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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Parlamentul European, alături de mai multe țări, autorități locale și oameni de știință, a declarat 
că planeta noastră se confruntă cu o urgență climatică și de mediu. Pentru a evita o schimbare 
accelerată și ireversibilă a climei și un declin masiv al biodiversității, emisiile mondiale de gaze 
cu efect de seră trebuie reduse rapid. Ca răspuns la această provocare, Comisia Europeană a 
prezentat Pactul verde, cu scopul de a face din Europa, până în 2050, primul continent neutru 
din punct de vedere climatic, realizând o dezvoltare economică ce respectă limitele naturale ale 
planetei, asigurând, totodată, o tranziție justă care nu lasă nicio persoană și nicio regiune în 
urmă. Legea climei reprezintă o piatră de temelie a Pactului verde, consacrând în legislație 
obiectivul neutralității nete a emisiilor și constituind temeiul tuturor acțiunilor Uniunii în 
domeniul climei în deceniile următoare.

Legea climei stabilește traiectoria generală pentru reducerea emisiilor Uniunii, însă obiectivele 
climatice propuse de Comisie nu sunt în conformitate cu cele mai recente dovezi științifice 
disponibile. Conform raportului UNEP din 2019 privind decalajul în materie de emisii1, 
emisiile trebuie reduse cu 7,6 % pe an, începând cu 2020, pentru a atinge obiectivele Acordului 
de la Paris de limitare a încălzirii globale la 1,5°C peste nivelurile preindustriale. Urmărind 
acest obiectiv, UE ar trebui să ajungă la neutralitatea climatică cel târziu până în 2040 și să își 
mărească obiectivul pentru 2030 la cel puțin 65 % în comparație cu 1990.

Realizarea neutralității climatice va necesita o transformare profundă a societății noastre și a 
tuturor sectoarelor economice, în special a sectorului transporturilor. Sectorul transporturilor 
este cel mai mare emițător din Uniunea Europeană, cu o pondere de 27 % din emisiile de gaze 
cu efect de seră din Uniune. În plus, este singurul sector ale cărui emisii au continuat să crească 
din 1990: în 2017, emisiile depășeau cu 28 % nivelurile din 1990. Provocările aferente 
transformării acestui sector nu se limitează la transportul rutier sau feroviar, ci includ și 
transporturile pe căile navigabile interioare, aviația și transportul maritim.

Sectoarele aviației și transportului maritim sunt mari emițători, iar în 2017 au fost responsabile 
de cea mai mare creștere procentuală a emisiilor de gaze cu efect de seră. Totuși, o analiză arată 
că obiectivele globale actuale și măsurile prevăzute de Organizația Maritimă Internațională 
(OMI) și de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) nu vor asigura o reducere 
suficientă a emisiilor, fiind necesare și alte măsuri semnificative pentru îndeplinirea 
obiectivului de reducere a emisiilor nete la zero. De aceea, raportoarea propune Comisiei să 
prezinte un set cuprinzător de acte legislative care să asigure alinierea sectorului aviației și a 
celui maritim cu obiectivele Legii climei. În cazul aviației, impactul global asupra climei este 
mult mai mare decât impactul emisiilor sale de gaze cu efect de seră. Prin urmare, raportoarea 
consideră că este important ca și efectele aviației care nu au legătură cu CO2 să facă obiectul 
regulamentului.

Propunerea raportoarei include, de asemenea, crearea Grupului european independent privind 
schimbările climatice (EPCC), un grup științific consultativ independent privind schimbările 
climatice. Rolul EPCC este de a monitoriza reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a 
altor efecte climatice în Uniune și în statele membre și, dacă este necesar, de a face recomandări 

1 Raportul UNEP privind decalajul în materie de emisii, 2019: 
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
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în conformitate cu obiectivul Legii climei. De asemenea, cel târziu în termen de șase luni de la 
fiecare bilanț la nivel mondial realizat în temeiul Acordului de la Paris, publică un raport privind 
coerența obiectivelor climatice ale Uniunii prevăzute în prezentul regulament cu obiectivul de 
limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale.

Pentru a asigura compatibilitatea întregii legislații a Uniunii Europene cu obiectivul neutralității 
climatice, Comisia evaluează toate proiectele de măsuri, inclusiv propunerile legislative și 
bugetare, înainte de adoptare. Raportoarea sugerează, de asemenea, ca Comisia să evalueze 
toate actele legislative și bugetele UE relevante existente și, dacă este necesar, să propună 
modificări. În cele din urmă, raportoarea propune și ca Comisia să prezinte o analiză 
cuprinzătoare a tuturor subvențiilor directe și indirecte pentru combustibili fosili în toate statele 
membre.

