
1 

 

DIRECȚIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

FIŞĂ DE INFORMARE 

(din proprie inițiativă) 

„Pregătiți pentru 55”: îndeplinirea obiectivului climatic al UE pentru 2030 pe calea spre 

atingerea obiectivului de neutralitate climatică 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                         

1. Data adoptării: 14.07.2021, responsabil: Frans Timmermans vicepreședinte executiv al 

Comisiei Europene responsabil cu punerea în aplicare a Pactului ecologic European și a Legii 

europene privind clima 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Pregătiți pentru 55”: 

îndeplinirea obiectivului climatic al UE pentru 2030 pe calea spre atingerea obiectivului de 

neutralitate climatică 

3. Date de identificare: COM(2021)550  

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual: la 14.07.2021 a fost transmisă Consiliului și Parlamentului European; 

La Parlamentul European: se află în etapa pregătitoare 

 Comisia competentă cu adoptarea raportului este Comisia pentru mediu, sănătate publică și 

siguranța alimentară (ENVI). Comisiile sesizate pentru aviz: Comisia pentru afaceri externe 

(AFET); Comisia pentru dezvoltare (DEVE); Comisia pentru comerț internațional (INTA), 

Comisia pentru buget (BUDG), Comisia pentru control bugetar (CONT),Comisia pentru afaceri 

economice și monetare (ECON),Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen 

(FEMM), Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), Comisia pentru piața internă și 

protecția consumatorilor (IMCO), Comisia pentru transporturi și turism (TRAN), Comisia 

pentru dezvoltare regională (REGI), Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

(AGRI),Comisia pentru pescuit (PEACH), Comisia pentru cultură și educație (CULT), Comisia 

pentru afaceri juridice (JURI), Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), 

Comisia pentru afaceri constituționale (AFCO),Comisia pentru ocuparea forței de muncă și 

afaceri sociale (EMPL). 

 

1. Context 

Pactul ecologic european [COM(2019)640], prezentat de către Comisia Europeană la 11 

decembrie 2019, stabilește o viziune detaliată pentru ca Europa să devină primul continent neutru 

din punct de vedere climatic până în 20501, pentru a proteja biodiversitatea și pentru a institui o 

economie circulară, eliminând elimina poluarea. Comunicarea urmărește, în același timp, 

competitivitatea industriei europene și o tranziție echitabilă pentru regiunile și lucrătorii afectați. 

Comunicarea este însoțită de o foaie de parcurs care detaliază acțiunile-cheie pentru a ajunge la o 

economie durabilă. 

                                                 
1 Obiectivul privind neutralitatea climatică a fost aprobat atât de Parlamentul european în rezoluția din 14 martie 2019, 

cât și de Consiliu prin concluziile din 12 decembrie 2019. 

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_550_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/climate-report-ets-reform-carbon-border-/product-details/20210906CAN63169
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/econ/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/climate-report-ets-reform-carbon-border-/product-details/20210906CAN63169
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/climate-report-ets-reform-carbon-border-/product-details/20210906CAN63169
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/climate-report-ets-reform-carbon-border-/product-details/20210906CAN63169
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/climate-report-ets-reform-carbon-border-/product-details/20210906CAN63169
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_RO.html
https://www.consilium.europa.eu/media/41789/12-euco-final-conclusions-ro.pdf
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Legea europeană a climei [COM(2020)80] a consacrat angajamentul UE față de 

neutralitatea climatică și obiectivul intermediar de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de 

seră cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Acest angajament a 

fost comunicat Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice 

(CCONUSC) în decembrie 2020 ca fiind contribuția UE la îndeplinirea obiectivelor Acordului de 

la Paris. 

La 17 septembrie 2020, Comisia Europeană a prezentat Planul privind obiectivul climatic 

pentru 2030, COM(2020)562 care stabilește pentru UE reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră până în 2030 respectiv reducerea acestora cu 55% în comparație cu 1990. 

