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PROIECT DE OPINIE 
 

asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului  
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 

 
 
 

În conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 
11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de 29.11.2011 pentru 
examinare pe fond a propunerii de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului 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 , E85 COM (2011)789. 

 
Propunerea urmăreşte raţionalizarea cerinţelor de raportare a datelor 

naţionale cu impact pentru schimbările climatice; se urmăreşte îmbunătăţirea 
transparenţei, acurateţei, coerenţei, integralităţii şi comparabilităţii informaţiilor 
raportate cu privire la politici, măsuri şi prognoze; este vizată şi încorporarea unor noi 
cerinţe provenite din dreptul unional şi internaţional.  

Propunerea are drept scop înlocuirea Deciziei 280/2004 (denumită în 
continuare şi „Decizia privind mecanismul de monitorizare”) pentru a ţine cont de 
progrese recente şi viitoare de la nivel internaţional cu privire la Convenţia-cadru a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (în continuare 
„CCONUSC”) şi Protocolul de la Kyoto, dar şi pentru a pune în aplicare noi cerinţe 
de monitorizare şi de raportare prevăzute de legislaţia Uniunii. 
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Înlocuirea deciziei este motivată de domeniul mai larg al legislaţiei UE, în 
scopul includerii unor categorii suplimentare de persoane destinatare ale obligaţiilor, 
de caracterul mai complex şi mai tehnic al dispoziţiilor introduse şi de necesitatea 
sporită de uniformitate a normelor aplicabile în cadrul Uniunii.  

Noile cerinţe de informare sunt induse de evoluţiile legislative la nivelul 
Uniunii - „pachetul privind clima şi energia” din 2009 (constituit din Decizia 
406/2009 şi din Directiva 2009/29) şi strategia „Europa 2020”, dar şi de la nivel 
internaţional, în cadrul CCONUSC: „Acordul de la Copenhaga” (Decizia 1/CP.15), 
„Acordul de la Cancun” (Decizia 1/CP.16). 

Necesitatea intervenţiei unionale este motivată, pe lângă cerinţele 
menţionate, prin caracterul insuficient al datelor disponibile la nivelul UE în 
susţinerea viitoarei dezvoltări şi executări a politicilor, prin lipsa transparenţei, a 
termenelor, a coerenţei, caracterului complet şi comparabil al informaţiilor prezentate 
în temeiul deciziei în vigoare, precum şi de necesitatea urgentă de simplificare şi 
raţionalizare.           

  
La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, din data de 28.03.2012, 

şi-au înregistrat prezenţa un număr de 18 deputaţi  din totalul de 33 de  membri ai 
comisiei. 

 
În urma dezbaterilor pe fond a prezentului document legislativ, membrii 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au constatat  următoarele: 
Prezentul proiect de act normativ vine să sprijine eforturile pe care statele 

membre trebuie să le depună pentru respectarea cerinţelor existente la nivel UE 
(referitoare la raportarea în domeniul schimbărilor climatice) asigurând un cadru 
legislativ transparent şi cuprinzător care reprezintă elementul de bază al unei 
implementări facile şi uniforme la nivelul tuturor statelor membre. 

În ceea ce priveşte provocările pe care propunerea de regulament le poate 
aduce în faţa autorităţilor, trebuie menţionată insuficienţa sau chiar lipsa datelor în 
zona de monitorizare şi cuantificare a politicilor şi măsurilor aplicate în domeniul 
schimbărilor climatice, inclusiv instrumentele şi indicatorii specifici adaptării la 
efectele schimbărilor climatice. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a luat act de notele întocmite de 
Ministerul Afacerilor Europene şi Ministerul Mediului şi Pădurilor. Ambele ministere  
consideră că prezenta propunere de regulament este necesară şi oportună pentru că 
vine să sprijine eforturile pe care statele membre trebuie să le depună pentru 
respectarea cerinţelor existente la nivel UE (referitoare la raportarea emisiilor) 
asigurând un cadru legislativ transparent şi cuprinzător care reprezintă elementul de 
bază al unei implementări facile şi uniforme la nivelul tuturor statelor membre. 
Sistemul de raportare propus urmăreşte monitorizarea acţiunilor statelor membre în 
domeniul schimbărilor climatice şi reprezintă un instrument care va semnala în timp 
util necesitatea intervenţiei măsurilor corective necesare în cazul în care statele 
membre nu reuşesc să îşi respecte angajamentele asumate.  

 Ministerul Mediului şi Pădurilor apreciază că propunerea de regulament, în 
anumite domenii dublează sarcinile statelor membre în domeniul raportării, 
exemplificând în acest sens, domeniul finanţării de către statele dezvoltate a 
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măsurilor de adaptare şi reducere a emisiilor în ţările în curs de dezvoltare. 
Raportarea trebuie să ţină seama de prevederile existente la nivel internaţional şi că 
sarcinile administrative la nivel UE trebuie corelate cu cele de la nivelul prevăzut în 
Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor susţine menţinerea frecvenţei actuale de 
raportare. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor, consideră necesară găsirea soluţiilor la 
nivel naţional pentru deblocarea situaţiei existente, prin soluţii inovatoare de finanţare 
a obligaţiilor asumate, prin revizuirea cadrului legal şi instituţional şi creşterea 
capacităţii instituţionale în domeniul schimbărilor climatice. Trebuie să fie bine 
înţeles faptul că subiectul schimbări climatice este unul orizontal şi că realizarea 
angajamentele asumate la nivel internaţional şi al UE, presupune obligaţii pentru 
fiecare sector de activitate, de la economie până la sănătate publică; întârzierea 
acţiunilor concrete în acest domeniu va avea potenţial, repercusiuni grave în anii 
următori. 
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