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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Din perspectiva dezvoltării, este esențial ca prezentul regulament să fie cât se poate de 

ambițios. Obiectivul de 1,5 grade menționat în propunerea Comisiei are la bază constatările 

Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), care arată că regiunile 

vulnerabile din punct de vedere climatic, cum ar fi statele insulare mici în curs de dezvoltare, 

zona de coastă a Asiei de Sud și zonele predispuse la secetă din Africa, vor fi expuse unor 

impacturi periculoase dacă temperatura globală crește dincolo de acest nivel. Potrivit 

constatărilor IPCC, pentru atingerea obiectivului de 1,5 grade și protejarea celor mai săraci 

din lume este nevoie să se genereze „emisii negative” din utilizarea terenurilor, nu doar să se 

folosească acestea pentru compensare. 

Dacă lumea are nevoie să se genereze emisii negative din păduri, considerentele de echitate 

globală impun ca UE să își asume un rol de lider în acest sens. În scopul respectării „dreptului 

de dezvoltare” al țărilor mai sărace, UE ar trebui să își asume o parte cât mai mare a 

responsabilității pentru protecția pădurilor care trebuie să aibă loc la nivel mondial, în special 

în situația în care prezentul regulament va fi prima încercare din lume de a defini modul în 

care emisiile și absorbțiile rezultate din exploatarea terenurilor sunt integrate în contabilizarea 

globală a carbonului. Ca atare, acesta va stabili un precedent important pentru restul lumii și 

aproape sigur va fi folosit drept model în negocierile internaționale. Astfel cum s-a menționat 

în propunerea Comisiei, terenurile au „obiective multiple” – precum producția de alimente – 

care trebuie analizate în raport cu potențialul lor de absorbanți de carbon. Acest aspect este 

chiar mai important în țările în curs de dezvoltare cu populații rurale mari, a căror 

supraviețuire depinde de terenuri. Din aceleași motive, regulamentul ar trebui, de asemenea, 

să încorporeze standarde privind drepturile funciare internaționale, cu scopul de a asigura că 

aceste protecții sunt consacrate în normele internaționale de contabilizare a exploatării 

terenurilor. Aceste standarde vor fi chiar mai importante în țări unde drepturile cutumiare nu 

sunt recunoscute explicit în dreptul comun și unde populațiile indigene din mediul rural au 

fost, de-a lungul istoriei, strămutate din cauza unor proiecte de conservare. Regulamentul ar 

trebui, în cele din urmă, să promoveze mai degrabă restaurarea peisajelor existente decât 

împădurirea unor noi zone. Astfel se reduce la minimum riscul ca activitățile legate de climă 

din sectorul LULUCF să acapareze terenuri utilizate în alte scopuri importante precum 

producția de alimente, care este, din nou, chiar mai importantă în țările în curs de dezvoltare.  

Din aceste motive, raportorul propune următoarele modificări la propunerea Comisiei:  

• Sporirea nivelului de ambiție al propunerii în materie de climă prin următoarele măsuri:  

- creșterea obiectivului intern al sectorului LULUCF;  

- stabilirea unor norme de contabilizare mai stricte;  

- stimularea restaurării zonelor umede;  

- includerea unei revizuiri a nivelului de ambiție al regulamentului.  

• Ori de câte ori este posibil, regulamentul ar trebui să stimuleze mai degrabă activitățile 

care sporesc funcția de absorbant de carbon a utilizărilor existente ale terenurilor (prin 

agroecologie sau restaurarea terenurilor cultivate și a pășunilor gestionate), decât 

împădurirea unor noi zone.  

• Activitățile desfășurate pentru a pune în aplicare prezentul regulament ar trebui să 

respecte standardele internaționale privind protecția drepturilor funciare.  
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• Activitățile desfășurate pentru a pune în aplicare prezentul regulament ar trebui să 

respecte și standardele proprii ale UE în materie de biodiversitate, acest lucru având 

implicații importante pentru dezvoltare, întrucât miliarde de persoane de pe planetă 

depind de biodiversitatea ecosistemelor pentru supraviețuire.  