În septembrie 2020, Comisia Europeană a realizat o evaluare cuprinzătoare a impactului 

propunerii de majorare a obiectivului UE de reducere a emisiilor nete pentru 2030 cu cel  puțin 

55% comparativ cu nivelurile din 1990 prin care s-a demonstrat că acest obiectiv este nu numai 

realizabil, ci și benefic. 

Prin cadrul legislativ privind energia și clima pentru 2020, emisiile de gaze cu efect de seră 

ale UE au scăzut deja cu 24 % față de 1990, în timp ce economia UE a crescut cu peste 60 % în 

aceeași perioadă. Acest cadru legislativ care și-a dovedit eficacitatea stă la baza noului pachet 

legislativ „Pregătiți pentru 55”. 

Bugetul pe termen lung al UE pentru următorii șapte ani va sprijini tranziția verde. Un 

procent de 30 % din programele din cadrul financiar multianual 2021-2027, înglobând 2 mii de 

miliarde euro este destinat sprijinirii acțiunilor climatice; un procent de 37 % din cele 723,8 

miliarde euro ale Mecanismului de redresare și reziliență, care va finanța programele naționale de 

redresare ale statelor membre în cadrul NextGenerationEU, este alocat acțiunilor climatice. 

 

2. Prezentarea propunerii 

Obiectivul principal al comunicării se referă la revizuirea legislației UE  în domeniul 

climei, energiei și al transporturilor, în vederea alinierii la ambițiile pentru 2030 și 2050, cu scopul 

de a susține poziția de lider a UE în lupta globală împotriva schimbărilor climatice. 

Obiectivele secundare au scopul de a asigura conformitatea politicilor UE cu obiectivele 

climatice convenite de Consiliul UE și de Parlamentul European, pentru a menține  și a 

consolida inovarea și competitivitatea industriei UE și condiții de concurență echitabile față de 

operatorii economici din țări terțe.  

Pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” include următoarele propuneri legislative și 

inițiative de politică: 

 Propunere de directivă de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de 

comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul UE (EU-ETS) prevede:  

 reducerea  plafonului global al emisiilor și majorarea ratei anuale de reducere a emisiilor; 

 eliminarea treptată a alocărilor cu titlu gratuit de certificate de emisii pentru sectorul 

aviației; 

  alinierea la Schema mondială de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru 

aviația internațională (CORSIA); 

 includerea emisiilor generate de transportul maritim în EU-ETS; 

 instituirea unui nou sistem pentru distribuția combustibililor destinați transportului rutier 

și pentru clădiri; 

 Propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (UE) 2018/842 privind 

reducerea obligatorie a emisiilor de gaze de către statele membre între 2021-2030 (Regulamentul 

de partajare a eforturilor) prevede pentru fiecare stat membru obiective mai ambițioase de reducere 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_80_RO_ACTE_f.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_562_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020SC0176
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_562_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-7/assessment
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-plan-for-a-green-transition/
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_551_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://ec.europa.eu/info/files/notification-carbon-offsetting-and-reduction-scheme-international-aviation-corsia_en
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_555_RO_ACT_part1_v2.pdf
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a emisiilor în sectoarele clădirilor, transportului rutier și transportului pe căile maritime interne, 

agriculturii, deșeurilor și micii industrii. Propunerea ar trebui să asigure o reducere la nivelul UE 

cu 40 % a emisiilor din aceste sectoare până în 2030, comparativ cu situația din 2005. 

 Propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (UE) 2018/841 în ceea ce 

privește domeniul de aplicare, simplificarea normelor de conformitate, stabilirea obiectivelor 

statelor membre pentru 2030 și angajamentul de a atinge în mod colectiv obiectivul de neutralitate 

climatică până în 2035 în sectorul exploatării terenurilor, al silviculturii și al agriculturii. Este  

prevăzut un obiectiv general al UE în materie de eliminare a dioxidului de carbon prin 

absorbanți naturali, corespunzând unui volum de 310 milioane de tone de emisii de CO2 până în 

