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Emisiile de gaze cu efect de seră sunt bine 
raportate de UE, dar este nevoie de o mai bună 
cunoaștere a situației în vederea unor reduceri 
viitoare, afirmă Curtea de Conturi Europeană 
Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, datele privind emisiile de gaze cu efect 
de seră din UE sunt raportate în conformitate cu cerințele internaționale și inventarele 
emisiilor au înregistrat îmbunătățiri în timp. În anumite sectoare însă, cum ar fi agricultura și 
silvicultura, Curtea consideră că este necesară o mai bună cunoaștere a situației. De asemenea, 
Curtea sugerează să se aducă îmbunătățiri suplimentare la raportarea cu privire la modul în 
care politicile de atenuare ale UE și cele naționale contribuie la atingerea obiectivelor în 
materie de reducere a emisiilor prevăzute pentru 2020, pentru 2030 și pentru 2050. 

UE participă la eforturile mondiale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, urmărind să 
obțină reduceri de 20 % până în 2020, de 40 % până în 2030 și de 80-95 % până în 2050. Pentru 
a monitoriza progresele înregistrate în direcția îndeplinirii acestor obiective, UE și statele sale 
membre raportează anual propriile inventare ale gazelor cu efect de seră. De asemenea, ele 
realizează proiecții pentru a estima progresele viitoare în ceea ce privește reducerea emisiilor și 
pentru a indica dacă politicile și măsurile de atenuare vor fi eficace.  

Curtea a evaluat dacă Comisia Europeană, asistată de Agenția Europeană de Mediu, a verificat în 
mod corespunzător calitatea inventarelor gazelor cu efect de seră din UE, precum și calitatea 
informațiilor privind reducerile planificate ale emisiilor la nivelul UE.  

Constatarea Curții a fost că inventarele întocmite de UE și de statele membre acopereau 
principalele șapte gaze cu efect de seră și toate sectoarele-cheie, așa cum prevăd normele de 
raportare internaționale. Curtea a mai constatat că inventarul gazelor cu efect de seră al UE 
înregistrase îmbunătățiri în timp. Revizuirea calității inventarelor era satisfăcătoare și gradul de 
incertitudine la nivel global a scăzut în ultimii ani, cu toate că pentru sectorul exploatării 
terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii (LULUCF) nu s-au efectuat aceleași 
tipuri de verificări ca pentru alte sectoare.  
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„Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și limitarea, în acest mod, a încălzirii globale trebuie 
să constituie o prioritate absolută pentru UE”, a declarat domnul Nikolaos Milionis, membrul 
Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport. „Comisia depune eforturi pentru 
a furniza date exacte privind nivelurile de emisii. Acum ar trebui să îmbunătățească și mai mult 
informațiile în legătură cu tendințele și cu estimările privind impacturile politicilor.” 

Pentru a obține reduceri de emisii până în 2020, UE a stabilit obiective care acoperă majoritatea 
datelor raportate, inclusiv aviația internațională. Primele obiective pentru sectorul LULUCF sunt 
însă stabilite pentru anul 2030, iar cele pentru transportul naval internațional pentru 2050, fără 
să existe obiective sau măsuri intermediare de reducere la nivelul UE. Orientările și asistența 
furnizate de UE au ajutat statele membre să își amelioreze previziunile. Cu toate acestea, 
avertizează Curtea, Comisia nu a evaluat riscul unor deviații semnificative de la propriul scenariu 
de referință pentru UE. În prezent, proiecțiile agregate ale statelor membre pentru perioada de 
după 2023 indică reduceri mai scăzute ale emisiilor decât scenariul de referință al Comisiei. 

Comisia a prezentat recent o viziune strategică pe termen lung pentru ca UE să devină neutră din 
punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050. Comisia a elaborat, de asemenea, 
o serie de foi de parcurs pentru dezvoltarea unor sectoare care reprezintă 70 % din totalul 
emisiilor, cum ar fi transporturile și energia. Astfel de foi de parcurs specifice nu există însă și 
pentru alte sectoare-cheie, cum ar fi agricultura și LULUCF, deoarece politica agricolă comună 
este definită pe o perioadă de șapte ani. În sfârșit, deși Comisia efectuează verificări privind 
calitatea informațiilor transmise de statele membre, raportarea cu privire la efectele măsurilor 
actuale este în continuare incompletă. În consecință, Comisia nu este în măsură să prezinte 
o imagine detaliată a modului în care politicile și măsurile de atenuare ale UE și cele naționale 
contribuie la atingerea obiectivelor în materie de reducere a emisiilor prevăzute pentru 2020, 
pentru 2030 și pentru 2050. 

 
Note către editori 
Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice din cadrul ONU estimează că, până în 
prezent, emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitatea umană au determinat creșterea 
cu aproximativ 1,0 °C a temperaturii mondiale față de nivelurile preindustriale. Printre efectele 
ulterioare ale acestei creșteri se numără creșterea nivelului mării și un număr mai mare de 
fenomene meteorologice extreme. Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice (CCONUSC), vizând stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră, 
a fost semnată în 1992. Demersuri suplimentare au fost întreprinse prin intermediul Protocolului 
de la Kyoto (1997) și, mai recent, al Acordului de la Paris (2015). Până în 2017, UE și-a redus 
emisiile cu 21,7 % față de nivelurile din 1990. 

Raportul special nr. 18/2019, intitulat „Emisiile de gaze cu efect de seră generate în UE sunt bine 
raportate, dar este necesară o mai bună cunoaștere a situației în vederea unor reduceri viitoare”, 
este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții de Conturi Europene (eca.europa.eu). El vine 
în completarea altor publicații prezentate de Curte anul acesta pe teme strâns conexe, printre care 
un raport special privind conturile economice de mediu europene și un document de analiză 
referitor la raportarea cu privire la sustenabilitate în UE. 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=51214
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=50325
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=50325
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Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor 
părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice 
vizate și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează 
Curtea în aceste rapoarte sunt puse în practică. 
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