AMENDAMENTE 

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul   1 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) La data de 10 iunie 2016, Comisia 

a prezentat propunerea ca UE să ratifice 

Acordul de la Paris. Această propunere 

legislativă face parte din acțiunea de 

punere în aplicare a angajamentului 

Uniunii privind reducerea emisiilor la 

nivelul întregii economii, astfel cum s-a 

confirmat în cadrul angajamentului Uniunii 

și al statelor sale membre de reducere 

preconizată stabilită la nivel național , care 

a fost prezentat Secretariatului Convenției-

cadru a Națiunilor Unite asupra 

schimbărilor climatice (CCONUSC) la 6 

martie 2015.10 

(3) La 5 octombrie 2016, Uniunea a 

ratificat în mod oficial Acordul de la 

Paris, permițând astfel intrarea în vigoare 

a acestuia la 4 noiembrie 2016. Această 

propunere legislativă face parte din 

acțiunea de punere în aplicare a 

angajamentului Uniunii privind reducerea 

emisiilor la nivelul întregii economii, astfel 

cum s-a confirmat în cadrul angajamentului 

Uniunii și al statelor sale membre de 

reducere preconizată stabilită la nivel 

național , care a fost prezentat 

Secretariatului Convenției-cadru a 

Națiunilor Unite asupra schimbărilor 

climatice (CCONUSC) la 6 martie 2015.10 

Obiectivele Uniunii de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră sunt în 

concordanță și cu angajamentul asumat 

de Uniune și de statele membre ale 

acesteia de a atinge, până în 2030, 

obiectivele de dezvoltare durabilă 

convenite la nivel internațional, în special 

obiectivul nr. 13 referitor la abordarea de 

urgență a schimbărilor climatice ca 

provocare globală, inclusiv reducerea 

emisiilor și consolidarea rezistenței la 

schimbările climatice. 

_________________ _________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S
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Amendamentul   2 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Sectorul privind exploatarea 

terenurilor, schimbarea destinației 

terenurilor și silvicultura (LULUCF) are 

un potențial enorm de a contribui la 

angajamentele internaționale ale Uniunii 

privind schimbările climatice. 

Gestionarea terenurilor ar trebui să 

satisfacă nevoia de coerență a politicilor 

și de dezvoltare durabilă, în special în 

ceea ce privește impactul său asupra 

comunităților locale și a securității 

alimentare. În acest context, politica 

Uniunii în sectorul LULUCF ar trebui să 

fie asociată cu coerența politicilor în 

favoarea dezvoltării (CPD), în special în 

ceea ce privește dimensiunile sale 

ecologice și economice, astfel încât să 

consolideze sinergiile și să asigure faptul 

că politicile interne privind clima au un 

impact pozitiv asupra țărilor terțe. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Printre altele, Acordul de la Paris 

stabilește un obiectiv pe termen lung care 

corespunde obiectivului de menținere a 

creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 

°C peste nivelurile preindustriale și de 

continuare a eforturilor de menținere a 

acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 

preindustriale. În vederea îndeplinirii 

acestui obiectiv, părțile ar trebui să 

(4) Printre altele, Acordul de la Paris 

stabilește un obiectiv pe termen lung care 

corespunde obiectivului de menținere a 

creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 

°C peste nivelurile preindustriale și de 

continuare a eforturilor de menținere a 

acestei creșteri la 1,5 °C peste nivelurile 

preindustriale, ceea ce înseamnă că lumea 

trebuie să intre într-o perioadă a 
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pregătească, să comunice și să mențină 

contribuții succesive stabilite la nivel 

național. Acordul de la Paris înlocuiește 

abordarea adoptată în conformitate cu 

Protocolul de la Kyoto din 1997 care nu va 

fi continuat după 2020. Acordul de la Paris 

solicită totodată stabilirea unui echilibru 

între emisiile antropice prin surse și 

absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu 

efect de seră în a doua jumătate a acestui 

secol, și invită părțile să ia măsuri pentru 

conservarea și, după caz, consolidarea 

absorbanților și a rezervoarelor de gaze cu 

efect de seră, inclusiv a pădurilor. 

nivelurilor de emisii negative, în timpul 

căreia pădurile vor juca un rol central. În 

vederea îndeplinirii acestui obiectiv, părțile 

ar trebui să pregătească, să comunice și să 

mențină contribuții succesive stabilite la 

nivel național. Acordul de la Paris 

înlocuiește abordarea adoptată în 

conformitate cu Protocolul de la Kyoto din 

1997 care nu va fi continuat după 2020. 

