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Amendamentul 243
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

3 Traiectoria de urmat în vederea 
realizării neutralității climatice

3 Legislație delegată

Or. en

Amendamentul 244
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

3 Traiectoria de urmat în vederea 
realizării neutralității climatice

3 Evaluarea impactului

Or. en

Amendamentul 245
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Traiectoria de urmat în vederea realizării 
neutralității climatice

Planificarea traiectoriei de urmat în 
vederea obținerii unei amprente de mediu 
egale cu zero

Or. fr

Amendamentul 246
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann
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Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

3 Traiectoria de urmat în vederea 
realizării neutralității climatice

3 Realizarea neutralității climatice

Or. en

Amendamentul 247
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 248
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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 

eliminat
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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.

Or. en

Justificare

Delegarea către Comisie a competenței de a stabili o traiectorie în vederea realizării 
neutralității climatice nu este în conformitate cu articolul 290 din TFUE.

Amendamentul 249
Balázs Hidvéghi

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 250
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este împuternicită să 1. Indiferent de domeniul de politică, 
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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.

trebuie să se înțeleagă că orice cerere 
neadecvată din partea unei instituții a UE 
de a uzurpa competențe în afara celor 
prevăzute de tratate trebuie să fie respinsă 
cu fermitate. În mod specific, acesta este 
și cazul cererii Comisiei de a i se acorda 
competența de a impune decizii cu 
caracter fundamental prin intermediul 
legislației delegate, la care Parlamentul și 
Consiliul ar avea un drept de contestare 
numai retrospectiv. O astfel de cerere din 
partea unei autorități de executare, care 
este constituită în mare parte din 
funcționari care nu sunt aleși și care nu 
are, prin urmare, suficientă legitimitate 
democratică, este inacceptabilă, indiferent 
de obiectul acesteia. În schimb, cele care 
au responsabilitatea exclusivă pentru 
deciziile cu caracter fundamental, precum 
stabilirea unor posibile obiective de 
reducere a emisiilor pentru 2030 sau 
ulterior, sunt statele membre și, în 
consecință, Consiliul European la nivelul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 251
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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) Fiecare stat membru identifică, în 
cadrul strategiei sale pe termen lung 
menționate la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, o 
traiectorie care să permită atingerea până 
în 2050 a obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1).
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Or. it

Amendamentul 252
Manuel Bompard

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 elaborează periodic 
programe prospective cu caracter 
orientativ care stabilesc obiective generale 
în ceea ce privește traiectoria de urmat la 
nivelul Uniunii pentru atingerea 
obiectivului unei amprente de mediu egale 
cu zero a Uniunii, prevăzut la articolul 1.

Or. fr

Amendamentul 253
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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. Până la 31 decembrie 2020, 
Comisia elaborează și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, în 
cadrul procedurii legislative ordinare, o 
traiectorie la nivelul Uniunii pentru ca 
emisiile Uniunii să rămână în limitele 
bugetului de GES prevăzut la articolul 2 
alineatul (-1), realizând totodată 
obiectivul Uniunii privind clima pentru 
2030 prevăzut la articolul 2 alineatul (3) 
și obiectivul privind atingerea unui nivel 
de emisii nete de GES egal cu zero 
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prevăzut la articolul 2 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 254
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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, după finalizarea 
procedurilor de evaluare definite la 
articolul 2 alineatul (4), prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere legislativă care stabilește, la 
nivelul Uniunii, o traiectorie care să 
permită atingerea obiectivelor de realizare 
a neutralității climatice prevăzute la 
articolul 2 alineatele (1) și (3). În cel mult 
șase luni de la fiecare evaluare la nivel 
global menționată la articolul 14 din 
Acordul de la Paris, Comisia revizuiește 
traiectoria.

Or. en

Justificare

O propunere legislativă este instrumentul adecvat pentru a aborda elemente esențiale din 
prezentul regulament.

Amendamentul 255
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

1. În cazul în care Comisia consideră 
necesar, aceasta, după o evaluare a 
impactului detaliată, prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
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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.

propunere legislativă pentru a completa 
prezentul regulament prin propunerea, 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.

Or. en

Amendamentul 256
Anne Sander

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. După caz, Comisia 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.

Or. fr

Amendamentul 257
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Amendamentul 258
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 259
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 260
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Aceste programe prospective 
acoperă o perioadă de cinci ani. Ele 
stabilesc alegerile strategice și obiectivele 
pe termen mediu și lung ale Uniunii în 
domeniul politicilor de mediu, precum și 
mijloacele necesare pentru realizarea 
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acestora. Programele includ planurile 
strategice menționate la articolul 2 din 
prezentul regulament.

Or. fr

Amendamentul 261
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Traiectoria începe cu obiectivul 
Uniunii privind clima pentru 2030 
menționat la articolul 2 alineatul (11) din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, astfel cum 
a fost, eventual, modificat în conformitate 
cu articolul 2 alineatul (3) din prezentul 
regulament.

Or. it

Amendamentul 262
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Traiectoria menționată la alineatul 
(1) începe la 1 ianuarie 2021, include 
punctele intermediare din 2025 și din 
2035 și vizează realizarea bugetului de 
GES al Uniunii prevăzut la articolul 2 
alineatul (-1), realizând totodată 
obiectivul Uniunii privind clima pentru 
2030 prevăzut la articolul 2 alineatul (3), 
precum și obiectivul privind atingerea 
unui nivel de emisii nete de GES egal cu 
zero prevăzut la articolul 2 alineatul (1).



PE653.805v01-00 12/118 AM\1207587RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 263
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) rentabilitatea și eficiența economică;
(b) competitivitatea economiei Uniunii;
(c) cele mai bune tehnologii disponibile;
(d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului 
și securitatea aprovizionării;
(e) echitatea și solidaritatea între statele 
membre și în interiorul acestora;
(f) necesitatea de a asigura eficacitatea de 
mediu și o evoluție graduală în timp;
(g) necesitățile și oportunitățile în materie 
de investiții;
(h) necesitatea de a asigura o tranziție 
justă și echitabilă din punct de vedere 
social;
(i) evoluțiile internaționale și eforturile 
întreprinse pentru îndeplinirea 
obiectivelor pe termen lung ale Acordului 
de la Paris și a obiectivului final al 
Convenției-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice;
(j) cele mai bune și cele mai recente 
dovezi științifice disponibile, inclusiv cele 
mai recente rapoarte ale IPCC.

Or. en
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Amendamentul 264
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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. În cadrul unei evaluări a 
impactului cuprinzătoare, Comisia ia în 
considerare următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 265
Manuel Bompard

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. Pentru a pregăti obiectivele 
generale și programele prevăzute la 
alineatul (1) și pentru a orienta, astfel, 
acțiunea tuturor părților interesate, 
precum și pentru a defini acțiunea 
Uniunii și a statelor membre, Comisia 
trebuie să țină seama de următoarele 
aspecte:

Or. fr

Amendamentul 266
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 evaluează progresele 
în vederea realizării obiectivului 
neutralității climatice, ținând seama de un 
obiectiv de reducere a emisiilor pentru 



PE653.805v01-00 14/118 AM\1207587RO.docx

RO

2040, de un obiectiv privind absorbțiile de 
gaze cu efect de seră pentru 2040 și 
pentru 2050, precum și de instituirea unui 
cadru pentru a certifica absorbțiile de 
gaze cu efect de seră, Comisia ia în 
considerare următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 267
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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:

Or. en

Amendamentul 268
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) cele mai bune și mai recente 
dovezi științifice disponibile, inclusiv 
informațiile raportate de IPCC, în special 
cu privire la bugetul de GES rămas, 
pentru a limita creșterea temperaturii la 
1,5 °C peste nivelurile preindustriale, fără 
nicio depășire, rapoartele anuale ale 
UNEP privind emisiile și diferențialul de 
productivitate, precum și alte informații 
relevante raportate de IPBES;

Or. en
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Amendamentul 269
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică;

(a) plafoanele anuale pentru 
cantitățile de gaze cu efect de seră și 
pentru resursele necesare pentru 
consumul Uniunii în ansamblul său, 
stabilite la articolul 4;

Or. fr

Amendamentul 270
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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 costurile 
economice, sociale și în domeniul 
mediului ale inacțiunii și ale măsurilor 
climatice întârziate;

Or. en

Amendamentul 271
Manuel Bompard

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) introducerea unor procedee 
tehnice sau a unor echipamente noi în 
procesele de producție care să conducă la 
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reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră;

Or. fr

Amendamentul 272
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) necesitatea de a asigura 
redresarea din criza economică după 
pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 273
Elsi Katainen, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, 
Atidzhe Alieva-Veli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) beneficiile managementului 
forestier activ și durabil și ale 
împăduririi;

Or. en

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.
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Amendamentul 274
Michal Wiezik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) costul schimbării ireversibile a 
sistemului climatic și a ecosistemelor;

Or. en

Amendamentul 275
Petri Sarvamaa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) necesitatea de a reduce la 
minimum utilizarea combustibililor fosili;

Or. en

Amendamentul 276
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) producția de alimente, securitatea 
alimentară și accesibilitatea alimentelor 
din punctul de vedere al prețului;

Or. en

Amendamentul 277
Manuel Bompard
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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;

Or. fr

Amendamentul 278
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) competitivitatea economiei 
Uniunii;

