism de 
ajustare a emisiilor de dioxid de carbon 
care respectă normele OMC, pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
și a crește nivelul de producție a 
importurilor.

Amendamentul 63

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. Comisia elaborează un set de 
indicatori pentru a evalua reziliența 
societății, a mediului și a economiei la 
schimbările climatice. Agenția Europeană 
de Mediu asistă Comisia la elaborarea 
acestor indicatori, în conformitate cu 
planul său anual de lucru.
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Amendamentul 64

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2e. Se pune la dispoziție finanțare 
pentru servicii de consultanță agricolă, 
pentru a furniza informații fermierilor și 
a face schimb de bune practici cu aceștia, 
cu scopul de a-i ajuta să se adapteze la 
provocările pe care le prezintă 
schimbările climatice, precum seceta și 
inundațiile.

Amendamentul 65

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2f. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre recunosc importanța 
silviculturii active și durabile pentru 
asigurarea unei aprovizionări durabile cu 
materii prime în tranziția către o 
bioeconomie circulară.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) progresele colective realizate de 
toate statele membre în vederea realizării 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1), astfel cum este 
exprimat prin traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1);

(a) progresele realizate colectiv și la 
nivel național de toate statele membre în 
vederea realizării obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1), astfel cum este exprimat prin 
traiectoria menționată la articolul 3 
alineatul (1);

Amendamentul 67
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) progresele colective realizate de 
toate statele membre în ceea ce privește 
adaptarea, astfel cum se menționează la 
articolul 4.

(b) progresele realizate colectiv și la 
nivel național de toate statele membre în 
ceea ce privește adaptarea, astfel cum se 
menționează la articolul 4.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului concluziile evaluării 
respective, împreună cu raportul privind 
starea uniunii energetice întocmit în anul 
calendaristic respectiv în conformitate cu 
articolul 35 din Regulamentul (UE) 
2018/1999.

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului concluziile evaluării 
respective, împreună cu raportul privind 
starea uniunii energetice întocmit în anul 
calendaristic respectiv în conformitate cu 
articolul 35 din Regulamentul (UE) 
2018/1999, și le pune la dispoziția 
publicului.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) coerența măsurilor adoptate de 
Uniune cu obiectivul neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1), astfel 
cum este exprimat prin traiectoria 
menționată la articolul 3 alineatul (1);

(a) coerența măsurilor, a politicilor și a 
inițiativelor din Pactul verde european 
adoptate de Uniune cu obiectivul 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), astfel cum este exprimat 
prin traiectoria menționată la articolul 3 
alineatul (1) și prin considerațiile care 
privesc stabilirea traiectoriei menționate 
la articolul 3 alineatul (3);

Amendamentul 70
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) coerența politicii comerciale a 
Uniunii cu obiectivul de mediu definit în 
prezentul regulament.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care, pe baza evaluării 
menționate la alineatele (1) și (2), Comisia 
constată că măsurile luate de Uniune nu 
sunt coerente cu obiectivul neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1) sau sunt inadecvate în a asigura 
realizarea de progrese în materie de 
adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4, sau că progresele înregistrate 
fie către obiectivul neutralității climatice, 
fie în materie de adaptare, astfel cum se 
menționează la articolul 4, sunt 
insuficiente, aceasta ia măsurile necesare în 
conformitate cu tratatele, revizuind, în 
același timp, traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1).

3. În cazul în care, pe baza evaluării 
menționate la alineatele (1) și (2), Comisia 
constată că măsurile luate de Uniune nu 
sunt coerente cu obiectivul neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1) sau sunt inadecvate în a asigura 
realizarea de progrese în materie de 
adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4, sau că progresele înregistrate 
fie către obiectivul neutralității climatice, 
fie în materie de adaptare, astfel cum se 
menționează la articolul 4, sunt 
insuficiente, aceasta ia măsurile necesare în 
conformitate cu tratatele.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 septembrie 2023 și, ulterior, o 
dată la 5 ani, Comisia evaluează:

