
 

AM\1128109RO.docx  PE605.516v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

12.6.2017 A8-0208/55 

Amendamentul  55 

Pilar Ayuso 

în numele Grupului PPE 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării 

angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Utilizarea suplimentară a unei cantități de 

maximum 280 de milioane de absorbții 

nete aferente terenurilor despădurite, 

terenurilor împădurite, terenurilor 

cultivate gestionate și pajiștilor gestionate 

Utilizarea suplimentară a unei cantități de 

maximum 280 de milioane de absorbții 

nete aferente exploatării terenurilor, 

schimbării destinației terenurilor și 

silviculturii 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/56 

Amendamentul  56 

Pilar Ayuso 

în numele Grupului PPE 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării 

angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care actul delegat prin 

care se actualizează nivelurile de referință 

pentru păduri, bazate pe planurile forestiere 

naționale de contabilizare în temeiul 

articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul 

[LULUCF] este adoptat, Comisia este 

împuternicită să adopte un act delegat în 

vederea modificării alineatului (1) al 

prezentului articol pentru a reflecta 

contribuția categoriei de contabilizare 

„terenuri forestiere gestionate”, în 

conformitate cu articolul 12 din prezentul 

regulament. 

2. În cazul în care actul delegat prin 

care se actualizează nivelurile de referință 

pentru păduri, bazate pe planurile forestiere 

naționale de contabilizare în temeiul 

articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul 

[LULUCF] este adoptat, Comisia este 

împuternicită să adopte un act delegat în 

vederea modificării alineatului (1) al 

prezentului articol și a categoriilor de 

contabilizare de la Anexa III pentru a 

reflecta o contribuție echilibrată a 

categoriei de contabilizare „terenuri 

forestiere gestionate”, în conformitate cu 

articolul 12 din prezentul regulament, fără 

a depăși cantitatea totală de 280 de 

milioane disponibilă în temeiul 

prezentului articol. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/57 

Amendamentul  57 

Pilar Ayuso 

în numele Grupului PPE 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării 

angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Regulamentul [ ] [privind 

includerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră și a absorbțiilor rezultate din 

exploatarea terenurilor, schimbarea 

destinației terenurilor și silvicultură în 

cadrul privind clima și energia pentru 

2030] stabilește normele de contabilizare 

referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze 

cu efect de seră legate de exploatarea 

terenurilor, schimbarea destinației 

terenurilor și silvicultură (LULUCF). Chiar 

dacă, din punctul de vedere al mediului, 

rezultatul prevăzut de prezentul regulament 

în ceea ce privește nivelul reducerilor de 

emisii de gaze cu efect de seră realizate 

este afectat de luarea în considerare a unei 

cantități maxime echivalente cu suma 

emisiilor nete totale și a absorbțiilor nete 

totale aferente terenurilor despădurite, 

terenurilor împădurite, terenurilor cultivate 

gestionate și pajiștilor gestionate, conform 

prevederilor Regulamentului [ ], ar trebui 

să se includă, atunci când este necesar, ca 

posibilitate suplimentară pentru statele 

membre de a-și respecta angajamentele ce 

(12) Regulamentul [ ] [privind 

includerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră și a absorbțiilor rezultate din 

exploatarea terenurilor, schimbarea 

destinației terenurilor și silvicultură în 

cadrul privind clima și energia pentru 

2030] stabilește normele de contabilizare 

referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze 

cu efect de seră legate de exploatarea 

terenurilor, schimbarea destinației 

terenurilor și silvicultură (LULUCF). Chiar 

dacă, din punctul de vedere al mediului, 

rezultatul prevăzut de prezentul regulament 

în ceea ce privește nivelul reducerilor de 

emisii de gaze cu efect de seră realizate 

este afectat de luarea în considerare a unei 

cantități maxime echivalente cu suma 

emisiilor nete totale și a absorbțiilor nete 

totale aferente terenurilor despădurite, 

terenurilor împădurite, terenurilor cultivate 

gestionate, pajiștilor gestionate și, după 

caz, terenurilor umede gestionate, 

conform prevederilor Regulamentului [ ], 

ar trebui să se includă, atunci când este 

necesar, ca posibilitate suplimentară pentru 
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le revin, flexibilitatea de a împărți o 

cantitate maximă de 280 de milioane de 

tone de CO2 echivalent din aceste absorbții 

între statele membre, conform cifrelor din 

anexa III. În cazul în care actul delegat prin 

care se actualizează nivelurile de referință 

pentru păduri, bazate pe planurile forestiere 

naționale de contabilizare în temeiul 

articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul 

[LULUCF], este adoptat, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 

în ceea ce privește articolul 7, pentru a 

reflecta contribuția categoriei de 

contabilizare „terenuri forestiere 

gestionate” în cadrul flexibilității prevăzute 

la articolul respectiv. Înainte de adoptarea 

unui astfel de act delegat, Comisia ar trebui 

să evalueze, pe baza datelor disponibile, 

fiabilitatea contabilizării terenurilor 

forestiere gestionate și, în special, coerența 

ratelor de recoltare preconizate și a celor 

efective. În plus, prin prezentul regulament 

ar trebui să se permită posibilitatea de a 

anula în mod voluntar unitățile anuale de 

emisii alocate pentru a se permite ca aceste 

cantități să fie luate în considerare atunci 

când se evaluează respectarea de către 

statele membre a cerințelor din 

Regulamentul [ ]. 