Gradul de dificultate și costurile asociate reducerii emisiilor vor crește cu fiecare an în care nu 
luăm măsuri. Suntem acum pe punctul de a depăși permanent obiectivul de 1,5°C, ceea ce ar 
avea consecințe sociale, economice și de mediu enorme. Avem nevoie de o Lege a climei 
ambițioasă, urmată de măsuri concrete, dacă dorim cu adevărat să realizăm obiectivele noastre 
climatice, să salvăm și să restabilim ecosistemele noastre și să lăsăm generațiilor viitoare o 
planetă unde să trăiască. 

AMENDAMENTELE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În comunicarea sa din 11 decembrie 
2019 intitulată „Pactul verde european”19, 
Comisia a prezentat o nouă strategie de 
creștere care are drept scop transformarea 
UE într-o societate echitabilă și prosperă, 
cu o economie modernă, competitivă și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 

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

resurselor, în care să nu existe emisii nete 
de gaze cu efect de seră în 2050 și în care 
creșterea economică să fie decuplată de 
utilizarea resurselor. Pactul urmărește, de 
asemenea, să protejeze, să conserve și să 
consolideze capitalul natural al Uniunii și 
să protejeze sănătatea și bunăstarea 
cetățenilor împotriva riscurilor legate de 
mediu și a impacturilor aferente. În același 
timp, această tranziție trebuie să fie justă și 
incluzivă, fără a lăsa pe nimeni în urmă, 
inclusiv prin perfecționarea și 
recalificarea forței de muncă.

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

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

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Un obiectiv stabil și previzibil pe 
termen lung este esențial pentru 
transformarea economică și societală, 
pentru crearea de locuri de muncă, pentru 
creșterea economică și atingerea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite, precum și 
pentru realizarea, prin măsuri echitabile și 
eficiente din punctul de vedere al 
costurilor, a obiectivului de a limita 
încălzirea globală la mult sub 2 °C peste 
nivelurile preindustriale și de a continua 
eforturile de limitare a creșterii 
temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale, astfel cum s-a prevăzut în 
Acordul de la Paris din 2015 privind 
schimbările climatice, aprobat în cadrul 
celei de a 21-a sesiuni a Conferinței 
părților la Convenția-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice 
(„Acordul de la Paris”).
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice și o transformare 
profundă a tuturor sectoarelor economice, 
inclusiv a sectorului transporturilor, 
aplicându-se, printre altele, principiul 
„poluatorul plătește”, iar această 
transformare ar trebui să fie adaptată la 
particularitățile și caracteristicile fiecărui 
sector. Având în vedere importanța 
producției și a consumului de energie 
pentru emisiile de gaze cu efect de seră, 
este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
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Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt 
factori indispensabili pentru realizarea 
obiectivului neutralității climatice.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Schimbările climatice reprezintă o 
provocare globală, care necesită 
cooperare internațională. Uniunea este 
lider mondial în tranziția către neutralitatea 
climatică și este hotărâtă să contribuie la 
asumarea unor obiective mai ambițioase la 
nivel mondial și la consolidarea 
răspunsului global la schimbările climatice, 
utilizând toate instrumentele pe care le are 
la dispoziție, inclusiv diplomația în 
domeniul climei, și pe baza solidarității și 
responsabilității internaționale.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Obiectivul neutralității climatice ar 
trebui atins la nivel european, asigurând 
condiții de concurență echitabile și 
competitivitate, inclusiv dezvoltarea unui 
mecanism de ajustare a emisiilor de 
dioxid de carbon compatibil cu OMC și 
renegocierea Tratatului privind Carta 
energiei pentru promovarea investițiilor 
în energia durabilă.

Amendamentul 7
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Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

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

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

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

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

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Uniunea ar trebui să își continue 
eforturile de promovare a economiei 
circulare și să sprijine în continuare 
soluții bazate pe surse regenerabile care 
pot înlocui produsele și materialele pe 
bază de combustibili fosili.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 14



PE650.613v02-00 10/43 AD\1209977RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea economiei; 
securitatea și accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; echitatea și solidaritatea între 
statele membre și la nivel național, ținând 
seama de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
convergență în timp; necesitatea de a 
asigura o tranziție justă și echitabilă din 
punct de vedere social; cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 

(15) Atunci când adoptă măsuri 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice, statele membre și 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia ar trebui să țină seama de impactul 
pozitiv al tranziției către neutralitatea 
climatică asupra următoarelor aspecte: 
bunăstarea cetățenilor, prosperitatea 
societății și competitivitatea și 
sustenabilitatea pe termen lung a 
economiei; securitatea și accesibilitatea din 
punctul de vedere al prețului a energiei și a 
alimentelor; situația specifică, 
performanțele climatice și caracteristicile 
diferitelor sectoare economice vizate, 
inclusiv transportul și mobilitatea; 
echitatea și solidaritatea între statele 
membre și la nivel național, ținând seama 
de capacitatea lor economică, de 
circumstanțele naționale și de nevoia de 
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necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și 
neutralitatea tehnologică în ceea ce 
privește reducerea și absorbțiile emisiilor 
de gaze cu efect de seră și consolidarea 
rezilienței; o evoluție graduală în timp a 
integrității ecologice și a nivelului de 
ambiție.

