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Amendamentul  307 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Theresa Griffin, Carlos Zorrinho 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Guvernanța uniunii energetice 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. În 2027, Comisia raportează 

pentru perioada cuprinsă între 2021 și 

2025, iar în 2032 pentru perioada 

cuprinsă între 2026 și 2030 cu privire la 

totalul emisiilor și al absorbțiilor de gaze 

cu efect de seră ale Uniunii pentru fiecare 

dintre categoriile de contabilizare a 

terenurilor menționate la articolul 2 din 

Regulamentul (UE) .../... [LULUCF], 

calculat ca totalul emisiilor și al 

absorbțiilor raportate pentru perioada 

respectivă, minus valoarea obținută prin 

înmulțirea cu cinci a mediilor anuale ale 

emisiilor și ale absorbțiilor raportate ale 

Uniunii în perioada 2000-2009. Pe baza 

constatărilor raportului, Comisia prezintă 

propuneri, după caz, pentru a asigura 

integritatea obiectivului global al Uniunii 

pentru 2030 privind reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră și contribuția sa 

la obiectivele Acordului de la Paris. 

 [Amendamentul este menit să înlocuiască 

alineatul (2c) de la AM 175 din cuprinsul 

prezentului raport ENVI/ITRE, A8-

0402/2017.] 

Or. en 
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Justificare 

Ajustare tehnică care ia în considerare dispozițiile articolului 12 alineatul (2a) și ale articolului 15 

alineatul (1) a doua parte din Regulamentul cu privire la 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 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

525/2013 și Deciziei 529/2013/UE (LULUCF). Amendamentul va înlocui alineatul (2c) de la AM 175 din 

prezentul raport ENVI/ITRE, în conformitate cu rezultatul negocierilor cu Consiliul în legătură cu 

Regulamentul LULUCF, din 14 decembrie 2017. 

 