2030. Până în 2035, UE ar trebui să își propună să atingă neutralitatea climatică în sectoarele 

exploatării terenurilor, silviculturii și agriculturii, inclusiv în ceea ce privește emisiile agricole, 

altele decât cele de CO2, cum ar fi cele generate de utilizarea îngrășămintelor și de creșterea 

animalelor. Strategia UE pentru păduri își propune să amelioreze calitatea, cantitatea și 

reziliența pădurilor din UE sprijinind silvicultorii, bioeconomia forestieră, punând în același timp 

accentul pe exploatarea forestieră durabilă și pe utilizarea durabilă a biomasei, precum și pe 

conservarea biodiversității. Strategia include, de asemenea, un plan de plantare a trei miliarde 

de copaci în întreaga Europă până în 2030. 

  Întrucât producția și utilizarea energiei reprezintă 75 % din emisiile UE,  Propunerea de 

directivă de modificare a Directivei (UE)2018/2021 privind promovarea energiei din surse 

regenerabile stabilește un obiectiv mai ambițios, respectiv ca 40 % din energie să fie produsă 

din surse regenerabile până în 2030. În vederea atingerii obiectivelor climatice și de mediu, sunt 

consolidate criteriile de durabilitate pentru utilizarea bioenergiei, iar statele membre trebuie să 

elaboreze scheme de sprijin pentru bioenergie care să respecte principiul utilizării în cascadă a 

biomasei lemnoase. 

 Pentru a diminua consumul total de energie, a reduce emisiile și a combate sărăcia 

energetică,  Propunerea de directivă privind eficiența energetică (reformare) va stabili un obiectiv 

anual obligatoriu mai ambițios pentru reducerea consumului de energie la nivelul UE. 

Aceasta va ghida modul în care sunt stabilite contribuțiile naționale și va impune statelor membre 

o țintă obligatorie anuală în materie de economisire a energiei aproape dublă față de cea din 

prezent. 

 Propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (UE) 2019/631 în ceea ce 

privește consolidarea standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele 

noi și vehiculele utilitare ușoare va accelera tranziția către o mobilitate cu emisii zero prin 

impunerea obligației ca nivelul mediu al emisiilor automobilelor noi să scadă cu 55 % în 2030 

și cu 100 % în 2035, comparativ cu nivelurile din 2021. 

 Propunerea de regulament de abrogare a Directivei 2014/94/UE privind infrastructura 

pentru combustibili alternativi va impune statelor membre obligația de a extinde capacitatea 

de încărcare, aliniind-o la volumul vânzărilor de automobile cu emisii zero și de a instala stații 

de încărcare și alimentare pe autostrăzile principale: la fiecare 60 km pentru încărcarea cu energie 

electrică și la fiecare 150 km pentru realimentarea cu hidrogen. 

 Propunerea de regulament privind un transport aerian durabil îi va obliga pe furnizorii de 

combustibili să folosească combustibili amestecați într-o proporție tot mai mare cu 

combustibili durabili pentru alimentarea avioanelor cu reacție în aeroporturile din UE, inclusiv 

combustibili sintetici cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cunoscuți sub denumirea de e-

combustibili. 

 Propunerea de regulament privind utilizarea combustibililor din surse regenerabile și cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon în transportul maritim va stimula utilizarea pe scară largă a 

combustibililor maritimi durabili și a tehnologiilor cu emisii zero prin stabilirea unei limite 

maxime privind conținutul de gaze cu efect de seră al energiei utilizate de navele care fac 

escală în porturile europene. 

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_554_RO_ACT_part1_v3.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_557_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_557_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_558_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_556_RO_ACT_part1_v3.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_559_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_561_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_562_RO_ACT_part1_v2.pdf
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 Propunere de directivă privind restructurarea cadrului de impozitare a produselor 

energetice și a electricității  (reformare) propune alinierea impozitării produselor energetice la 

politicile UE în domeniul energiei și al climei, promovând tehnologiile curate. 

 Propunere de regulament de instituire a unui mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor 

de dioxid de carbon stabilește un preț pentru importurile unui număr limitat de bunuri foarte 

poluante pentru a preveni riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon. 