convergență în timp; necesitatea de a lua în 
considerare impactul social potențial al 
măsurilor viitoare, făcând tranziția justă 
și echitabilă din punct de vedere social, 
fără a lăsa pe nimeni în urmă; nevoia de 
informații accesibile, fiabile și exacte 
privind performanța de mediu, pentru ca 
cetățenii să facă alegeri mai sustenabile și 
favorabile climei; cele mai bune dovezi 
științifice disponibile, în special 
descoperirile prezentate de IPCC; 
necesitatea de a integra riscurile legate de 
schimbările climatice în deciziile de 
investiții și de planificare; eficacitatea din 
punctul de vedere al costurilor și principiul 
neutralității tehnologice în ceea ce 
privește reducerea și absorbțiile emisiilor 
de gaze cu efect de seră și consolidarea 
rezilienței; o evoluție graduală în timp a 
integrității ecologice și a nivelului de 
ambiție. Sectorul transporturilor se 
caracterizează prin investiții pe termen 
lung. Este absolut necesar un cadru 
financiar stabil, previzibil și solid în acest 
sector pentru a garanta investiții 
sustenabile și credibilitate pentru 
investitori, în special prin evitarea 
fenomenului activelor depreciate, 
îndeosebi pentru investițiile în 
infrastructuri cu un puternic efect de 
blocare.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 
a neutralității climatice până în 2050. În 

(17) În comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, Comisia a anunțat că 
intenționează să evalueze situația și să facă 
propuneri în vederea asumării de către 
Uniune a unui obiectiv mai ambițios în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru 2030, pentru a asigura 
coerența acestuia cu obiectivul de realizare 
a neutralității climatice până în 2050. În 
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comunicarea respectivă, Comisia a 
subliniat că toate politicile Uniunii ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și că 
fiecare sector ar trebui să își aducă propria 
contribuție. Pe baza unei evaluări 
cuprinzătoare a impactului și ținând seama 
de analiza planurilor naționale integrate 
privind energia și clima care îi vor fi 
prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
Comisia ar trebui ca până în septembrie 
2020 să revizuiască obiectivul privind 
clima asumat de Uniune pentru 2030 și să 
analizeze opțiunile pentru un nou obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2030, de 
50-55 % comparativ cu nivelurile din 1990. 
În cazul în care consideră că este necesar 
să modifice obiectivul asumat de Uniune 
pentru 2030, Comisia ar trebui să înainteze 
propuneri Parlamentului European și 
Consiliului în vederea modificării în 
consecință a prezentului regulament. În 
plus, Comisia ar trebui să evalueze, până la 
30 iunie 2021, modul în care ar trebui 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare acest obiectiv pentru a se ajunge la 
o reducere a emisiilor cu 50-55 % în 
comparație cu 1990.

comunicarea respectivă, Comisia a 
subliniat că toate politicile Uniunii ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivului neutralității climatice și că 
fiecare sector ar trebui să își aducă propria 
contribuție. Pe baza unei evaluări 
cuprinzătoare a impactului și ținând seama 
de analiza planurilor naționale integrate 
privind energia și clima care îi vor fi 
prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
Comisia ar trebui ca până în septembrie 
2020 să revizuiască obiectivul privind 
clima asumat de Uniune pentru 2030 și să 
analizeze opțiunile pentru un nou obiectiv 
de reducere a emisiilor până în 2030, de cel 
puțin 55 % comparativ cu nivelurile din 
1990. În cazul în care consideră că este 
necesar să modifice obiectivul asumat de 
Uniune pentru 2030, Comisia ar trebui să 
înainteze propuneri Parlamentului 
European și Consiliului în vederea 
modificării în consecință a prezentului 
regulament. În plus, Comisia ar trebui să 
evalueze, până la 30 iunie 2021, modul în 
care ar trebui modificată legislația Uniunii 
care pune în aplicare acest obiectiv pentru 
a se ajunge la această reducere a emisiilor. 
Până la 30 septembrie 2025, Comisia ar 
trebui, în lumina celor mai recente dovezi 
științifice și pe baza unei evaluări 
cuprinzătoare a impactului, să examineze 
opțiuni de stabilire a unui obiectiv 
ambițios al Uniunii pentru 2040 privind 
reducerea emisiilor, în comparație cu 
1990.

