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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să adreseze mulţumiri Senatului pentru Opinia sa referitoare la Propunerea 
de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la includerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră şi a absorbţiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinaţiei terenurilor şi silvicultură în cadrul de politici privind clima şi energia pentru 
2030 şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 privind un mecanism de 
monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la 
nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice 
[COM(2016) 479 final].

Comunicarea face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu, bazat pe orientările furnizate 
de liderii europeni cu ocazia Consiliului European din octombrie 2014, cu scopul de a 
realiza obiectivul convenit de UE privind reducerea emisiilor cu cel puţin 40 % faţă de 
nivelurile din 1990. Acesta este unul dintre instrumentele prin care UE îşi pune în aplicare 
angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice, care a 
fost ratificat recent de Uniunea Europeană şi care a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016.

Comisia salută sprijinul general al României cu privire la propunere, precum şi la alte 
instrumente legislative pentru punerea în aplicare a cadrului de politici privind clima şi 
energia pentru 2030. Propunerea cu privire la exploatarea terenurilor şi silvicultură face 
parte dintr-un pachet legislativ care cuprinde, de asemenea, propunerea privind partajarea 
eforturilor1 fCOM(2016) 482 final} şi propunerea privind schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii {COM(2015) 337 final}.

1 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a 
emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei 
uniuni energetice reziliente şi a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, şi de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind un



Elaborarea de obiective naţionale pentru reducerea emisiilor în cadrul propunerii privind 
repartizarea eforturilor este pe deplin în conformitate cu orientările oferite în octombrie 
2014 de şefii europeni de stat, care au subliniat importanţa principiilor solidarităţii şi 
echităţii şi au sugerat ca eforturile de reducere a emisiilor să continue să fie repartizate pe 
baza produsului intern brut relativ pe cap de locuitor, la fel ca în Decizia din 2009 privind 
partajarea eforturilor.

Argumentele de mai sus se bazează pe propunerea iniţială prezentată de Comisie, care, în 
prezent, face obiectul procesului legislativ la care participă atât Parlamentul European, cât 
şi Consiliul. * 2 3

mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a altor informaţii relevante 
pentru schimbările climatice.

2 Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în 
vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu.

3 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul 
statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele 
Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020.
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