(b) cele mai bune și cele mai recente 
dovezi științifice disponibile, inclusiv cele 
mai recente rapoarte ale IPCC și ale 
Platformei interguvernamentale 
științifico-politice privind biodiversitatea 
și serviciile ecosistemice;

Or. fr

Amendamentul 279
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) competitivitatea economiei Uniunii; (b) competitivitatea economiei Uniunii, 
crearea de noi locuri de muncă și 
menținerea celor existente, în special a 
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celor din domeniul agriculturii, și 
dezvoltarea teritoriilor rurale, montane și 
ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 280
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) competitivitatea economiei Uniunii; (b) competitivitatea economiei Uniunii, 
acordând o atenție deosebită 
microîntreprinderilor și IMM-urilor, în 
special celor care își desfășoară 
activitatea în sectorul agricol;

Or. it

Amendamentul 281
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) competitivitatea economiei Uniunii; (b) competitivitatea economiei Uniunii 
în limitele sustenabilității și ale resurselor 
globale, ale Uniunii și ale statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 282
Anne Sander

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

(b) competitivitatea economiei Uniunii; (b) competitivitatea economiei Uniunii, 
locurile de muncă și adaptarea sistemelor 
de producție;

Or. fr

Amendamentul 283
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) competitivitatea economiei Uniunii; (b) competitivitatea economiei Uniunii, 
transformarea societală, creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 284
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Petri Sarvamaa, Daniel Buda, Álvaro Amaro

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;

Or. en

Justificare

Prezenta propunere trebuie să se bazeze pe noua strategie de creștere prevăzută în Pactul 
verde european.

Amendamentul 285
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) încetinirea continuă și preconizată 
a creșterii economice ca urmare a 
șocurilor simetrice sau asimetrice care 
sunt rezultatul pierderii de locuri de 
muncă și al declinului regional;

Or. en

Amendamentul 286
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) securitatea alimentară și 
viabilitatea producției de alimente;

Or. en

Amendamentul 287
Mazaly Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) securitatea alimentară și producția 
de alimente;

Or. es

Amendamentul 288
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) securitatea și suveranitatea 
alimentară;

Or. fr

Amendamentul 289
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile;

(c) posibilitățile de îmbunătățire a 
condițiilor de viață și de muncă în statele 
membre, precum și riscurile care 
amenință aceste condiții de viață;

Or. fr

Amendamentul 290
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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 disponibilitatea acestora pe 
piață, în vederea consolidării 
comercializării acestora;

Or. it

Amendamentul 291
Anne Sander
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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;

Or. fr

Amendamentul 292
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) impactul opțiunilor de eliminare a 
dioxidului de carbon asupra 
biodiversității, ecosistemelor sănătoase și 
diverse și securității alimentare a UE 
pentru cetățenii acesteia;

Or. en

Amendamentul 293
Manuel Bompard

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) necesitatea asigurării unei tranziții 
juste, fără discriminare de gen și cu 
respectarea drepturilor civile, politice, 
economice, sociale și culturale consacrate 
în dreptul internațional al drepturilor 
omului;

Or. fr
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Amendamentul 294
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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) principiul „eficiența energetică pe 
primul loc”, accesibilitatea energiei din 
punctul de vedere al prețului, durabilitatea 
și securitatea, în special asigurând faptul 
că alternativele la combustibilii fosili 
sporesc efectiv absorbțiile de dioxid de 
carbon, protejează habitatele din zonele 
de absorbție și nu au niciun cost direct 
sau indirect al emisiilor de CO2;

Or. en

Amendamentul 295
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 la prețuri fixe și 
echitabile în întreaga Uniune;

Or. it

Amendamentul 296
Eric Andrieu
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

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;

Or. fr

Amendamentul 297
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) securitatea alimentară a Uniunii 
pentru cetățenii săi, accesibilitatea 
alimentelor din punctul de vedere al 
prețului, dar și profitabilitatea fermelor și 
mijloacele de trai ale fermierilor;

Or. en

Justificare

Abordările agroecologice pot menține productivitatea și pot funcționa favorabil în ceea ce 
privește veniturile fermelor; aceasta este o soluție avantajoasă pentru fermieri, pentru climă 
și pentru biodiversitate deopotrivă (a se vedea JD van der Ploeg et al, 2019).

Amendamentul 298
Daniel Buda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 299
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Daniel Buda, Simone Schmiedtbauer, Álvaro Amaro

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) încurajarea bioeconomiei, care 
este o parte centrală a economiei 
circulare;

Or. en

Justificare

Bioeconomia contribuie la înlocuirea materiilor prime bazate pe combustibili fosili cu 
resurse regenerabile.

Amendamentul 300
Anne Sander

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) securitatea alimentară și accesul 
la alimente de calitate pentru toți;

Or. fr

Amendamentul 301
Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) securitatea alimentară;
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Or. en

Justificare

În conformitate cu considerentul 15, securitatea alimentară ar trebui să fie luată în 
considerare atunci când se stabilește traiectoria.

Amendamentul 302
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. fr

Amendamentul 303
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 304
Balázs Hidvéghi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) suveranitatea statelor membre în 
scenariile de îndeplinire a obiectivelor 
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climatice;

Or. en

Amendamentul 305
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 306
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) principiile echității enunțate în 
Convenția-cadru a Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice, inclusiv 
principiul responsabilității comune, dar 
diferențiate, și al capacităților aferente;

Or. fr

Amendamentul 307
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) necesitatea de a asigura eficacitatea (f) necesitatea de a asigura integritatea 
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de mediu și o evoluție graduală în timp; de mediu și de a reflecta cel mai ridicat 
nivel posibil de ambiție și de evoluție 
graduală în timp, în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (3) din Acordul de la 
Paris;

Or. en

Amendamentul 308
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) necesitatea de a asigura 
durabilitatea mediului, de a inversa 
declinul biodiversității și evoluția graduală 
în timp, precum și de a reface 
ecosistemele naturale;

Or. en

Amendamentul 309
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera f

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, 
precum și de a preveni deteriorarea 
ireversibilă a ecosistemelor;

Or. en

Amendamentul 310
Michal Wiezik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) potențialul real al sectorului 
exploatării terenurilor, schimbării 
destinației terenurilor și silviculturii din 
UE de a elimina și a stoca dioxidul de 
carbon, precum și sinergiile cu obiectivele 
de biodiversitate;

Or. en

Amendamentul 311
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) securitatea alimentară, 
accesibilitatea alimentelor din punctul de 
vedere al prețului și expunerea producției;

Or. en

Amendamentul 312
Asger Christensen, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ulrike Müller, Martin Hlaváček

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;

Or. en

Amendamentul 313
Manuel Bompard
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții;

(g) costurile umane, sociale, 
economice și de mediu ale lipsei de 
acțiune sau ale acțiunilor insuficiente;

Or. fr

Amendamentul 314
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Álvaro Amaro

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 nivelul de 
sprijin financiar din partea Uniunii;

Or. en

Justificare

Este necesar un sprijin financiar adecvat prin intermediul instrumentelor de politică ale 
Uniunii Europene.

Amendamentul 315
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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, ținând seama de 
riscurile activelor depreciate;
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Or. en

Amendamentul 316
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții;

(g) necesitățile generale și toate 
oportunitățile în materie de investiții;

Or. it

Amendamentul 317
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

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;

Or. en

Amendamentul 318
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) încurajarea economiei circulare, 
în special a bioeconomiei;
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Or. en

Justificare

Înlocuirea materialelor care implică un consum ridicat de combustibili fosili cu materiale 
regenerabile, de origine biologică și cu emisii scăzute de dioxid de carbon este esențială 
pentru realizarea neutralității climatice.

Amendamentul 319
Manuel Bompard

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 conserva și de a 
reface biodiversitatea și ecosistemele;

Or. fr

Amendamentul 320
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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 
echitabilă din punct de vedere 
socioeconomic în fiecare stat membru, 
acordând o atenție deosebită ratelor 
șomajului, creșterii economice și 
evoluțiilor salariale reale în toate zonele, 
în special în zonele rurale, periferice, 
insulare și montane;

Or. it

Amendamentul 321
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness
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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, în special în zonele rurale și 
îndepărtate afectate de procesul de 
tranziție;

Or. en

Amendamentul 322
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 și de a evita disparitățile între 
zonele urbane și cele rurale;

Or. en

Amendamentul 323
Anne Sander

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, inclusiv în zonele rurale;

Or. fr

Amendamentul 324
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Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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;

Or. en

Amendamentul 325
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) evoluțiile internaționale și 
eforturile întreprinse pentru îndeplinirea 
obiectivelor pe termen lung ale Acordului 
de la Paris și a obiectivului final al 
Convenției-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice;

eliminat

Or. it

Amendamentul 326
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) solidaritatea internațională și 
responsabilitatea Uniunii pentru emisiile 
sale istorice de GES;
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Or. en

Amendamentul 327
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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, precum și 
cele mai recente rapoarte ale IPCC, cu 
excepția modelelor bazate pe scenariul 
RCP8.5 sau pe scenariul cel mai pesimist.

Or. it

Amendamentul 328
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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, precum și o 
evaluare cuprinzătoare a impactului 
socioeconomic și sectorial.