__________________ __________________
36 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE și 2013/30/UE ale 

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

Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 
2015/652 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Comisia ar trebui să evalueze 
nevoile de locuri de muncă, inclusiv 
cerințele de educație și formare 
profesională, dezvoltarea economiei și 
instituirea unei tranziții juste și echitabile.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

măsurile naționale relevante și să emită 
recomandări atunci când constată că 
măsurile adoptate de statele membre nu 
sunt în concordanță cu obiectivul 
neutralității climatice sau sunt inadecvate 
pentru a spori capacitatea de adaptare, a 
consolida reziliența și capacitatea de 
regenerare a ecosistemelor și a reduce 
vulnerabilitatea la schimbările climatice. În 
cazul în care, în mod constant, un stat 
membru nu dă curs recomandărilor 
Comisiei, Comisia ar trebui să ia măsurile 
necesare în conformitate cu tratatele.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Comisia ar trebui să asigure o 
evaluare solidă și obiectivă, bazată pe cele 
mai recente descoperiri științifice, tehnice 
și socioeconomice, susținute de o masă 
reprezentativă de experți independenți, și 
să își bazeze evaluarea pe informații 
relevante, inclusiv pe informațiile 
transmise și raportate de statele membre, 
pe rapoartele Agenției Europene de Mediu, 
pe cele mai bune dovezi științifice 
disponibile, inclusiv pe rapoartele IPCC și 
pe cea mai recentă evaluare în 
conformitate cu articolul 14 din Acordul 
de la Paris. Dat fiind faptul că s-a angajat 
să analizeze modul în care sectorul public 
poate utiliza taxonomia UE în contextul 
Pactului verde european, Comisia ar trebui 
să includă informații cu privire la 
investițiile durabile din punctul de vedere 
al mediului, atât cele ale Uniunii, cât și 
cele ale statelor membre, în conformitate 
cu Regulamentul (UE) 2020/… 
(Regulamentul privind taxonomia), atunci 
când astfel de informații sunt disponibile. 
Comisia ar trebui să utilizeze statisticile și 
datele europene, atunci când acestea sunt 
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ar trebui să ofere asistență Comisiei, după 
caz, în conformitate cu programul său 
anual de lucru.

disponibile, și să solicite o analiză de 
specialitate. Agenția Europeană de Mediu 
ar trebui să ofere asistență Comisiei, după 
caz, în conformitate cu programul său 
anual de lucru.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a oferi previzibilitate și 
încredere tuturor actorilor economici, 
inclusiv întreprinderilor, lucrătorilor, 
investitorilor și consumatorilor, pentru a se 
asigura că tranziția către neutralitatea 
climatică este ireversibilă, pentru a 

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

întreprinderilor, lucrătorilor, investitorilor 
și consumatorilor.

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

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Comisia, în comunicarea sa 
intitulată „Pactul verde european”1a, 
subliniază necesitatea accelerării 
tranziției către o mobilitate sustenabilă și 
inteligentă ca politică prioritară în scopul 
atingerii obiectivului neutralității 
climatice. Pentru a asigura tranziția către 
o mobilitate sustenabilă și inteligentă, 
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Comisia a indicat că va adopta o strategie 
cuprinzătoare pentru o mobilitate 
sustenabilă și inteligentă în 2020, cu 
măsuri ambițioase menite să reducă 
semnificativ emisiile de CO2 și emisiile 
poluante pentru toate modurile de 
transport, inclusiv prin promovarea 
adoptării de vehicule nepoluante și de 
combustibili alternativi la combustibilii 
rutieri, maritimi și aerieni, prin creșterea 
ponderii modurilor de transport mai 
sustenabile, cum ar fi transportul feroviar 
și transportul pe căile navigabile 
interioare, și prin îmbunătățirea eficienței 
în întregul sistem de transport, prin 
stimularea alegerilor mai sustenabile ale 
consumatorilor și a practicilor cu emisii 
scăzute, precum și prin efectuarea de 
investiții în soluții cu emisii scăzute și 
emisii zero, inclusiv în infrastructură.
__________________
1a Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019)0640

