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Includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea 

terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima 

și energia pentru 2030 
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Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Planul de contabilizare a pădurilor la nivel 

național va conține toate elementele 

menționate în secțiunea B din anexa IV și 

va include un nou nivel de referință pentru 

păduri propus pe baza continuării practicii 

și a intensității actuale de gestionare a 

pădurilor, conform evidențelor din 

perioada 1990-2009 pe tipuri de păduri și 

clase de vârstă în pădurile naționale, 

exprimat in tone de echivalent CO2 pe an. 

Planul de contabilizare a pădurilor la nivel 

național va conține toate elementele 

menționate în secțiunea B din anexa IV și 

va include un nou nivel de referință pentru 

păduri pe baza continuării practicii actuale 

de gestionare a pădurilor în conformitate 

cu cele mai bune date disponibile indicate 

între 2000-2012 pe tipuri de păduri și clase 

de vârstă în pădurile naționale, exprimat în 

tone de echivalent CO2 pe an.  

Creșterea exploatării de către un stat 

membru, pe baza practicilor de gestionare 

durabilă a pădurilor și politicilor 

naționale adoptate până la data 

prezentării nivelului de referință pentru 

păduri, respectă următoarele condiții:  

(a) terenurile forestiere gestionate rămân 

un absorbant de gaze cu efect de seră; 

și  

(b) mijloacele de menținere sau 

îmbunătățire a absorbanților și a 

rezervoarelor de gaze cu efect de seră 

până în 2050 sunt prezentate în cadrul 

unei strategii pe termen lung cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon, cu scopul 

de a îndeplini obiectivul stabilit la 
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articolul 4.1 din Acordul de la Paris, și 

anume acela de a realiza un echilibru 

între emisiile antropice pe tipuri de 

surse și eliminarea de către absorbanți 

a gazelor cu efect de seră în a doua 

jumătate a acestui secol. 

Comisia poate acorda o derogare de la 

perioada de referință 2000-2012 la 

depunerea unei cereri motivate de către 

un stat membru în care se justifică faptul 

că o astfel de derogare este absolut 

necesară din motive de disponibilitate a 

datelor, cum ar fi calendarul inventarelor 

forestiere. 

Or. en 

 

 