Se propune instituirea unui nou Fond pentru atenuarea impactului social al acțiunilor 

climatice, care să ofere finanțare specifică statelor membre pentru a-i ajuta pe cetățeni să își 

finanțeze investițiile în eficiența energetică, pentru achiziționarea de noi sisteme de încălzire și 

răcire și într-o mobilitate mai puțin poluantă. Fondul social pentru climă ar urma să fie finanțat din 

bugetul UE, utilizând 25 % din veniturile care se preconizează că vor fi obținute din 

comercializarea certificatelor de emisii pentru clădiri și pentru combustibilii destinați transportului 

rutier. Fondul va pune la dispoziția statelor membre 72,2 miliarde euro pentru perioada 2025-2032. 

 

3. Poziții ale instituțiilor UE  

3.1. Președinția slovenă a Consiliului UE 

Președinția slovenă va depune eforturi pentru transpunerea obiectivelor stabilite în legislația 

europeană și pentru a le susține în cadrul COP26 (Conferința părților la Convenția-cadru a 

Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice) de la Glasgow, 31octombrie-12 noiembrie a.c. 

3.2. Consiliul UE 

Pachetul legislativ  „Pregătiți pentru 55” a fost prezentat miniștrilor din UE responsabili pentru 

mediu și schimbările climatice, în cadrul reuniunii informale organizate de președinția slovenă a 

Consiliului UE din 20 iulie 2021. Miniștrii și-au exprimat susținerea pentru noile inițiative 

subliniind că principiile directoare ar trebui să fie echitatea, ambiția, eficiența și 

solidaritatea între statele membre ale UE. 

3.3. Comitetul European al Regiunilor (CoR)  

În cadrul celei de-a 145-a sesiune plenară, 30 iunie și 1 iulie 2021 a fost adoptat avizul privind 

„Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa  

în perspectiva anului 2030 și COP 26”. 

 Potrivit  textului avizului, CoR: 

 sprijină pe deplin acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la 

Legea climei; 

 consideră că atingerea obiectivului de cel puțin 55 % din emisiile de CO2 până în 2030 va 

schimba radical modul în care ne organizăm orașele, regiunile și comunitățile; 

 își reiterează sprijinul pentru un sistem de contribuții stabilite la nivel regional și local, 

pentru a recunoaște în mod oficial, a monitoriza și a încuraja reducerea emisiilor de dioxid 

de carbon de către orașe, administrațiile locale și regiuni la nivel mondial. 

 

3.4. Parlamentul European a adoptat: 

 Rezoluția Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la o Europă care 

protejează: aer curat pentru toți; 

 Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2019 referitoare la schimbările climatice 

- o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, 

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_563_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_564_EN_ACT_part1_v13.pdf
https://ukcop26.org/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/environment-ministers-at-a-meeting-in-slovenia-discuss-the-fit-for-55-package-and-the-cop26-international-climate-change-conference/
http://cor.europa.eu/ro/
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05068-00-01-ac-tra-en.docx/content
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/06/28/council-adopts-european-climate-law/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0186_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_RO.html
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competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei în conformitate cu 

Acordul de la Paris; 

 Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 

european; 

 Rezoluția Parlamentului European din 17 decembrie 2020 referitoare la Strategia UE 

privind adaptarea la schimbările climatice; 

 Rezoluția Parlamentului European din 10 martie 2021 referitoare la un mecanism al UE de 

ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, compatibil cu normele OMC; 

 Rezoluția Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la o strategie europeană de 

integrare a sistemelor energetice; 

 Rezoluția Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la o strategie europeană 

pentru hidrogen 

3.5. Comitetul Economic și Social European (CESE)  

În sesiunea plenară din 8-9 decembrie 2021 se va supune aprobării: 

 avizul referitor la Propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (UE) 

2018/841 privind stabilirea obiectivelor statelor membre pentru 2030 și angajamentul de a 

atinge în mod colectiv neutralitatea climatică până în 2035 în sectorul exploatării 

terenurilor, al silviculturii și al agriculturii; 

 avizul referitor la Propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (UE) 

2018/842 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către 

statele membre în perioada 2021-2030 (Regulamentul de partajare a eforturilor-revizuit); 

 avizul referitor la  Propunerea de directivă privind eficiența energetică (revizuită). 