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Un sistem de transport calitativ și 
eficient este esențial pentru buna 
funcționare a pieței interne și pentru 
calitatea vieții cetățenilor atunci când 
aceștia își exercită libertatea de a călători. 
Un astfel de sistem permite dezvoltarea 
economică și crearea de locuri de muncă. 
Totuși, transportul trebuie să fie 
sustenabil, având în vedere noile 
provocări care trebuie depășite. 
Transporturile sunt responsabile cel puțin 
pentru o pătrime din emisiile de gaze cu 
efect de seră ale Uniunii. Deși s-au 
înregistrat progrese importante în ceea ce 
privește reducerea amprentei de carbon a 
sectorului transporturilor, inclusiv prin 
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creșterea eficienței consumului de 
combustibil, prin creșterea gradului de 
utilizare a combustibililor durabili pentru 
transport, prin reducerea congestionării 
traficului, prin trecerea la moduri de 
transport mai puțin poluante sau prin 
îndeplinirea unor standarde mai stricte în 
ceea ce privește emisiile, în sectorul 
transporturilor nu s-a înregistrat aceeași 
scădere a emisiilor ca în alte sectoare. 
Toate modurile de transport vor trebui să 
contribuie la decarbonizarea sectorului 
transporturilor, în conformitate cu 
obiectivul de realizare a unei economii 
neutre din punct de vedere climatic, care 
necesită o reducere cu 90 % a emisiilor 
din transporturi până în 2050. O astfel de 
reducere ambițioasă a emisiilor necesită o 
tranziție cuprinzătoare a întregului sector 
al transporturilor către o mobilitate 
sustenabilă, cu emisii zero. În această 
tranziție, sectorul aviației și cel maritim 
joacă un rol deosebit, având în vedere 
creșterea accentuată a emisiilor lor 
preconizată până în 2050 și caracterul lor 
internațional pronunțat. Până cel târziu 
în 2021, Comisia ar trebui să prezinte o 
strategie cu un set cuprinzător de măsuri 
pentru a se asigura că toate modurile de 
transport, în special transportul maritim, 
aerian și rutier internațional, contribuie 
în mod adecvat la obiectivul privind 
neutralitatea climatică.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 23 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23c) Infrastructura de transport ar 
putea juca un rol esențial în accelerarea 
trecerii la o mobilitate sustenabilă și 
inteligentă, promovând transferul către 
moduri de transport mai sustenabile, în 
special pentru transportul de marfă. 
Totodată, evenimentele legate de 
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schimbările climatice, cum ar fi creșterea 
nivelului apelor, condițiile meteorologice 
extreme, seceta și temperaturile în 
creștere, pot conduce la deteriorarea 
infrastructurilor, la întreruperi ale 
activității, la presiuni asupra capacității și 
eficienței lanțului de aprovizionare, 
având, prin urmare, consecințe negative 
pentru mobilitatea europeană. Prin 
urmare, finalizarea rețelei centrale a 
rețelelor de transport transeuropene 
(TEN-T) până în 2030 și finalizarea 
rețelei complementare TEN-T până în 
2040 este de maximă importanță, ținând 
seama, în același timp, de obligațiile 
prevăzute în legislația Uniunii privind 
emisiile de gaze cu efect de seră generate 
de proiecte pe durata întregului lor ciclu 
de viață. În plus, Comisia ar trebui să 
aibă în vedere propunerea unui cadru 
legislativ pentru a crește capacitatea de 
gestionare a riscurilor, reziliența și 
capacitatea de adaptare la schimbările 
climatice a infrastructurii de transport.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 23 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23d) Conectivitatea rețelei feroviare 
europene, în special conexiunile 
internaționale, pentru a face transportul 
feroviar de călători mai atractiv pentru 
călătoriile pe distanțe medii și lungi, și 
îmbunătățirea capacității căilor ferate și a 
căilor navigabile interioare pentru 
transportul de marfă ar trebui să se afle 
în centrul acțiunii legislative a Uniunii.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 23 e (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23e) Este important să se asigure 
investiții suficiente pentru dezvoltarea 
infrastructurii adecvate pentru o 
mobilitate cu emisii zero, inclusiv 
platforme intermodale, și pentru 
consolidarea rolului Mecanismului 
pentru interconectarea Europei (MIE) în 
sprijinirea tranziției către o mobilitate 
inteligentă, sustenabilă și sigură în 
Uniune.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 23 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23f) În paralel cu eforturile Uniunii de 
a trece de la transportul rutier la cel 
feroviar pentru a atribui un rol dominant 
celui mai eficient mod de transport în 
materie de emisii de CO2 și având în 
vedere apropiatul An european al căilor 
ferate 2021, ar trebui pus un accent 
legislativ deosebit pe crearea, până în 
2024, a unui veritabil Spațiu feroviar unic 
european prin înlăturarea tuturor 
sarcinilor administrative și a legilor 
naționale protecționiste.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 23 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23g) Pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice până în 2050, astfel 
cum este stabilit în Pactul verde european, 
Comisia ar trebui, de asemenea, să 
consolideze legislația specifică asupra 
standardelor de performanță privind 
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emisiile de CO2 pentru autoturisme, 
autoutilitare și camioane, să prezinte 
măsuri specifice care deschid calea către 
electrificarea transportului rutier și să 
adopte inițiative pentru promovarea 
producției și a introducerii combustibililor 
alternativi durabili.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 23 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23h) Parlamentul European a constatat 
că obiectivele globale actuale și măsurile 
prevăzute de Organizația Maritimă 
Internațională și de Organizația Aviației 
Civile Internaționale, chiar dacă ar fi 
puse în aplicare integral, nu ar asigura o 
reducere suficientă a emisiilor, fiind 
necesare și alte măsuri semnificative la 
nivel european și global, care să fie 
coerente cu obiectivul stabilit la nivelul 
întregii economii de a atinge un nivel zero 
al emisiilor nete de gaze cu efect de seră1a.
__________________
1a Rezoluția Parlamentului European din 
28 noiembrie 2019 referitoare la 
Conferința ONU din 2019 de la Madrid 
(Spania) privind schimbările climatice 
(COP25) (2019/2712(RSP)).