Până la 30 septembrie 2023 și, ulterior, o 
dată la 5 ani, Comisia evaluează, cu 
respectarea principiului subsidiarității:

Amendamentul 73
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) coerența cu acest obiectiv a 
măsurilor naționale identificate, pe baza 
planurilor naționale privind energia și 
clima sau a rapoartelor intermediare 
bienale prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999, ca fiind 
relevante pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), astfel cum este exprimat de 
traiectoria menționată la articolul 3 
alineatul (1);

(a) coerența cu acest obiectiv a 
măsurilor naționale identificate, pe baza 
planurilor naționale privind energia și 
clima sau a rapoartelor intermediare 
bienale și a raportului privind 
durabilitatea bioenergiei prezentate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2018/1999, precum și a planurilor 
strategice PAC prezentate în conformitate 
cu Regulamentul de stabilire a normelor 
privind sprijinul pentru planurile 
strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre în cadrul politicii agricole 
comune, ca fiind relevante pentru 
îndeplinirea obiectivului de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, a 
obiectivului de sporire a absorbțiilor cu 
ajutorul absorbanților naturali până în 
2030 și a obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2, astfel cum 
este exprimat de traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1);

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului concluziile evaluării 
respective, împreună cu raportul privind 
starea uniunii energetice întocmit în anul 
calendaristic respectiv în conformitate cu 
articolul 35 din Regulamentul (UE) 
2018/1999.

Comisia publică și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului evaluarea 
respectivă și concluziile evaluării 
respective, împreună cu raportul privind 
starea uniunii energetice întocmit în anul 
calendaristic respectiv în conformitate cu 
articolul 35 din Regulamentul (UE) 
2018/1999.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
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Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care Comisia constată, 
ținând seama în mod corespunzător de 
progresele colective evaluate în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (1), că 
măsurile luate de un stat membru nu sunt 
coerente cu acest obiectiv, astfel cum este 
exprimat prin traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1), sau sunt inadecvate 
pentru a asigura realizarea de progrese în 
materie de adaptare, astfel cum se 
menționează la articolul 4, aceasta poate 
adresa recomandări statului membru 
respectiv. Comisia pune aceste 
recomandări la dispoziția publicului.

2. În cazul în care Comisia constată, 
ținând seama în mod corespunzător de 
progresele colective și naționale evaluate 
în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), 
că măsurile luate de un stat membru nu 
sunt coerente cu acest obiectiv, astfel cum 
este exprimat prin traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1), sau sunt inadecvate 
pentru a asigura realizarea de progrese în 
materie de adaptare, astfel cum se 
menționează la articolul 4, aceasta 
adresează recomandări statului membru 
respectiv. Comisia pune aceste 
recomandări la dispoziția publicului în 
toate limbile oficiale ale UE.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) statul membru în cauză prezintă, în 
primul său raport intermediar prezentat în 
conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, în anul 
care urmează după anul în care a fost emisă 
recomandarea, modul în care a ținut seama 
în mod corespunzător de recomandare. 
Dacă statul membru în cauză decide să nu 
dea curs unei recomandări sau unei părți 
considerabile dintr-o recomandare, acesta 
trebuie să prezinte Comisiei o justificare;

(b) statul membru în cauză prezintă, în 
primul său raport intermediar prezentat în 
conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, în anul 
care urmează după anul în care a fost emisă 
recomandarea, modul în care a ținut seama 
în mod corespunzător de recomandare, 
precum și măsurile adoptate. Dacă 
statul membru în cauză decide să nu dea 
curs unei recomandări sau unei părți 
considerabile dintr-o recomandare, acesta 
trebuie să prezinte Comisiei o justificare;

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(b) rapoartele Agenției Europene de 
Mediu (AEM);

(b) rapoartele Agenției Europene de 
Mediu (AEM) și ale altor organisme 
comunitare;

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) statisticile și datele europene, 
inclusiv datele privind pagubele cauzate de 
efectele nefaste ale climei, dacă sunt 
disponibile; și