Or. en

Amendamentul 329
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(ja) punerea în aplicare a obiectivelor 
de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, 
menținerea securității alimentare a 
Uniunii pentru cetățenii acesteia și 
realizarea autonomiei pentru fermierii din 
Uniune și a autonomiei agriculturii 
Uniunii, prin adaptarea la schimbările 
climatice, prin încurajarea rezilienței 
climatice, precum și prin sisteme de 
producție cu consum redus și prin emisii 
reduse de gaze cu efect de seră, în special 
prin utilizarea unor abordări 
agroecologice pentru a crește reziliența și 
a asigura productivitatea pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 330
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) consecințele negative ale politicii 
comerciale a Uniunii asupra mediului, 
economiei și locurilor de muncă;

Or. fr

Amendamentul 331
Carmen Avram

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 332
Carmen Avram

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) diferitele circumstanțe naționale 
ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 333
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Pentru a sprijini Comisia în 
elaborarea programelor prospective 
menționate în prezentul articol, se 
instituie un Comitet de planificare 
ecologică, denumit în continuare 
„Comitetul”. Sarcina principală a 
Comitetului este aceea de a elabora un 
proiect preliminar pentru un program 
privind politica de mediu pe termen 
mediu, care să prezinte orientările 
generale ale politicilor de mediu pe care 
statele membre și instituțiile Uniunii 
intenționează să le urmeze în perioada 
luată în considerare și care să asigure 
coordonarea acestor politici.
Componența și funcționarea Comitetului 
sunt hotărâte printr-o decizie comună a 
Parlamentului European și a Consiliului 
în cadrul procedurii legislative ordinare. 
În cadrul Comitetului sunt reprezentate, 
în special, organizațiile reprezentative ale 
producătorilor, ale lucrătorilor, ale 
consumatorilor și organizațiile 
neguvernamentale care activează în 
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domeniul mediului.

Or. fr

Amendamentul 334
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Domeniile care fac obiectul planificării 
traiectoriei de urmat în vederea obținerii 

unei amprente de mediu egale cu zero
1. Începând cu 30 iunie 2021, Comisia 
stabilește, în cadrul fiecărui program 
prospectiv menționat la articolul 3, 
plafonul anual pentru cantitățile de gaze 
cu efect de seră și pentru resursele 
necesare pentru consumul Uniunii în 
ansamblul său, în concordanță cu 
respectarea obiectivelor sale privind 
obținerea unei amprente de carbon și a 
unei amprente de mediu egale cu zero. 
Aceste plafoane anuale scad de la un an 
la altul astfel încât diferența dintre 
cantitățile de gaze cu efect de seră și cele 
de resurse necesare pentru consumul 
Uniunii, pe de o parte, și diferența dintre 
capacitățile de absorbție cu ajutorul 
absorbanților naturali și capacitățile 
biologice ale suprafețelor productive din 
punct de vedere biologic existente pe 
teritoriului Uniunii, pe de altă parte, să 
scadă până când amprenta de carbon și 
amprenta de mediu a Uniunii ajung să fie 
egale cu zero în 2040 și, respectiv, în 
2050. 
2. Comisia, pe baza recomandărilor și a 
studiilor efectuate de Comitet împreună 
cu întreprinderile, cu asociațiile de 
întreprinderi, cu organizațiile 
reprezentative ale lucrătorilor și în 
strânsă coordonare cu statele membre, 



PE653.805v01-00 40/118 AM\1207587RO.docx

RO

repartizează fiecărui stat membru și 
fiecărui sector economic cote echitabile în 
limitele definite la alineatul (1).
3. Începând cu 30 iunie 2021, în 
consultare cu guvernele statelor membre 
și cu organizațiile reprezentative ale 
producătorilor și ale lucrătorilor, Comisia 
definește obiective generale de producție, 
consum, import și export și obiective cu 
privire la modernizarea și orientarea pe 
termen lung a capacităților de producție, 
în funcție de sectorul economic, inclusiv 
ale întreprinderilor-mamă și ale filialelor 
directe și indirecte ale acestora, pentru a 
respecta cotele menționate la alineatul 
(2), contribuind astfel la atingerea 
obiectivului unei amprente de mediu a 
Uniunii egale cu zero până în 2050.
4. Pentru a asigura respectarea cotelor 
menționate la alineatul (2), Comisia 
utilizează, de preferință, metode de 
acțiune indirecte, în special cooperarea cu 
guvernele statelor membre pentru a 
influența consumul general al Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 335
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Foaia de parcurs a Uniunii privind 

decarbonizarea
1. Până la 30 iunie 2021 și, ulterior, o 
dată la cinci ani, Comisia adoptă o foaie 
de parcurs a Uniunii pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în toate 
sectoarele și pentru sporirea absorbțiilor 
cu ajutorul absorbanților naturali, în 
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conformitate cu obiectivele climatice ale 
Uniunii prevăzute la articolul 2.
2. Foaia de parcurs a Uniunii privind 
decarbonizarea vizează reducerea 
emisiilor și sporirea absorbțiilor în 
sectoare individuale, inclusiv:
(a) energie;
(b) clădiri (rezidențiale și terțiare);
(c) transporturi;
(d) industrie;
(e) agricultură;
(f) deșeuri;
(g) exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură 
(LULUCF).
3. La elaborarea foii de parcurs a Uniunii 
privind decarbonizarea, Comisia ține 
seama de traiectoria prevăzută la articolul 
3, inclusiv de diversele aspecte menționate 
la articolul 3 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 336
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Francesca Donato

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

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) 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.

Or. it
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Amendamentul 337
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

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. Statele membre și instituțiile 
relevante ale Uniunii 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.

Or. en

Amendamentul 338
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

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. În cadrul planificării traiectoriei 
de urmat în vederea obținerii amprente de 
mediu egale cu zero a Uniunii, 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, prin mijloace care să asigure 
conservarea sau refacerea ecosistemelor 
și a biodiversității.

Or. fr

Amendamentul 339
Michaela Šojdrová, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Christine Schneider
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

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.

Or. en

Amendamentul 340
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Instituțiile competente ale Uniunii 
și ale statelor membre recunosc faptul că 
agricultura are o importanță strategică 
pentru securitatea alimentară, că aceasta 
ocupă un loc central în cadrul unei 
strategii pe termen lung care vizează 
neutralitatea climatică și că capacitatea sa 
de a fixa carbonul în soluri trebuie să fie 
un element-cheie al sistemului instituit.

Or. fr

Amendamentul 341
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Până la 31 ianuarie 2021 și, 
ulterior, o dată la cinci ani, Comisia 
adoptă o strategie actualizată a UE 
privind adaptarea la schimbările 
climatice.

Or. en

Amendamentul 342
Ivo Hristov

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, 
precum și a unor analize sectoriale și a 
unor previziuni pe termen mediu privind 
impactul acestor strategii și planuri.

Or. bg

Amendamentul 343
Eric Andrieu
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

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 

2. Pe baza strategiei comerciale a 
Uniunii pentru climă, statele membre 
trebuie să elaboreze și să pună în aplicare 
strategii și planuri de adaptare care să 
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baza unor scenarii de referință solide 
privind clima și vulnerabilitatea și a unor 
evaluări ale progreselor înregistrate.

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.

Or. fr

Amendamentul 344
Manuel Bompard

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 asigure conservarea sau 
refacerea ecosistemelor și a biodiversității 
și care să stabilească obiective concrete de 
reducere și 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.

Or. fr

Amendamentul 345
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Petri Sarvamaa, Daniel Buda, Simone Schmiedtbauer, Álvaro Amaro

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, și care 
nu ar pune în pericol securitatea 
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alimentară.

Or. en

Justificare

Legea europeană a climei trebuie să prevadă adaptarea la schimbările climatice, fără a pune 
în pericol securitatea alimentară. Criza provocată de pandemia de COVID-19 ne-a arătat că 
realizarea neutralității climatice trebuie să asigure aprovizionarea cu alimente la prețuri 
accesibile pentru toți cetățenii.

Amendamentul 346
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre recunosc importanța 
securității alimentare a Uniunii în primul 
rând pentru cetățenii acesteia, permițând 
în același timp asigurarea securității 
alimentare pentru țările terțe, precum și 
expunerea critică a sectorului agricol la 
efectele schimbărilor climatice și 
potențialul enorm al acestui sector de a-și 
atenua impactul climatic, îndeosebi prin 
reducerea mijloacelor de producție 
energointensive și costisitoare din punct 
de vedere financiar, în special prin 
abordarea despăduririlor implicate în 
importurile de ulei de soia și de palmier, 
precum și schimbarea directă și indirectă 
a destinației terenurilor pentru culturi 
energetice. Uniunea și statele membre 
facilitează adaptarea fermierilor la 
schimbările climatice și încurajează 
reziliența la schimbările climatice, 
precum și sistemele de producție cu 
consum redus, cu emisii reduse de gaze de 
efect de seră și cu un nivel ridicat de 
sechestrare a dioxidului de carbon, în 
special prin abordări agroecologice 
multifuncționale, care au, de asemenea, 
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un impact benefic asupra biodiversității și 
din punct de vedere social.

Or. en

Amendamentul 347
Eric Andrieu
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru a implementa traiectoria 
definită la articolul 3, Comisia și statele 
membre 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. 
Printre aceste instrumente se numără, în 
special:
(a) compensarea la frontierele Uniunii, în 
special pentru carbon;
(b) cotele de emisie de poluanți;
(c) cotele și licențele de producție sau de 
consum;
(d) plafonul pentru activitatea poluantă 
per unitate geografică;
(e) impozitele și subvențiile;
(f) ajutoarele pentru investiții;
(g) prețul minim;
(h) acțiunile de informare a 
consumatorilor;
(i) stimularea cererii pentru alternative 
durabile.