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 23 i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23i) Toate agențiile relevante ale 
Uniunii din domeniul transporturilor ar 
trebui să contribuie la tranziția sectorului 
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transporturilor către neutralitatea 
climatică. În acest sens, în conformitate 
cu articolul 87 din Regulamentul (UE) 
2018/1139 al Parlamentului European și 
al Consiliului 1a, Agenția Uniunii 
Europene pentru Siguranța Aviației 
(AESA) a fost mandatată să publice 
Raportul de mediu al aviației europene, 
care se referă la protecția mediului în 
domeniul aviației civile din Uniune și care 
conține recomandări pentru abordarea 
decalajului dintre performanța de mediu a 
sectorului aviației europene și obiectivele 
privind neutralitatea climatică. În plus, 
Uniunea a instituit un proiect-pilot pentru 
a dezvolta un program de etichetare de 
mediu care să ofere călătorilor, publicului 
larg și altor actori, inclusiv investitorilor 
privați și publici, informații ușor 
accesibile, fiabile și independente cu 
privire la performanțele climatice ale 
aviației. În conformitate cu articolul 30 
alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului1b, AESA a fost mandatată să 
efectueze un studiu pentru a aborda cele 
mai recente evoluții științifice legate de 
emisiile sectorului aviației, altele decât 
emisiile de CO2, care au efecte asupra 
climei la altitudine, inclusiv probleme 
precum formarea trenelor de condensare, 
transformarea lor în nori cirrus, precum 
și efectele directe ale aerosolilor de sulfat 
și ale funinginii. Studiul ar trebui să fie 
publicat și transmis Parlamentului 
European și Consiliului fără întârziere și 
să evidențieze măsurile tehnice și 
operaționale de soluționare a problemei.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1139 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 4 iulie 2018 privind normele comune 
în domeniul aviației civile și de înființare 
a Agenției Uniunii Europene pentru 
Siguranța Aviației, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) 
nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) 
nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE 
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și 2014/53/UE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului, precum și de 
abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale 
Parlamentului European și ale 
Consiliului și a Regulamentului (CEE) 
nr. 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 
22.8.2018, p. 1). 
1b Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 
25.10.2003, p. 32).

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 23 j (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23j) Pandemia de COVID-19 a avut un 
impact fără precedent asupra societății și 
economiei. Ar trebui să se țină seama în 
mod corespunzător de consecințele 
pandemiei asupra unor sectoare specifice. 
Pe de altă parte, redresarea economică 
reprezintă o oportunitate unică pentru 
accelerarea ritmului tranziției către 
neutralitatea climatică, acordând 
prioritate investițiilor în decarbonizare și 
în tehnologii sustenabile.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un obiectiv Prezentul regulament stabilește un obiectiv 
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obligatoriu de realizare a neutralității 
climatice în Uniune până în 2050, în 
vederea atingerii obiectivului pe termen 
lung privind temperatura prevăzut la 
articolul 2 din Acordul de la Paris, și oferă 
un cadru pentru realizarea de progrese în 
vederea atingerii obiectivului global în 
materie de adaptare stabilit la articolul 7 
din Acordul de la Paris.

obligatoriu de realizare a neutralității 
climatice în Uniune și pentru fiecare stat 
membru în parte, cât mai curând posibil 
și până cel târziu în 2050, în vederea 
atingerii obiectivului pe termen lung 
privind temperatura prevăzut la articolul 2 
din Acordul de la Paris, și oferă un cadru 
pentru realizarea de progrese în vederea 
atingerii obiectivului global în materie de 
adaptare stabilit la articolul 7 din Acordul 
de la Paris.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2050 trebuie să se asigure un 
echilibru între emisiile și absorbțiile de 
gaze cu efect de seră care sunt 
reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât 
să se ajungă la zero emisii nete până la 
acea dată. Fiecare stat membru ajunge la 
emisii nete egale cu zero pe teritoriul său 
cel târziu până în 2050.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. De la data la care emisiile din 
Uniune au atins o valoare netă egală cu 
zero, astfel cum se prevede la alineatul 
(1), politicile Uniunii și ale statelor 
membre asigură că absorbțiile de gaze cu 
efect de seră depășesc emisiile în Uniune 
și pe teritoriul fiecărui stat membru.
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Până în septembrie 2020, ținând 
seama de cele mai recente dovezi 
științifice și pe baza unei evaluări 
cuprinzătoare a impactului, Comisia 
trebuie să revizuiască obiectivul Uniunii 
privind clima pentru 2030, menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în lumina obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), și trebuie să analizeze 
posibilitatea stabilirii unui nou obiectiv 
pentru 2030, de reducere a emisiilor cu cel 
puțin 55 % în comparație cu 1990. În cazul 
în care consideră că este necesar să 
modifice acest obiectiv, Comisia prezintă 
propuneri în acest sens Parlamentului 
European și Consiliului, după caz.
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul Uniunii pentru 2030 
pentru a permite realizarea unor reduceri 
de emisii de cel puțin 55 % în comparație 
cu 1990 și pentru a se atinge obiectivul de 
atingere a neutralității climatice prevăzut la 
articolul 2 alineatul (1) și ia în calcul luarea 
măsurilor necesare în conformitate cu 
tratatele, inclusiv adoptarea unor propuneri 
legislative. Comisia evaluează, în special, 
opțiunile de aliniere a emisiilor ce țin de 
Uniune provenite de la toate modurile de 
transport cu obiectivul pentru 2030, în 
vederea reducerii acestor emisii la un 
nivel net egal cu zero până cel târziu în 
2050 și, dacă este cazul, prezintă 
propuneri legislative. Fără a aduce 
atingere alineatului (1), Comisia se 
asigură că investițiile deja programate în 
planurile naționale privind energia și 
clima înainte de [data intrării în vigoare a 
prezentului regulament] sunt menținute, 
cel puțin până când oferta ajunge la 
nivelul cererii și cel mult până în 2050.