4. Poziția României 

România își menține angajamentul ferm față de cadrul juridic internațional elaborat de Organizația 

Națiunilor Unite - Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris și Convenția-cadru 

a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) care plasează 

schimbările climatice în fruntea agendei ONU.  

România sprijină acțiunea UE în domeniul combaterii schimbărilor climatice și punerea în aplicare 

a priorităților în domeniu la nivel regional, internațional și global. Din această perspectivă, sprijină 

obiectivul UE de neutralitate climatică până în 2050 și punerea în aplicare a Pactului verde 

european . 

Camera Deputaților a adoptat HCD nr.11/10.02.2021 privind opinia referitoare la - O strategie 

pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic COM(2020)301 și HCD nr. 27/10.03.2021privind 

adoptarea opiniei referitoare la - Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru 

Europa în perspectiva anului 2030 - Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, 

în interesul cetățenilor - COM(2020)562. 

Guvernul României, prin intermediul Ministerului mediului apelor și pădurilor (MMAP), a 

elaborat: 

- Strategia națională  privind schimbările climatice (2013-2020) (a se vedea H.G. nr. 529/2013, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 536 din 26 august 2013) propune măsuri-cheie pentru reducerea 

emisiilor GES și pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice.  

- Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse 

de carbon urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din activitățile 

economice în conformitate cu țintele UE.  

- Planul național de acțiune 2016-2020, realizat în cadrul Acordului pentru servicii de asistență 

tehnică pentru România „Programul privind schimbările climatice și creșterea economică cu emisii 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0382_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0071_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0240_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0241_RO.html
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_739_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)
https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=ro
https://www.mae.ro/en/node/2134
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/green-deal/
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=173106&frame=0
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_301_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=174384&frame=0
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_562_RO_ACTE_f.pdf
http://mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-privind-schimbarile-climatice-rezumat/171
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Strategia-Nationala-pe-Schimbari-Climatice-2013-2020.pdf
http://mmediu.ro/articol/tipuri-de-masuri/1402
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2015-12-11_Declaratie_titular.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2015-07-14_Plan_actiune_schimbari_climatice_2016-2020.pdf
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reduse de dioxid de carbon”, semnat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Banca 

Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și finanțat din Fondul European pentru 

Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007 - 2013. 

- La 15 aprilie 2021, MMAP a publicat lista instalațiilor care intră sub incidența schemei de 

comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru perioada 2021-

2025. 

5. Linkuri consultate 

 Planul pentru o tranziție verde „Pregătiți pentru 55”; 

 Prezentarea inițiativelor din cadrul pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55”; 

 Nota de informare a Comitetului economic și social european (CESE) ,NAT/836, privind 

propunerea de revizuire a Regulamentului LULUCF; 

 Nota de informare a CESE, NAT/835 privind Propunerea de regulament de modificare a 

Regulamentului (UE) 2018/841privind stabilirea obiectivelor pentru 2030 (Regulamentul de 

partajare a eforturilor-revizuit); 

 Nota de informare a CESE TEN/749 privind Propunerea de Directivă privind eficiența 

energetică (revizuită); 

 Texte adoptate de către Parlamentul European cu relevanță pentru tema comunicării. 

 

 

 

 

Andreea Mihai 

10 septembrie 2021 

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2021-04-15_Lista%20instalatiilor%20ETS%20eligibile%20pentru%20alocare%20gratuita%20de%20certificate%20perioada%202021_2025.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-plan-for-a-green-transition/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_3541
https://www.eesc.europa.eu/ro
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/revision-regulation-inclusion-greenhouse-gas-emissions-and-removals-land-use-land-use-change-and-forestry-lulucf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_554_RO_ACT_part1_v3.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/effort-sharing-regulation-esr
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_555_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/review-energy-efficiency-directive
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_558_RO_annexe_proposition_part1_v2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html