Or. fr

Amendamentul 348
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Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia adoptă o foaie de parcurs 
pentru reducerea emisiilor și absorbțiile 
cu ajutorul absorbanților naturali pe plan 
intern la nivelul Uniunii, care este 
defalcată pentru fiecare sector al 
economiei Uniunii și care include 
agricultura și securitatea alimentară 
globală, dar fără a se limita la acestea;

Or. en

Amendamentul 349
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Fiecare foaie de parcurs sectorială 
ar trebui să indice cea mai recentă dată 
până la care fiecare sector să își reducă 
emisiile de gaze cu efect de seră până la 
un nivel apropiat de zero, precum și să 
identifice obstacolele, oportunitățile, 
soluțiile tehnologice și investițiile 
necesare în acest scop.
Atât foaia de parcurs la nivelul Uniunii, 
cât și foile de parcurs sectoriale sunt puse 
la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 350
Asger Christensen, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ulrike Müller, Martin Hlaváček

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. 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.

Or. en

Amendamentul 351
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. 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.

Or. en

Amendamentul 352
Petri Sarvamaa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre recunosc importanța 
managementului forestier activ și durabil 
pentru asigurarea unei aprovizionări 
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durabile cu materii prime în tranziția 
către o bioeconomie circulară.

Or. en

Amendamentul 353
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Orice sistem de credite de carbon 
asigură faptul că măsurile în domeniul 
politicilor climatice nu au niciun impact 
negativ asupra biodiversității, mediului 
sau asupra societății și sănătății publice. 
Orice sistem de certificare în domeniul 
climei pentru sectorul 
alimentar/agricultură se bazează pe date 
științifice care fac obiectul unei evaluări 
inter pares și este evaluat și aprobat de 
Comisie ca interlocutor imparțial. Orice 
sistem este finanțat din bani publici, fără 
conflicte de interese, și este supus 
controlului public.

Or. en

Amendamentul 354
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

5 Evaluarea progreselor și a 
măsurilor Uniunii

5 Evaluarea progreselor și a 
măsurilor în sensul unei politici de mediu 
raționale

Or. en
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Amendamentul 355
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă evaluarea prevăzută la articolul 
29 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
2018/1999, Comisia evaluează, până la 30 
septembrie 2023 și, ulterior, o dată la 
5 ani:

Pe parcursul unei revizuiri a 
Regulamentului (UE) 2018/1999, care ar 
trebui, în prealabil, să fie vizată de o 
adaptare a concluziilor Consiliului 
European, este necesar să se redefinească 
și mecanismele de evaluare și raportare 
conținute în acesta. În conformitate cu 
articolul 1 și cu articolul 2 alineatul (1), 
cadrul nou trebuie să se bazeze pe 
principiile unei politici de mediu 
raționale.

Or. en

Amendamentul 356
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă evaluarea prevăzută la articolul 29 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
2018/1999, Comisia evaluează, până la 30 
septembrie 2023 și, ulterior, o dată la 5 ani:

În cadrul programării prospective, pe 
lângă evaluarea prevăzută la articolul 29 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
2018/1999, Comisia evaluează, începând 
cu 30 septembrie 2022 și, ulterior, o dată la 
5 ani:

Or. fr

Amendamentul 357
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă evaluarea prevăzută la articolul 29 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
2018/1999, Comisia evaluează, până la 30 
septembrie 2023 și, ulterior, o dată la 5 ani:

Pe lângă evaluarea prevăzută la articolul 29 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
2018/1999, Comisia evaluează, până la 30 
septembrie 2023 și, ulterior, o dată la 
doi ani:

Or. en

Amendamentul 358
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă evaluarea prevăzută la articolul 29 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
2018/1999, Comisia evaluează, până la 30 
septembrie 2023 și, ulterior, o dată la 5 ani:

Pe lângă evaluarea prevăzută la articolul 29 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
2018/1999, Comisia evaluează, până la 30 
iunie 2021 și, ulterior, o dată la 5 ani:

Or. en

Amendamentul 359
Sylvia Limmer, Ivan David

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);

eliminat

Or. en
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Amendamentul 360
Manuel Bompard

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 colective și individuale 
realizate de toate statele membre, per 
sector economic, în vederea realizării 
obiectivelor legate de obținerea unei 
amprente de carbon și a unei amprente de 
mediu egale cu zero prevăzute la articolul 
2 și în concordanță cu traiectoria 
planificată în cadrul programării 
prospective prevăzute la articolele 3 și 4;

Or. fr

Amendamentul 361
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 colective realizate de 
toate statele membre în vederea realizării 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 362
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
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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 colective realizate de 
toate statele membre în vederea realizării 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1);

Or. it

Amendamentul 363
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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 colective și individuale 
realizate de toate statele membre în 
vederea realizării obiectivelor climatice ale 
Uniunii prevăzute la articolul 2, astfel cum 
este exprimat prin traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 364
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 colective realizate de 
toate statele membre în vederea realizării 
obiectivelor prevăzute la articolul 2, astfel 
cum este exprimat prin traiectoria 
menționată la articolul 3;

Or. en
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Amendamentul 365
Sylvia Limmer, Ivan David

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 366
Manuel Bompard

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 colective și individuale 
realizate de toate statele membre în ceea ce 
privește adaptarea, astfel cum se 
menționează la articolul 4.

Or. fr

Amendamentul 367
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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 colective și individuale 
realizate de toate statele membre în ceea ce 
privește adaptarea, astfel cum se 
menționează la articolul 4.
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Or. en

Amendamentul 368
Sylvia Limmer, Ivan David

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 369
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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.

Or. en

Amendamentul 370
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
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Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la 30 septembrie 2023 și, 
ulterior, o dată la 5 ani, Comisia 
revizuiește:

eliminat

(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);
(b) caracterul adecvat al măsurilor 
Uniunii menite să asigure realizarea de 
progrese în materie de adaptare, astfel 
cum se menționează la articolul 4.

Or. en

Amendamentul 371
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la 30 septembrie 2023 și, 
ulterior, o dată la 5 ani, Comisia 
revizuiește:

2. În cadrul programării prospective, 
până la 30 septembrie 2023 și, ulterior, o 
dată la 5 ani, Comisia revizuiește:

Or. fr

Amendamentul 372
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la 30 septembrie 2023 și, 
ulterior, o dată la 5 ani, Comisia 

2. Până la 30 septembrie 2023 și, 
ulterior, o dată la doi ani, Comisia 
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revizuiește: revizuiește:

Or. en

Amendamentul 373
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la 30 septembrie 2023 și, 
ulterior, o dată la 5 ani, Comisia 
revizuiește:

2. Până la 30 iunie 2021 și, ulterior, o 
dată la 5 ani, Comisia revizuiește:

Or. en

Amendamentul 374
Manuel Bompard

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 adoptate de 
Uniune cu obiectivele legate de obținerea 
unei amprente de carbon și a unei 
amprente de mediu egale cu zero 
prevăzute la articolul 2 și în concordanță 
cu traiectoria planificată în cadrul 
programării prospective prevăzute la 
articolele 3 și 3a;

Or. fr

Amendamentul 375
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a
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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 și a politicilor 
adoptate de Uniune, inclusiv legislația 
sectorială, acțiunile externe ale Uniunii și 
bugetul Uniunii, cu obiectivele climatice 
ale Uniunii prevăzute la articolul 2 
alineatul (1), astfel cum este exprimat prin 
traiectoria menționată la articolul 3 
alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 376
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 adoptate de 
Uniune cu obiectivul neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 377
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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 adoptate de 
Uniune cu obiectivul neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1);

Or. it
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Amendamentul 378
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 adoptate de 
Uniune cu obiectivele prevăzute la articolul 
2, astfel cum este exprimat prin traiectoria 
menționată la articolul 3;

Or. en

Amendamentul 379
Mazaly Aguilar

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 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 
viabilitatea economică a sectoarelor 
strategice ale Uniunii, precum 
agricultura;

Or. es

Amendamentul 380
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) caracterul adecvat al măsurilor 
Uniunii menite să asigure realizarea de 
progrese în materie de adaptare, astfel cum 
se menționează la articolul 4.

(b) caracterul adecvat al măsurilor și 
politicilor Uniunii, inclusiv legislația 
sectorială, acțiunile externe ale Uniunii și 
bugetul Uniunii, menite să asigure 
realizarea de progrese în materie de 
adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4.

Or. en

Amendamentul 381
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) caracterul adecvat al măsurilor 
Uniunii menite să asigure realizarea de 
progrese în materie de adaptare, astfel cum 
se menționează la articolul 4.

(b) caracterul adecvat al măsurilor 
Uniunii și al finanțării din partea acesteia 
menite să asigure realizarea de progrese în 
materie de adaptare, astfel cum se 
menționează la articolul 4.

Or. en

Amendamentul 382
Mazaly Aguilar

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) contribuția și valoarea adăugată a 
măsurilor Uniunii pentru a depăși criza 
economică provocată de pandemia de 
COVID-19.

Or. es
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Amendamentul 383
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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.