(c) statisticile și datele europene, 
inclusiv datele privind impactul economic, 
teritorial și asupra ocupării forței de 
muncă al măsurilor luate în temeiul 
prezentului regulament, inclusiv datele 
privind pagubele cauzate de efectele 
nefaste ale climei, precum și estimări ale 
costurilor inacțiunii sau ale acțiunii 
întârziate, inclusiv date cu privire la 
crearea de locuri de muncă și la pierderile 
de locuri de muncă, dacă sunt disponibile; 
și

Justificare

Comisia ar trebui să se bazeze pe date referitoare la cei trei piloni ai sustenabilității, și 
anume sustenabilitatea ecologică, economică și socială. Tranziția va însemna, de asemenea, 
mai multe locuri de muncă noi în alte domenii ale economiei; acest lucru este valabil, de 
asemenea, pentru sectorul alimentar și al agriculturii.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) informații suplimentare cu privire 
la investițiile durabile din punctul de 
vedere al mediului, atât cele ale Uniunii, 
cât și cele ale statelor membre, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2020/… (Regulamentul privind 
taxonomia).

(e) informații suplimentare cu privire 
la investițiile durabile din punctul de 
vedere al mediului, și mecanisme de 
certificare independentă privind eficiența 
climatică, atât cele ale Uniunii, cât și cele 
ale statelor membre, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2020/… 
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(Regulamentul privind taxonomia).

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Până la 31 decembrie 2021, 
Comisia prezintă un raport privind 
măsurile de sprijinire pentru o agricultură 
și producție de alimente eficiente din 
punct de vedere climatic, prin intermediul 
sistemelor de certificare independentă. 
Raportul respectiv servește, de asemenea, 
drept bază pentru evaluarea Comisiei 
menționată la articolele 5 și 6.

Justificare

Certificarea independentă este o modalitate de a stabili un standard comun în Uniune pentru 
o producție eficientă din punct de vedere climatic. Prin stabilirea unor standarde comune, 
fermierii și cooperativele care reușesc să producă mai mult cu mai puțin, limitând astfel 
amprenta climatică a unei unități de producție, vor fi recompensate. Cu toate acestea, trebuie 
să se recunoască faptul că emisiile de gaze cu efect de seră nu pot fi eliminate complet din 
sectorul agricol.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice. Comisia trebuie să faciliteze un 
proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor sociali, a cetățenilor și a 

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente la schimbările 
climatice. Comisia trebuie să faciliteze un 
proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor sociali, a cetățenilor și a 



PE650.646v02-00 46/49 AD\1211640RO.docx

RO

societății civile, pentru schimbul de bune 
practici și pentru identificarea acțiunilor 
care contribuie la atingerea obiectivelor 
prezentului regulament. În plus, Comisia se 
poate baza, de asemenea, pe dialogurile pe 
mai multe niveluri pe tema climei și a 
energiei organizate de statele membre în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

societății civile, pentru schimbul de bune 
practici și pentru identificarea acțiunilor 
care contribuie la atingerea obiectivelor 
prezentului regulament. Comisia ține 
seama de opiniile și sugestiile operatorilor 
economici, ale producătorilor, ale 
lucrătorilor, ale consumatorilor europeni 
și ale organizațiilor reprezentative ale 
acestora, precum și ale cooperativelor și 
ale organizațiilor neguvernamentale, și le 
sprijină în procesul de tranziție. Comisia 
publică o evidență a acestor interacțiuni 
într-un spirit de transparență. În plus, 
Comisia se poate baza, de asemenea, pe 
dialogurile pe mai multe niveluri pe tema 
climei și a energiei organizate de statele 
membre în conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Exercitarea competenței de a adopta acte 

delegate
1. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 3 
alineatul (1) se conferă Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 3 
alineatul (1) se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată începând de la ... 
[OP: intrarea în vigoare a prezentului 
regulament].
3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 3 alineatul (1) 
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte 
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începând din ziua următoare publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară precizată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere validității 
actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4. Înainte de adoptarea unui act 
delegat, Comisia consultă experții 
desemnați de fiecare stat membru în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la transmiterea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.
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