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Până la 30 septembrie 2025, având 
în vedere obiectivul neutralității climatice 
stabilit la articolul 2 alineatul (1) și cele 
mai recente dovezi științifice și pe baza 
unei evaluări cuprinzătoare a impactului, 
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Comisia analizează opțiunile de stabilire a 
unui obiectiv ambițios al Uniunii pentru 
2040 de reducere a emisiilor în 
comparație cu 1990 și prezintă, dacă este 
cazul, propuneri Parlamentului European 
și Consiliului.

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Cel târziu la 18 luni de la 
adoptarea obiectivului climatic pentru 
2040, Comisia evaluează modul în care ar 
trebui modificată legislația Uniunii 
relevantă pentru îndeplinirea obiectivului 
respectiv și ia măsurile necesare în 
conformitate cu tratatele, inclusiv 
adoptarea unor propuneri legislative.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Până la 30 septembrie 2025, 
Comisia adoptă, dacă este cazul și pe baza 
criteriilor prevăzute la alineatul (3), o 
propunere legislativă pentru a stabili o 
traiectorie la nivelul Uniunii pentru 
atingerea 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 și, dacă este 
cazul și în lumina celor mai recente 
dovezi științifice, prezintă propuneri 
legislative de modificare a acestei 
traiectorii.
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Amendamentul 37

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

Amendamentul 38

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 prezintă o propunere 
legislativă pentru a stabili o traiectorie în 
conformitate cu alineatul (1), Comisia ia în 
considerare următoarele aspecte:

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică;

(a) rentabilitatea și eficiența 
economică, inclusiv costurile de ajustare, 
precum și costurile inacțiunii sau ale 
măsurilor climatice întârziate;

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) competitivitatea economiei Uniunii; (b) competitivitatea și sustenabilitatea 
pe termen lung a economiei Uniunii, 
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inclusiv orice posibilă relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon și a investițiilor prin 
transfer și externalizare;

Amendamentul 41

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, din punctul de vedere al 
analizei ciclului de viață, inclusiv stadiul 
de introducere pe piață în momentul 
respectiv și posibila dezvoltare și aplicare 
în continuare;

Amendamentul 42

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, precum și 
accesibilitatea energiei și a materiilor 
prime din punctul de vedere al prețului și 
securitatea aprovizionării;

Amendamentul 43

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, nivelul de ambiție și o evoluție 
graduală în timp;

Amendamentul 44
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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) necesitățile și oportunitățile în 
materie de investiții în diferite sectoare 
economice, în cadrul unei abordări 
transsectoriale, luând în considerare 
riscurile asociate activelor depreciate și 
asigurând predictibilitatea investițiilor în 
sectoarele în cauză;

Amendamentul 45

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) situația specifică, performanțele 
climatice și caracteristicile diferitelor 
sectoare economice vizate;

Amendamentul 46

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 pentru toți pe întreg teritoriul 
Uniunii, asigurând un acces ușor și 
necostisitor la serviciile de bază, inclusiv 
la mobilitate;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera i
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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;

(i) evoluțiile internaționale și eforturile 
globale 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, ținând 
seama de rolul și de responsabilitatea 
Uniunii la nivel internațional;

Amendamentul 48

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 pe 
baza unei strategii actualizate a UE 
privind adaptarea la schimbările 
climatice1a.

__________________
1a COM(2013)0216 final

Amendamentul 49

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 

2. Prin intermediul planurilor 
naționale integrate privind energia și 
clima, statele membre, în cooperare cu 
autoritățile regionale și locale, trebuie să 
elaboreze și să pună în aplicare strategii și 
planuri de adaptare care să includă cadre 
cuprinzătoare de gestionare a riscurilor, pe 
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evaluări ale progreselor înregistrate. baza unor scenarii de referință solide 
privind clima și vulnerabilitatea și a unor 
evaluări ale progreselor înregistrate, și 
ținând seama de dimensiunea economică 
și socială.