Or. fr

Amendamentul 384
Sylvia Limmer, Ivan David

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).

eliminat

Or. en

Amendamentul 385
Manuel Bompard

Propunere de regulament
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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 obiectivele legate de 
obținerea unei amprente de carbon și a 
unei amprente de mediu egale cu zero 
prevăzute la articolul 2 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 care vizează 
obținerea unei amprente de carbon și a 
unei amprente de mediu egale cu zero, fie 
în materie de adaptare, astfel cum se 
menționează la articolul 4, sunt 
insuficiente, aceasta ia măsurile necesare în 
conformitate cu tratatele.

Or. fr

Amendamentul 386
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

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 obiectivele prevăzute la 
articolul 2 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 obiectivele neutralității climatice, 
fie în materie de adaptare, astfel cum se 
menționează la articolul 4, sunt 
insuficiente, aceasta ia măsurile și 
măsurile corective necesare în 
conformitate cu tratatele.
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același timp, traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 387
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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.

Or. en

Amendamentul 388
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 

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 
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(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).

(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 propune Consiliului 
măsurile necesare în conformitate cu 
tratatele, revizuind, în același timp, 
traiectoria menționată la articolul 3 
alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 389
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia evaluează înainte de 
adoptare orice proiect de măsură și orice 
propunere legislativă în lumina 
obiectivului neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1), astfel 
cum este exprimat de traiectoria 
menționată la articolul 3 alineatul (1), 
include această analiză în orice evaluare 
a impactului care însoțește aceste măsuri 
sau propuneri și face public rezultatul 
evaluării respective la momentul 
adoptării.

eliminat

Or. it

Amendamentul 390
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia evaluează înainte de 
adoptare orice proiect de măsură și orice 
propunere legislativă în lumina 
obiectivului neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1), astfel 
cum este exprimat de traiectoria 
menționată la articolul 3 alineatul (1), 
include această analiză în orice evaluare 
a impactului care însoțește aceste măsuri 
sau propuneri și face public rezultatul 
evaluării respective la momentul 
adoptării.

eliminat

Or. en

Amendamentul 391
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia evaluează înainte de 
adoptare orice proiect de măsură și orice 
propunere legislativă în lumina 
obiectivului neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1), astfel 
cum este exprimat de traiectoria 
menționată la articolul 3 alineatul (1), 
include această analiză în orice evaluare a 
impactului care însoțește aceste măsuri sau 
propuneri și face public rezultatul evaluării 
respective la momentul adoptării.

4. Comisia evaluează înainte de 
adoptare orice proiect de măsură și orice 
propunere legislativă în lumina 
obiectivelor legate de obținerea unei 
amprente de carbon și a unei amprente de 
mediu egale cu zero prevăzute la articolul 
2 și în concordanță cu traiectoria 
planificată în cadrul programării 
prospective prevăzute la articolele 3 și 3a, 
include această analiză în orice evaluare a 
impactului care însoțește aceste măsuri sau 
propuneri și face public rezultatul evaluării 
respective la momentul adoptării.

Or. fr

Amendamentul 392
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia evaluează înainte de 
adoptare orice proiect de măsură și orice 
propunere legislativă în lumina 
obiectivului neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1), astfel 
cum este exprimat de traiectoria 
menționată la articolul 3 alineatul (1), 
include această analiză în orice evaluare a 
impactului care însoțește aceste măsuri sau 
propuneri și face public rezultatul 
evaluării respective la momentul 
adoptării.

4. Comisia evaluează înainte de 
adoptare coerența oricărui proiect de 
măsură, inclusiv, dar fără a se limita la 
acestea, orice propunere legislativă și 
bugetară, cu obiectivele climatice ale 
Uniunii prevăzute la articolul 2, astfel cum 
este exprimat de traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1), include această 
analiză în orice evaluare a impactului care 
însoțește aceste măsuri sau propuneri și se 
asigură că evaluarea respectivă și 
rezultatele acesteia sunt direct accesibile 
publicului de îndată ce evaluarea este 
finalizată și, în orice caz, cu mult înaintea 
adoptării măsurii sau a propunerii 
respective.

Or. en

Justificare

Într-o hotărâre recentă (Cauza C-57/16 P, ClientEarth/Comisia Europeană, 4 septembrie 
2018), Curtea a exprimat în mod clar faptul că evaluările impactului și rezultatele acestora 
ar trebui să devină „direct accesibile” înaintea adoptării propunerii legislative „în momentul 
în care procesul decizional al Comisiei este în curs”.

Amendamentul 393
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia evaluează înainte de 
adoptare orice proiect de măsură și orice 
propunere legislativă în lumina 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1), astfel cum este 
exprimat de traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1), include această 
analiză în orice evaluare a impactului care 

4. Comisia evaluează înainte de 
adoptare orice proiect de măsură și orice 
propunere legislativă în lumina 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1), include această 
analiză în orice evaluare a impactului care 
însoțește aceste măsuri sau propuneri și 
face public rezultatul evaluării respective la 
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însoțește aceste măsuri sau propuneri și 
face public rezultatul evaluării respective la 
momentul adoptării.

momentul adoptării.

Or. en

Amendamentul 394
Balázs Hidvéghi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia evaluează înainte de 
adoptare orice proiect de măsură și orice 
propunere legislativă în lumina 
obiectivului neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 alineatul (1), astfel cum este 
exprimat de traiectoria menționată la 
articolul 3 alineatul (1), include această 
analiză în orice evaluare a impactului care 
însoțește aceste măsuri sau propuneri și 
face public rezultatul evaluării respective la 
momentul adoptării.

4. Comisia poate evalua înainte de 
adoptare proiecte de propuneri legislative 
în lumina obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1), astfel cum este exprimat de traiectoria 
menționată la articolul 3 alineatul (1), 
include această analiză în evaluările 
impactului care însoțesc aceste propuneri și 
face public rezultatul evaluării respective la 
momentul adoptării.

Or. en

Justificare

Îndeplinirea oricărui obiectiv trebuie să respecte procesul decizional al Uniunii. Prin urmare, 
numai propunerile legislative pot avea orice efect juridic.

Amendamentul 395
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

6 Evaluarea măsurilor naționale 6 Raportul cu privire la măsurile 
naționale

Or. en
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Amendamentul 396
Sylvia Limmer, Ivan David

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:

Începând cu 31 octombrie 2031 și la 
intervale care urmează să fie stabilite 
după caz, Comisia colectează:

Or. en

Amendamentul 397
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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 doi ani, Comisia evaluează:

Or. en

Amendamentul 398
Anne Sander

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:

Or. fr
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Amendamentul 399
Sylvia Limmer, Ivan David

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) măsurile 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 adaptarea la schimbările 
climatice sau pentru instituirea unui 
mecanism nou pentru evaluarea 
măsurilor naționale, care a fost adoptat în 
cursul revizuirii Regulamentului (UE) 
2018/1999. În absența unor orientări noi 
din partea Consiliului European, 
Regulamentul (UE) 2018/1999 rămâne în 
vigoare nemodificat;

Or. en

Amendamentul 400
Michal Wiezik

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 
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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);

Or. en

Amendamentul 401
Manuel Bompard

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 prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999, ca fiind 
relevante pentru îndeplinirea obiectivelor 
legate de obținerea unei amprente de 
carbon și a unei amprente de mediu egale 
cu zero prevăzute la articolul 2 și în 
concordanță cu traiectoria planificată în 
cadrul programării prospective prevăzute 
la articolele 3 și 3a;

Or. fr

Amendamentul 402
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(a) coerența cu acest obiectiv a 
măsurilor naționale identificate, pe baza 
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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);

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);

Or. en

Amendamentul 403
Ivo Hristov

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, 
agricultura 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);

Or. bg

Amendamentul 404
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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 

(a) coerența cu acest obiectiv a 
măsurilor naționale identificate, pe baza 
planurilor naționale privind energia și 
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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);

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 respectivă menționată la 
articolul 3 alineatul (1);

Or. it

Amendamentul 405
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) caracterul adecvat al măsurilor 
naționale relevante menite să asigure 
realizarea de progrese în materie de 
adaptare, astfel cum se menționează la 
articolul 4.

eliminat

Or. en

Amendamentul 406
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) coerența măsurilor naționale de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră provenite din agricultură și de 
sechestrare a carbonului în solurile 
agricole puse în aplicare prin planurile 
strategice PAC, prezentate în conformitate 
cu Regulamentul (UE) [XX] de stabilire a 
normelor privind sprijinul pentru 
planurile strategice care urmează a fi 
elaborate de statele membre în cadrul 
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politicii agricole comune (planurile 
strategice PAC), cu obiectivele legate de 
obținerea unei amprente de carbon și a 
unei amprente de mediu egale cu zero 
prevăzute la articolul 2 și în concordanță 
cu traiectoria planificată în cadrul 
programării prospective prevăzute la 
articolele 3 și 3a;

Or. fr

Amendamentul 407
Sylvia Limmer, Ivan David

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 408
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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) 
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2018/1999.

Or. en

Amendamentul 409
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 410
Manuel Bompard

Propunere de regulament
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 

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 obiectivele legate de obținerea 
unei amprente de carbon și a unei 
amprente de mediu egale cu zero 
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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.

prevăzute la articolul 2 și în concordanță 
cu traiectoria planificată în cadrul 
programării prospective prevăzute la 
articolele 3 și 3a, 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 și se 
asigură că pot fi accesate cu ușurință.

Or. fr

Amendamentul 411
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
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 evaluate în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (1), că 
măsurile luate de un stat membru nu sunt 
coerente cu acest obiectiv, 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.