statele membre de a-și respecta 

angajamentele ce le revin, flexibilitatea de 

a împărți o cantitate maximă de 280 de 

milioane de tone de CO2 echivalent din 

aceste absorbții între statele membre, 

conform cifrelor din anexa III. În cazul în 

care actul delegat prin care se actualizează 

nivelurile de referință pentru păduri, bazate 

pe planurile forestiere naționale de 

contabilizare în temeiul articolului 8 

alineatul (6) din Regulamentul [LULUCF], 

este adoptat, competența de a adopta acte 

în conformitate cu articolul 290 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 

în ceea ce privește articolul 7, pentru a 

reflecta o contribuție echilibrată a 

categoriei de contabilizare „terenuri 

forestiere gestionate” în cadrul flexibilității 

de 280 de milioane prevăzute la articolul 

respectiv. Înainte de adoptarea unui astfel 

de act delegat, Comisia ar trebui să 

evalueze, pe baza datelor disponibile, 

fiabilitatea contabilizării terenurilor 

forestiere gestionate și, în special, coerența 

ratelor de recoltare preconizate și a celor 

efective. În plus, prin prezentul regulament 

ar trebui să se permită posibilitatea de a 

anula în mod voluntar unitățile anuale de 

emisii alocate pentru a se permite ca aceste 

cantități să fie luate în considerare atunci 

când se evaluează respectarea de către 

statele membre a cerințelor din 

Regulamentul [ ]. 

Or. en 



 

AM\1128109RO.docx  PE605.516v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

12.6.2017 A8-0208/58 

Amendamentul  58 

Pilar Ayuso 

în numele Grupului PPE 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării 

angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 9 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 9a 

 Rezerva pentru măsurile anticipate 

 1. Pentru a se ține seama de măsurile 

anticipate adoptate înainte de 2020, o 

cantitate care nu depășește un total de 90 

de milioane de tone în alocări anuale de 

emisii în perioada 2026-2030 este, la 

cererea unui stat membru, luată în calcul 

la stabilirea conformității statului 

membru respectiv în cadrul ultimei 

analize de verificare a conformității 

efectuate în temeiul articolului 9 din 

prezentul regulament, cu condiția ca: 

 (a) totalul alocărilor anuale de emisii 

pentru perioada 2013-2020 determinat în 

conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și 

cu articolul 10 din Decizia 406/2009/CE 

să depășească totalul emisiilor de gaze cu 

efect de seră anuale verificate pentru 

perioada 2013-2020; 

 (b) PIB-ul său pe cap de locuitor la 

prețurile pieței în 2013 se situează sub 

media UE; 
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 (c) să fi utilizat la maximum 

instrumentele de flexibilitate prevăzute la 

articolele 6 și 7 la nivelurile stabilite în 

anexele II și III; 

 (d) să fi utilizat la maximum 

instrumentele de flexibilitate menționate 

la articolul 5 alineatele (2) și (3) și să nu 

fi transferat emisii alocate unui alt stat 

membru în conformitate cu articolul 5 

alineatele (4) și (5); și 

 (e) Uniunea în ansamblu să își 

îndeplinească obiectivul menționat la 

articolul 1 alineatul (1). 

 2. Cota maximă a unui stat membru 

din totalul menționat la alineatul (1) care 

poate fi luată în calcul la stabilirea 

conformității se stabilește pe baza 

raportului dintre, pe de o parte, diferența 

dintre nivelurile anuale totale de emisii 

alocate pentru perioada 2013-2020 și 

totalul emisiilor de gaze cu efect de seră 

anuale verificate în aceeași perioadă, și, 

pe de altă parte, diferența dintre valoarea 

totală a alocărilor anuale de emisii pentru 

perioada 2013-2020 din toate statele 

membre care îndeplinesc criteriul 

menționat la alineatul (1) litera (b) și 

valoarea totală a emisiilor de gaze cu efect 

de seră anuale verificate ale statelor 

membre respective în aceeași perioadă. 

 Valoarea anuală a emisiilor alocate și a 

emisiilor anuale verificate este stabilită în 

temeiul alineatului (3). 

 3. Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 12 pentru a 

completa prezentul regulament stabilind 

cotele maxime ale fiecărui stat membru 

exprimate în tone de CO2 echivalent, 

astfel cum se prevede la alineatele (1) și 

(2). În scopul acestor acte delegate, 

Comisia utilizează nivelul anual de emisii 

alocate, stabilit în conformitate cu 

articolul 3 alineatul (2) și cu articolul 10 

din Decizia 406/2009/CE și datele 

revizuite din inventar pentru anii 2013 și 

2020, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
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525/2013. 

Or. en 

 

 