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia trebuie să aibă în vedere 
posibilitatea de a propune un cadru 
legislativ pentru a îmbunătăți gestionarea 
riscurilor, reziliența și adaptarea la 
schimbările climatice ale infrastructurii 
de transport.

Amendamentul 51

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 obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1), astfel cum este exprimat prin 
traiectoria menționată la articolul 3 
alineatul (1);

Amendamentul 52

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 

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

Amendamentul 53

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 publică și 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.

Amendamentul 54

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, finanțare 
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.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Comisia prezintă propuneri pentru 
a elimina treptat sprijinul Uniunii și 



PE650.613v02-00 34/43 AD\1209977RO.docx

RO

național direct și indirect pentru 
combustibilii fosili.

Amendamentul 56

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.

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

Amendamentul 57

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

Amendamentul 58

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 

2. În cazul în care Comisia constată, 
ținând seama în mod corespunzător de 
progresele colective și individuale evaluate 
în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), 
că măsurile luate de un stat membru nu 
sunt coerente cu acest obiectiv, astfel cum 
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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.

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, dacă este cazul, recomandări 
justificate corespunzător statului membru 
respectiv. Comisia pune aceste 
recomandări la dispoziția publicului.

Amendamentul 59

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 ia toate 
măsurile necesare pentru a implementa 
recomandarea în mod corespunzător, într-
un spirit de solidaritate între statele 
membre și Uniune și între statele membre;

Amendamentul 60

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 luat măsuri 
pentru a implementa recomandarea. 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 
motivată corespunzător;

Amendamentul 61



PE650.613v02-00 36/43 AD\1209977RO.docx

RO

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Dacă, în mod repetat, un stat 
membru nu respectă obligațiile prevăzute 
la alineatul (3), Comisia ia măsuri 
adecvate.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) informațiile transmise și raportate 
în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 
privind guvernanța uniunii energetice și a 
acțiunilor climatice, inclusiv rapoartele 
naționale intermediare pentru punerea în 
aplicare a planurilor naționale integrate 
privind energia și clima menționate în 
regulamentul respectiv;

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) rapoartele Agenției Europene de 
Mediu (AEM) și ale altor agenții relevante 
ale Uniunii, inclusiv ale celor din 
domeniul transporturilor;

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c
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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, estimările 
costurilor inacțiunii sau ale măsurilor 
climatice întârziate, precum și datele 
socioeconomice, dacă sunt disponibile,

Amendamentul 65

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 și mai recente dovezi 
științifice disponibile, inclusiv cele mai 
recente rapoarte ale IPCC, inclusiv în 
privința altor efecte climatice, precum 
cele cauzate de schimbarea gradului de 
acoperire cu nori cirrus;

Amendamentul 66

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) evoluțiile internaționale și 
eforturile întreprinse la nivel mondial 
pentru îndeplinirea obiectivului privind 
temperatura pe termen lung din Acordul 
de la Paris, inclusiv cea mai recentă 
evaluare menționată la articolul 14 din 
Acordul de la Paris;

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera db (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) nivelul de îndeplinire a 
obiectivelor de dezvoltare economică și 
socială, inclusiv impactul măsurilor 
implementate asupra situației economice 
și sociale naționale;

Amendamentul 68

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) inovațiile tehnologice și cele mai 
bune tehnologii disponibile din sectoarele 
în cauză;

Amendamentul 69

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) necesitatea coerenței și stabilității 
reglementărilor în vederea menținerii 
unui mediu favorabil pentru investiții; și

Amendamentul 70

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 

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 
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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.

proces incluziv și accesibil la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel național, 
regional și local, cu participarea 
partenerilor economici și sociali din toate 
sectoarele relevante, a părților interesate 
din industrie, 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.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Exercitarea competenței de a adopta acte 
delegate
1. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 3 
alineatul (1) se conferă Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 3 
alineatul (1) se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată începând de la ... 
[OP: intrarea în vigoare a prezentului 
regulament].
3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 3 alineatul (1) 
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte 
începând din ziua următoare publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară precizată în decizie. 
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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.

Amendamentul 72

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 
intersectorial pe tema schimbărilor 
climatice

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2018/1999
Articolul 11 – paragraful 1
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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 intersectorial 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 atingerea obiectivului Uniunii de 
realizare a neutralității climatice prevăzut 
la articolul 2 din Regulamentul.../... [Legea 
climei] și despre diferitele scenarii 
preconizate pentru politicile privind clima 
aplicate în diferite sectoare, 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 și strategiile naționale 
integrate pentru energie, climă, locuințe, 
agricultură, biodiversitate și mobilitate, 
dar fără a se limita la acestea;
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