Or. en

Amendamentul 412
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
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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.

Or. en

Amendamentul 413
Michal Wiezik

Propunere de regulament
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 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.

Or. en

Amendamentul 414
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Ivo Hristov

Propunere de regulament
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 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 în 
toate limbile oficiale ale UE.

Or. bg

Amendamentul 415
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Sylvia Limmer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când se emite o 
recomandare în conformitate cu alineatul 
(2), se aplică următoarele principii:

eliminat

(a)statul membru în cauză ține seama de 
recomandare în mod corespunzător, într-
un spirit de solidaritate între statele 
membre și Uniune și între statele 
membre;
(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 
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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;
(c)recomandările ar trebui să fie 
complementare celor mai recente 
recomandări specifice fiecărei țări 
formulate în contextul semestrului 
european.

Or. it

Amendamentul 416
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statul membru în cauză ține seama 
de recomandare în mod corespunzător, 
într-un spirit de solidaritate între statele 
membre și Uniune și între statele membre;

(a) în termen de șase luni de la 
adoptarea recomandării, statul membru în 
cauză notifică Comisiei măsurile pe care 
intenționează să le adopte pentru a ține 
seama de recomandare în mod 
corespunzător, într-un spirit de solidaritate 
între statele membre și Uniune și între 
statele membre, în temeiul principiului 
cooperării loiale;

Or. en

Amendamentul 417
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statul membru în cauză ține seama (a) statul membru în cauză ține seama 
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de recomandare în mod corespunzător, 
într-un spirit de solidaritate între statele 
membre și Uniune și între statele membre;

de recomandare în mod corespunzător și 
notifică cât mai repede posibil Comisiei 
măsurile pe care intenționează să le 
adopte, într-un spirit de solidaritate între 
statele membre și Uniune și între statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 418
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statul membru în cauză ține seama 
de recomandare în mod corespunzător, 
într-un spirit de solidaritate între statele 
membre și Uniune și între statele membre;

(a) statul membru în cauză ține seama 
de recomandare, într-un spirit de 
solidaritate între statele membre și Uniune 
și între statele membre;

Or. fr

Amendamentul 419
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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 și 
modul în care măsurile pe care le-a 
adoptat în consecință asigură coerența cu 
obiectivele climatice ale Uniunii prevăzute 
la articolul 2;
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Or. en

Amendamentul 420
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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;

Or. en

Amendamentul 421
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 
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;
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Or. fr

Amendamentul 422
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) recomandările ar trebui să fie 
complementare celor mai recente 
recomandări specifice fiecărei țări 
formulate în contextul semestrului 
european.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 423
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În plus față de măsurile naționale 
menționate la articolul 6 alineatul (1) 
litera (a), Comisia își bazează evaluarea 
menționată la articolele 5 și 6 cel puțin pe 
următoarele elemente:

1. În plus față de măsurile naționale 
menționate la articolul 6 și până când 
Regulamentul (UE) 2018/1999 este 
adaptat astfel cum este menționat mai sus, 
Comisia își bazează evaluarea menționată 
la articolele 5 și 6 cel puțin pe următoarele 
elemente:

Or. en

Amendamentul 424
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) informațiile transmise și raportate 
în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/1999;

(a) cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv cele mai recente 
rapoarte ale IPCC și ale IPBES;

Or. fr

Amendamentul 425
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) informațiile transmise și raportate 
în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/1999;

Or. fr

Amendamentul 426
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) plafoanele anuale pentru 
cantitățile de gaze cu efect de seră și 
pentru resursele necesare pentru 
consumul Uniunii în ansamblul său, 
stabilite la articolul 3a;

Or. fr

Amendamentul 427
Mazaly Aguilar

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) rapoartele Agenției Europene de 
Mediu (AEM);

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

Or. es

Amendamentul 428
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

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; ,

(c) statisticile și datele europene, 
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; ,

Or. en

Justificare

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 429
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sugestiile și observațiile pe care 
întreprinderile, lucrătorii, consumatorii și 
organizațiile lor reprezentative, precum și 
organizațiile neguvernamentale care 
activează în domeniul mediului le 
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consideră utile pentru a fi transmise 
Comisiei;

Or. fr

Amendamentul 430
Sylvia Limmer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) cele mai bune dovezi științifice 
disponibile și

Or. en

Amendamentul 431
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv cele mai recente 
rapoarte ale IPCC, cu excepția modelelor 
bazate pe scenariul RCP 8.5 sau pe 
scenariul cel mai pesimist; și

Or. it

Amendamentul 432
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv cele mai recente 
rapoarte ale IPCC, ale UNEP, ale IPBES 
și ale ECCC și

Or. en

Amendamentul 433
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv cele mai recente 
rapoarte ale IPCC; și

(d) cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv cele mai recente 
rapoarte ale IPCC și ale IPBES; și

Or. fr

Amendamentul 434
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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).

eliminat

Or. it

Amendamentul 435
Sylvia Limmer, Ivan David
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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, atât cele ale Uniunii, 
cât și cele ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 436
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Acțiunea Uniunii la nivel internațional

1. Uniunea contribuie, prin acțiunea sa la 
nivel internațional, la consolidarea 
capacităților de absorbție cu ajutorul 
absorbanților naturali situate în afara 
teritoriului Uniunii. Aceasta adoptă 
inițiative pentru reducerea și 
compensarea emisiilor rezultate ca 
urmare a exporturilor UE, pentru a 
reduce amprenta de carbon a țărilor terțe.
2. Până la 30 septembrie 2021, Comisia 
stabilește modificările care trebuie aduse 
legislației Uniunii pentru a introduce un 
cadru juridic care să împiedice 
degradarea terenurilor, defrișarea și 
pierderea biodiversității pentru care este 
răspunzătoare Uniunea la nivel mondial.
3. Până la 30 septembrie 2021, Comisia 
prezintă o propunere de act legislativ care 
să introducă obligația întreprinderilor cu 
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sediul în Uniune sau care desfășoară 
activități în Uniune de a elabora și de a 
pune în aplicare în mod eficace un plan 
public de monitorizare în domeniul climei 
și al mediului. Planul stabilește, în 
conformitate cu o metodologie fiabilă și 
fundamentată științific, emisiile directe și 
indirecte de gaze cu efect de seră ale 
respectivelor întreprinderi, din „categoria 
1”, din „categoria 2” și din „categoria 3”, 
produse în afara Uniunii, și stabilește o 
traiectorie pentru reducerea acestor 
emisii, compatibilă cu respectarea 
obiectivului pe termen lung privind 
temperatura prevăzut la articolul 2 din 
Acordul de la Paris, și prezintă mijloacele 
adaptate pe care le are în vedere 
întreprinderea pentru realizarea acestui 
obiectiv. Planul include măsuri de 
monitorizare rezonabilă adecvate pentru a 
identifica riscurile și pentru a preveni 
prejudicierea gravă a ecosistemelor și 
încălcarea drepturilor omului. 
Propunerea de act legislativ prevede, în 
sensul articolului 2 alineatul (4) din 
Convenția de la Aarhus, posibilitatea 
publicului de a introduce o cale de atac 
eficientă împotriva întreprinderilor în 
cauză în cazul nerespectării de către 
acestea a obligațiilor care le revin în ceea 
ce privește stabilirea și punerea în 
aplicare eficace a planurilor lor de 
monitorizare în domeniul climei și al 
mediului. Propunerea de act legislativ 
prevede, de asemenea, posibilitatea 
instanțelor de a impune întreprinderilor 
care nu își respectă obligațiile legate de 
stabilirea și punerea în aplicare eficace a 
planurilor lor de monitorizare în 
domeniul climei și al mediului amenzi 
proporționale cu cifra de afaceri anuală 
sau cu dividendele întreprinderilor în 
cauză.

Or. fr

Amendamentul 437
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Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea publicului Participarea publicului și accesul la justiție

Or. fr

Amendamentul 438
Sylvia Limmer, Ivan David

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 
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.

Statele membre pot să arate deschidere în 
relația cu toate componentele societății 
pentru a le oferi posibilitatea și mijloacele 
să contribuie activ la construirea unei 
societăți reziliente la schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 439
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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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 
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.

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.

Or. it

Amendamentul 440
Anne Sander

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. Aceasta ține seama de opiniile 
operatorilor economici și ale 
producătorilor europeni pe care trebuie să 
îi sprijine în cadrul procesului de 
tranziție. Comisia trebuie să faciliteze un 
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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.

proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor sociali, a cetățenilor și a 
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.

Or. fr

Amendamentul 441
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 
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.

Comisia trebuie să arate deschidere în 
relația cu toate componentele societății și 
să interacționeze cu acestea 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 
publică o evidență a acestor interacțiuni, 
în spiritul transparenței.

Comisia trebuie să faciliteze un proces 
incluziv și accesibil la toate nivelurile, 
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inclusiv la nivel național, regional și local, 
cu participarea partenerilor sociali, a 
cetățenilor și a 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.

Or. en

Amendamentul 442
Ivo Hristov

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 
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.

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 organizațiilor și/sau 
asociațiilor sectoriale, a cetățenilor și a 
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.

Or. bg
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Amendamentul 443
Manuel Bompard

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 
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.

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 cu amprente de carbon și de 
mediu 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 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.

