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12.6.2017 A8-0208/60 

Amendamentul  60 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

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 5 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În ceea ce privește perioada 2021-

2029, un stat membru poate lua cu 

împrumut o cantitate de până la 5 % din 

cota sa anuală de emisii pentru anul 

următor. 

2. În ceea ce privește perioada 2021-

2025, un stat membru poate lua cu 

împrumut o cantitate de până la 3% din 

cota sa anuală de emisii pentru anul 

următor. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/61 

Amendamentul  61 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

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 5 – alineatul 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Statele membre au posibilitatea de 

a utiliza, fără nicio limită cantitativă, 

creditele din proiectele alocate în temeiul 

articolului 24a alineatul (1) din Directiva 

2003/87/CE pentru asigurarea 

conformității cu articolul 9, în același 

timp evitându-se dubla contabilizare. 

eliminat 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/62 

Amendamentul  62 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

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 6 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre care ar putea 

beneficia de o anulare limitată de 

maximum 100 de milioane de cote EU 

ETS, astfel cum este prevăzut la articolul 3 

litera (a) din Directiva 2003/87/CE, care 

sunt luate în calcul în mod colectiv pentru 

asigurarea conformității acestora în temeiul 

prezentului regulament, sunt enumerate în 

anexa II la prezentul regulament. 

1. Statele membre care ar putea 

beneficia de o anulare limitată de 

maximum 50 de milioane de cote EU ETS, 

astfel cum este prevăzut la articolul 3 litera 

(a) din Directiva 2003/87/CE, care sunt 

luate în calcul în mod colectiv pentru 

asigurarea conformității acestora în temeiul 

prezentului regulament, sunt enumerate în 

anexa II la prezentul regulament. 

Or. en 

Justificare 

Amendament ITRE. 
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12.6.2017 A8-0208/63 

Amendamentul  63 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 7 

Utilizarea suplimentară a unei cantități de 

maximum 280 de milioane de absorbții 

nete aferente terenurilor despădurite, 

terenurilor împădurite, terenurilor 

cultivate gestionate și pajiștilor gestionate 

eliminat 

1. În măsura în care emisiile unui 

stat membru depășesc nivelul său anual 

de emisii alocate pentru un anumit an, se 

poate lua în considerare o cantitate 

maximă echivalentă cu suma emisiilor și 

absorbțiilor totale nete din categoriile de 

contabilizare combinate - terenuri 

despădurite, terenuri împădurite, terenuri 

cultivate gestionate și pajiști gestionate - 

la care se face referire în articolul 2 din 

Regulamentul [ ] [LULUCF] pentru 

asigurarea conformității sale în temeiul 

articolului 9 din prezentul regulament 

pentru anul respectiv, în următoarele 

condiții: 

 

(a) cantitatea cumulată luată în 

considerare pentru respectivul stat 

membru pentru toți anii din perioada 

2021-2030 nu depășește nivelul stabilit în 

anexa III pentru respectivul stat membru; 

 

(b) această cantitate depășește  
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cerințele impuse statului membru 

respectiv în temeiul articolului 4 din 

Regulamentul [ ] LULUCF; 

(c) statul membru nu a dobândit, din 

alte state membre, în temeiul 

regulamentului [ ][LULUCF], o cantitate 

de absorbții nete mai mare decât 

cantitatea de absorbții nete transferate; și 

 

(d) statul membru a respectat cerințele 

regulamentului [ ] [LULUCF]. 

 

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. 

 

Or. en 

Justificare 

Dacă amendamentul este adoptat, ar trebui aliniat întregul text. 
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12.6.2017 A8-0208/64 

Amendamentul  64 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

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 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În 2027 și în 2032, în cazul în care 

emisiile de gaze cu efect de seră revizuite 

ale unui stat membru depășesc cota sa 

anuală de emisii pentru oricare an dat al 

perioadei, luându-se în considerare 

alineatul (2) al prezentului articol și 

mecanismele de flexibilitate utilizate în 

temeiul articolelor 5 și 7, se aplică 

următoarele măsuri: 

1. În cazul în care emisiile de gaze cu 

efect de seră anuale revizuite ale unui stat 

membru depășesc cota sa anuală de emisii 

pentru oricare an dat al perioadei, luându-

se în considerare alineatul (2) al 

prezentului articol și mecanismele de 

flexibilitate utilizate în temeiul articolelor 5 

și 6, se aplică următoarele măsuri: 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/65 

Amendamentul  65 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

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 10 – alineatul 2  

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Cantitatea inclusă în anexa IV la 

prezentul regulament se adaugă alocării 

aferente anului 2021 pentru fiecare stat 

membru menționat în anexa respectivă. 

eliminat 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/66 

Amendamentul  66 

Eleonora Evi 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

Anexa III – subtitlul 1  

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

ABSORBȚIILE NETE TOTALE 

AFERENTE TERENURILOR 

DESPĂDURITE, TERENURILOR 

ÎMPĂDURITE, TERENURILOR 

CULTIVATE GESTIONATE ȘI 

PAJIȘTILOR GESTIONATE PE CARE 

STATELE MEMBRE LE POT LUA ÎN 

CONSIDERARE, ÎN SCOPUL 

ASIGURĂRII CONFORMITĂȚII ÎN 

PERIOADA 2021-2030, ÎN TEMEIUL 

ARTICOLULUI 7 

eliminat 

Or. en 

 

 


