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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să mulţumească Senatului pentru opinia sa cu privire la Propunerea 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 [COM(2016) 482 final].

Această propunere face parte dintr-un pachet de propuneri legislative legate de uniunea 
energetică, care, împreună, ar oferi garanţia că UE este pe drumul cel bun în ceea ce 
priveşte reducerea cu cel puţin 40 % până în 2030 a emisiilor sale interne de gaze cu efect de 
seră şi îndeplinirea angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris. Acest pachet 
de măsuri este menit să ajute Europa să se pregătească pentru tranziţia la o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon. Pentru a sprijini cetăţenii şi întreprinderile să realizeze 
această tranziţie, este prevăzută o gamă largă de politici, inclusiv în domeniul climei şi al 
energiei, al agriculturii şi al transporturilor, al inovării şi al investiţiilor.

Comisia îşi exprimă satisfacţia cu privire la faptul că Senatul împărtăşeşte punctul său de 
vedere conform căruia sunt necesare acţiuni din partea UE şi a României, astfel cum se 
prevede în propunere, pentru a pune în aplicare angajamentul asumat de UE în temeiul 
Acordului de la Paris. Conform orientărilor furnizate de Consiliul European în 
octombrie 2014, obiectivele naţionale sunt stabilite în funcţie de capacitatea economică a 
fiecărui stat, astfel încât să se asigure o distribuţie echitabilă a eforturilor în cadrul UE. 
Obiectivul propus pentru România, respectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 
2 % în perioada 2005-2030, este, faţă de obiectivul global la nivelul UE de 30 %, al doilea 
cel mai scăzut din toate statele membre, ceea ce reflectă faptul că România are un produs 
intern brut pe cap de locuitor mai scăzut decât al altor state ale UE. Propunerea prevede o 
nouă măsură de flexibilitate în ceea ce priveşte utilizarea unui număr limitat de credite de 
reducere a emisiilor din sectorul exploatării terenurilor, în vederea asigurării conformităţii 
cu obiectivele naţionale. Dacă România ar exploata pe deplin această flexibilitate, atunci 
obiectivul pe care trebuie să îl atingă ar fi de fapt redus la aproximativ 0 %.
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Propunerea lasă aşadar marja de manevră necesară pentru realizarea convergenţei 
economice, cu toate că ar trebui să se sublinieze, de asemenea, faptul că investiţiile în 
vederea sporirii eficienţei energetice, a decarbonizării clădirilor şi transporturilor şi a 
eficientizării agriculturii durabile pot contribui la crearea de locuri de muncă şi pot genera 
creştere, reducând, totodată, emisiile de gaze cu efect de seră. Propunerea oferă, de 
asemenea, un stimulent pentru ca alte state membre cu obiective mai ambiţioase să 
contribuie la reduceri ale emisiilor, eficiente din punctul de vedere al costurilor, în România, 
prin faptul că permite transferurile de alocări între statele membre.

Aspectele abordate mai sus se bazează pe propunerea iniţială prezentată de Comisie, care se 
află, în prezent, în cursul procesului legislativ la care participă atât Parlamentul European, 
cât şi Consiliul
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