Or. fr

Amendamentul 444
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru schimbul de bune practici și 
pentru a identifica acțiunile care 
contribuie la atingerea obiectivelor 
prezentului regulament, Comisia se 
bazează pe dialogurile pe mai multe 
niveluri pentru o societate ecologică și 
rezilientă la schimbările climatice, astfel 
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cum sunt instituite de statele membre în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Or. en

Amendamentul 445
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Restricții în ceea ce privește reprezentarea 
intereselor industriei combustibililor fosili
 1. Atunci când definesc și pun în aplicare 
programarea prospectivă prevăzută la 
articolul 3 din prezentul regulament și 
obiectivele lor specifice de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia 
și statele membre trebuie să acționeze 
pentru a proteja aceste politici de 
interesele comerciale și de alte interese 
private ale industriei combustibililor 
fosili, în conformitate cu prezentul 
regulament. 
2. Comisia trebuie să solicite industriei 
combustibililor fosili și celor care se 
ocupă de promovarea intereselor acesteia 
să acționeze transparent și să își asume 
responsabilitatea în acest sens. 
3. Instituțiile europene și statele membre, 
atunci când interacționează cu industria 
combustibililor fosili sau cu cei care se 
ocupă de promovarea intereselor acesteia, 
trebuie să asigure transparența și să își 
asume responsabilitatea în acest sens. 
4. Instituțiile europene și statele membre 
ar trebui să interacționeze cu industria 
combustibililor fosili numai atât cât este 
strict necesar pentru a putea să 
reglementeze în mod eficient această 
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industrie și activitățile sale.
Atunci când sunt necesare interacțiuni cu 
industria combustibililor fosili, Comisia și 
statele membre trebuie să se asigure că 
acestea sunt realizate cu transparență.
Ori de câte ori este posibil, aceste 
interacțiuni ar trebui să aibă loc în mod 
public, de exemplu prin intermediul unor 
audieri publice, cu notificări publice 
prealabile acestor interacțiuni și cu 
rapoarte publice și complete cu privire la 
aceste interacțiuni.
5. Instituțiile europene și statele membre 
nu trebuie să sprijine și nici să instituie 
parteneriate cu industria combustibililor 
fosili sau să participe la activitățile din 
cadrul acesteia.
6. Comisia și statele membre trebuie să 
interzică orice formă de publicitate pentru 
combustibilii fosili sau orice formă de 
promovare și sponsorizare a produselor 
obținute pe baza acestora care utilizează 
mijloace false, înșelătoare și care induc în 
eroare sau care pot crea o impresie 
eronată cu privire la caracteristicile, 
impactul, efectele, riscurile pentru mediu 
și emisiile acestor produse. De asemenea, 
Comisia și statele membre trebuie să 
solicite comunicarea către autoritățile 
publice competente a cheltuielilor 
efectuate de industria combustibililor 
fosili sau de cei care se ocupă de 
promovarea intereselor acesteia în 
scopuri de publicitate, promovare sau 
sponsorizare care nu le sunt încă 
interzise. 

Or. fr

Amendamentul 446
Carmen Avram

Propunere de regulament
Articolul 9
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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 de competențe specificate 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia 
nu aduce atingere 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 
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obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 447
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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 de competențe specificate 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia 
nu aduce atingere 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 
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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.

Or. en

Justificare

Delegarea către Comisie a competenței de a stabili o traiectorie în vederea realizării 
neutralității climatice nu este în conformitate cu articolul 290 din TFUE.

Amendamentul 448
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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: 
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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 de competențe specificate 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia 
nu aduce atingere 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.

Or. en

Amendamentul 449
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 9
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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 de competențe specificate 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia 
nu aduce atingere 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 
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informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 450
Balázs Hidvéghi

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 de competențe specificate 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia 
nu aduce atingere 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 
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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.

Or. en

Amendamentul 451
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Exercitarea delegării de competențe

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 
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oricând de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării competențelor specificate 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte 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.

Or. fr

Amendamentul 452
Mazaly Aguilar

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
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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 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 
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Consiliului.

Or. es

Justificare

Actele delegate trebuie să fie înlocuite de propuneri legislative cu participarea deplină a 
Parlamentului și a Consiliului.

Amendamentul 453
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Exercitarea delegării de competențe

(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 de competențe specificate 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia 
nu aduce atingere 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 



PE653.805v01-00 106/118 AM\1207587RO.docx

RO

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. Respectivul termen se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. it

Amendamentul 454
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9 Exercitarea competenței de a 
adopta acte delegate

9 Principiile competenței de a adopta 
acte delegate

Or. en

Amendamentul 455
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 3 
alineatul (1) se conferă Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol.

1. Competența de a adopta acte 
delegate nu se aplică în acest caz, întrucât 
deciziile cu caracter fundamental în 
temeiul articolului 290 alineatul (1) din 
TFUE nu pot fi luate printr-un act 
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delegat.

Or. en

Amendamentul 456
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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].

eliminat

Or. en

Amendamentul 457
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

eliminat

Or. en



PE653.805v01-00 108/118 AM\1207587RO.docx

RO

Amendamentul 458
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 459
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 460
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 461
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Reevaluarea angajamentelor și a 
concluziilor anterioare în vederea 
modificării Regulamentului (UE) 

2018/1999
Statele membre ale UE sunt invitate să își 
reevalueze angajamentele anterioare, iar 
Consiliul European este invitat să își 
reevalueze concluziile anterioare cu 
privire la așa-numitele obiective climatice 
pentru 2030 și la obiectivul de realizare a 
neutralității climatice pentru 2050 și, dacă 
este necesar, să le adapteze într-un termen 
rezonabil. Pe baza oricăror concluzii noi 
ale Consiliului European în sensul unei 
politici de mediu raționale, Comisia, ca 
autoritate din aval, este invitată să 
prezinte ulterior o propunere pentru 
modificarea, în mod corespunzător, a 
Regulamentului (UE) 2018/1999.

Or. en

Amendamentul 462
Sylvia Limmer, Ivan David
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Propunere de regulament
Articolul 10
Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 463
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificarea Regulamentului (UE) 
2018/1999

Modificarea Regulamentului (UE) 
2018/1999 și a Regulamentului (UE) 
2018/841

Or. en

Amendamentul 464
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea în aplicare a unor strategii 
și măsuri concepute pentru a îndeplini 
obiectivul Uniunii de realizare a 
neutralității climatice, astfel cum este 
prevăzut la articolul 2 din 
Regulamentul.../... [Legea climei], 
obiectivele și țintele uniunii energetice și, 
pentru prima perioadă de zece ani (2021 - 
2030), obiectivele Uniunii privind energia 

(a) punerea în aplicare a unor strategii 
și măsuri concepute pentru a îndeplini 
obiectivul Uniunii de realizare a unei 
amprente de carbon egale cu zero, astfel 
cum este prevăzut la articolul 2 din 
Regulamentul.../... [Legea climei], 
obiectivele și țintele uniunii energetice și, 
pentru prima perioadă de zece ani (2021 - 
2030), obiectivele Uniunii privind energia 
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și clima pentru 2030; și clima pentru 2030;

Or. fr

Amendamentul 465
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „prognoze” înseamnă previziuni 
referitoare la emisiile antropice de gaze cu 
efect de seră de către surse și la absorbțiile 
de astfel de gaze de către absorbanți sau 
referitoare la evoluțiile sistemului 
energetic, care includ cel puțin estimări 
cantitative pentru șase ani viitori care se 
termină cu 0 sau cu 5 și care urmează 
imediat după anul de raportare;

(7) „prognoze” înseamnă previziuni 
referitoare la emisiile antropice de gaze cu 
efect de seră de către surse și la absorbțiile 
de astfel de gaze de către absorbanți 
naturali sau referitoare la evoluțiile 
sistemului energetic, care includ cel puțin 
estimări cantitative pentru șase ani viitori 
care se termină cu 0 sau cu 5 și care 
urmează imediat după anul de raportare;

Or. fr

Amendamentul 466
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

« (7) „prognoze” înseamnă previziuni 
referitoare la emisiile antropice de gaze cu 
efect de seră de către surse și la absorbțiile 
de astfel de gaze de către absorbanți sau 
referitoare la evoluțiile sistemului 
energetic, care includ cel puțin estimări 
cantitative pentru șase ani viitori care se 
termină cu 0 sau cu 5 și care urmează 

« (7) „prognoze” înseamnă previziuni 
referitoare la emisiile antropice de gaze cu 
efect de seră de către surse și la absorbțiile 
de astfel de gaze de către absorbanți sau 
referitoare la evoluțiile sistemului 
energetic, care includ cel puțin estimări 
cantitative pentru patru ani viitori care se 
termină cu 0 sau cu 5 și care urmează 
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imediat după anul de raportare;»; imediat după anul de raportare;»;

Or. en

Justificare

Acest amendament restabilește definiția „prognozelor” astfel cum a fost deja convenită de 
colegiuitori în cadrul Regulamentului privind guvernanța.

Amendamentul 467
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 3 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o evaluare a impactului politicilor și 
măsurilor planificate pentru atingerea 
obiectivelor menționate la litera (b) de la 
prezentul alineat, inclusiv a coerenței lor cu 
obiectivul Uniunii de realizare a 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 din Regulamentul.../... [Legea climei], cu 
obiectivele pe termen lung de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
temeiul Acordului de la Paris și cu 
strategiile pe termen lung menționate la 
articolul 15;

(f) o evaluare a impactului politicilor și 
măsurilor planificate pentru atingerea 
obiectivelor menționate la litera (b) de la 
prezentul alineat, inclusiv a coerenței lor cu 
obiectivul Uniunii de realizare a unei 
amprente de carbon egale cu zero 
prevăzut la articolul 2 din 
Regulamentul.../... [Legea climei], cu 
obiectivele pe termen lung de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
temeiul Acordului de la Paris și cu 
strategiile pe termen lung menționate la 
articolul 15;

Or. fr

Amendamentul 468
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(e) modul în care politicile și măsurile 
existente și politicile și măsurile planificate 
contribuie la atingerea obiectivul Uniunii 
de realizare a neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 din 
Regulamentul.../... [Legea climei].

(e) modul în care politicile și măsurile 
existente și politicile și măsurile planificate 
contribuie la atingerea obiectivul Uniunii 
de realizare a unei amprente de carbon 
egale cu zero prevăzut la articolul 2 din 
Regulamentul.../... [Legea climei].

Or. fr

Amendamentul 469
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dialogul pe mai multe niveluri pe tema 
energiei și a climei

Dialogul pe mai multe niveluri și 
transsectorial pe tema schimbărilor 
climatice

Or. en

Amendamentul 470
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru instituie un dialog pe 
mai multe niveluri pe tema energiei și a 
climei, în conformitate cu normele interne, 
în cadrul căruia autoritățile locale, 
organizațiile societății civile, comunitatea 
de afaceri, investitorii și alte părți 
interesate vizate, precum și publicul larg 
pot participa activ și discuta despre 
atingerea obiectivului Uniunii de realizare 

Fiecare stat membru instituie un dialog pe 
mai multe niveluri pe tema energiei și a 
climei, în conformitate cu normele interne, 
în cadrul căruia autoritățile locale, 
organizațiile societății civile, comunitatea 
de afaceri, investitorii și alte părți 
interesate vizate, precum și publicul larg 
pot participa activ și discuta despre 
atingerea obiectivului Uniunii de realizare 
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a neutralității climatice prevăzut la 
articolul 2 din Regulamentul.../... [Legea 
climei] și despre diferitele scenarii 
preconizate pentru politicile privind 
energia și clima, inclusiv pentru cele pe 
termen lung, și pot analiza progresele 
realizate, cu excepția cazului în care au 
deja o structură care îndeplinește această 
funcție. În cadrul acestui dialog pot fi 
discutate planurile naționale integrate 
privind energia și clima.

a unei amprente de carbon egale cu zero 
prevăzut la articolul 2 din 
Regulamentul.../... [Legea climei] și despre 
diferitele scenarii preconizate pentru 
politicile privind energia și clima, inclusiv 
pentru cele pe termen lung, și pot analiza 
progresele realizate, cu excepția cazului în 
care au deja o structură care îndeplinește 
această funcție. În cadrul acestui dialog pot 
fi discutate planurile naționale integrate 
privind energia și clima.

Or. fr

Amendamentul 471
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru instituie un dialog pe 
mai multe niveluri pe tema energiei și a 
climei, în conformitate cu normele interne, 
în cadrul căruia autoritățile locale, 
organizațiile societății civile, comunitatea 
de afaceri, investitorii și alte părți 
interesate vizate, precum și publicul larg 
pot participa activ și discuta despre 
atingerea obiectivului Uniunii de 
realizare a neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 din Regulamentul.../... [Legea 
climei] și despre diferitele scenarii 
preconizate pentru politicile privind 
energia și clima, inclusiv pentru cele pe 
termen lung, și pot analiza progresele 
realizate, cu excepția cazului în care au 
deja o structură care îndeplinește această 
funcție. În cadrul acestui dialog pot fi 
discutate planurile naționale integrate 
privind energia și clima.

Fiecare stat membru instituie un dialog pe 
mai multe niveluri și transsectorial pe 
tema schimbărilor climatice, în 
conformitate cu normele interne, în cadrul 
căruia autoritățile locale, organizațiile 
societății civile, comunitatea de afaceri, 
investitorii și alte părți interesate vizate, 
precum și publicul larg pot participa activ 
și discuta despre diferitele scenarii 
preconizate în diferite sectoare pentru 
2030, pentru 2040, pentru 2050 și ulterior, 
în vederea îndeplinirii obiectivelor 
climatice ale Uniunii prevăzute la articolul 
2 din Regulamentul .../... [Legea climei] și 
pot analiza progresele realizate, cu excepția 
cazului în care au deja o structură care 
îndeplinește această funcție. În cadrul 
acestui dialog pot fi discutate planurile 
naționale integrate privind energia și clima.

Or. en
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Amendamentul 472
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) realizarea pe termen lung a 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
și a sporirii absorbțiilor de către absorbanți 
în toate sectoarele, în conformitate cu 
obiectivul Uniunii de realizare a 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 din Regulamentul.../... [Legea climei];

(c) realizarea pe termen lung a 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
și a sporirii absorbțiilor de către absorbanți 
naturali în toate sectoarele, în conformitate 
cu obiectivul Uniunii de realizare a unei 
amprente de carbon egale cu zero 
prevăzut la articolul 2 din 
Regulamentul.../... [Legea climei];

Or. fr

Amendamentul 473
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (UE) 2018/1999
Anexa I – partea 1 – secțiunea A – punctul 3.1.1. i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Politicile și măsurile pentru 
atingerea obiectivului stabilit în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/842, menționat 
la punctul 2.1.1, și politicile și măsurile 
pentru respectarea Regulamentului (UE) 
2018/841, care vizează toate sectoarele 
importante generatoare de emisii și 
sectoarele care fac obiectul sporirii 
absorbțiilor, în vederea atingerii 
obiectivului neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 din 
Regulamentul.../... [Legea climei];

(i) Politicile și măsurile pentru 
atingerea obiectivului stabilit în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/842, menționat 
la punctul 2.1.1, și politicile și măsurile 
pentru respectarea Regulamentului (UE) 
2018/841, care vizează toate sectoarele 
importante generatoare de emisii și toate 
sectoarele care fac obiectul sporirii 
absorbțiilor, în vederea atingerii 
obiectivului unei amprente de carbon 
egale cu zero prevăzut la articolul 2 din 
Regulamentul.../... [Legea climei];

Or. fr
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Amendamentul 474
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (UE) 2018/1999
Anexa I – partea 1 – secțiunea B – punctul 5.5 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.5. Contribuția politicilor și a măsurilor 
planificate la atingerea obiectivului Uniunii 
de realizare a neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 din 
Regulamentul.../... [Legea climei].;

5.5. Contribuția politicilor și a măsurilor 
planificate la atingerea obiectivului Uniunii 
de realizare a unei amprente de carbon 
egale cu zero prevăzut la articolul 2 din 
Regulamentul.../... [Legea climei].;

Or. fr

Amendamentul 475
Thomas Waitz

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1999
Anexa IV – punctul 2.1.1.

Textul în vigoare Amendamentul

(7a) În anexa IV, punctul 2.1.1. se 
înlocuiește cu următorul text:

„2.1.1. Reducerile preconizate ale 
emisiilor și sporirea absorbțiilor până 
în 2050”;

„2.1.1. Emisiile cumulate preconizate 
pentru perioada 2021-2050, în vederea 
contribuirii la realizarea bugetului de 
GES al Uniunii prevăzut la articolul 2 
alineatul (-1) din Regulamentul …/... 
[Legea climei]”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=RO#d1e32-62-1)

Amendamentul 476
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Thomas Waitz

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 7 b (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1999
Anexa IV – punctul 2.1.2.

Textul în vigoare Amendamentul

(7b) În anexa IV, punctul 2.1.2. se 
înlocuiește cu următorul text:

„2.1.2. Obiectivul național pentru 2030 și, 
dacă există, după 2030 și etapele 
orientative pentru 2040 și 2050”

„2.1.2. Obiectivul național de reducere a 
emisiilor pe plan intern și la nivelul 
întregii economii pentru 2030 și, dacă 
există, după 2030, ținând seama de 
obligațiile statelor membre în temeiul 
articolului 2 din Regulamentul …/... 
[Legea climei] ”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=RO#d1e32-62-1)

Amendamentul 477
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 7 c (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1999
Anexa IV – punctul 2.1.4. (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) În anexa IV, se adaugă următorul 
punct 2.1.4.:
„2.1.4. Sporirea preconizată a absorbțiilor 
cu ajutorul absorbanților naturali până în 
2030, până în 2035, până în 2040 și 
ulterior, ținând seama de obligațiile 
statelor membre în temeiul articolului 2 
din Regulamentul …/... [Legea climei]”;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=RO#d1e32-62-1)

Amendamentul 478
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (UE) 2018/1999
Anexa VI – partea 1 – alineatul 1 – litera c – punctul viii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viii) o evaluare a contribuției politicii 
sau a măsurii la atingerea obiectivului 
Uniunii de realizare a neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 din 
Regulamentul.../... [Legea climei] și la 
realizarea strategiei pe termen lung 
menționată la articolul 15;

(viii) o evaluare a contribuției politicii 
sau a măsurii la atingerea obiectivului 
Uniunii de realizare a unei amprente de 
carbon egale cu zero prevăzut la articolul 
2 din Regulamentul.../... [Legea climei] și 
la realizarea strategiei pe termen lung 
menționată la articolul 15;

Or. fr