Acordul de la Paris solicită totodată 

stabilirea unui echilibru între emisiile 

antropice prin surse și absorbțiile prin 

absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a 

doua jumătate a acestui secol, și invită 

părțile să ia măsuri pentru conservarea și, 

după caz, consolidarea absorbanților și a 

rezervoarelor de gaze cu efect de seră, 

inclusiv a pădurilor.  

Justificare 

Pentru a menține încălzirea sub 1,5 grade și, cu excepția cazului în care au loc schimbări 

radicale ale căii de reducere a emisiilor dincolo de contribuțiile stabilite la nivel național 

care au fost anunțate, tot pentru a rămâne sub 2 grade, va fi necesar să se găsească 

modalități de eliminare a dioxidului de carbon din atmosferă, proces descris prin termenul 

„emisii negative”. Calea cea mai directă pentru a realiza acest lucru în UE o reprezintă 

intensificarea absorbțiilor din LULUCF. Prin urmare, prezentul regulament este un pilon 

esențial pentru ca UE să își pună în aplicare angajamentul asumat prin Acordul de la Paris. 

 

Amendamentul   4 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Pentru a realiza emisiile negative 

necesare pentru atingerea obiectivelor din 

Acordul de la Paris, absorbțiile de CO2 

din atmosferă prin LULUCF ar trebui să 

fie tratate ca un pilon separat, în 

conformitate cu politica Uniunii privind 

clima. 
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Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4b) Prezentul regulament stabilește un 

precedent global important pentru 

integrarea emisiilor și absorbțiilor legate 

de terenuri în contribuțiile stabilite la 

nivel național în conformitate cu Acordul 

de la Paris. Prin urmare, este important 

ca principiile echității, dezvoltării 

sustenabile și eforturile de eradicare a 

sărăciei să fie respectate și ca 

angajamentele internaționale în domeniul 

drepturilor omului și drepturile 

populațiilor indigene să fie respectate și 

promovate, astfel cum se solicită în 

Acordul de la Paris. 

Justificare 

Prezentul regulament este prima încercare din lume de a stabili norme de contabilizare 

pentru sectorul exploatării terenurilor și de a integra acestea în contribuțiile stabilite la nivel 

național. El va fi probabil utilizat ca punct de pornire și pentru normele de contabilizare a 

exploatării terenurilor care vor fi stabilite în afara UE. În consecință, este important ca 

acesta să includă și principii precum respectarea drepturilor funciare și să trateze emisiile 

aferente exploatării terenurilor ca un pilon separat, deoarece acestea vor fi probabil chiar 

mai importante în țările din sudul globului unde comunitățile afectate de sărăcie sunt și mai 

vulnerabile la posibilitatea de a fi strămutate din cauza proiectelor în domeniul absorbanților 

de carbon. 

 

Amendamentul   6 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Uniunea ar trebui să devină un 

lider mondial în promovarea și exportul 

cercetării și investițiilor în practici, 

tehnici și idei durabile, avansate și 

inovatoare în sectorul LULUCF, precum 

și în diseminarea tehnologiilor ecologice, 
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în scopul reducerii emisiilor de gaze cu 

efect de seră și al menținerii totodată a 

producției alimentelor, oferind astfel un 

exemplu partenerilor săi internaționali, 

inclusiv țărilor în curs de dezvoltare. În 

acest context, cooperarea eficace și 

parteneriatul cu actorii din sectorul 

privat, în special cu întreprinderile mici și 

mijlocii, ar trebui consolidate. 

 

Amendamentul   7 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Prezentul regulament ar trebui să 

fie pus în aplicare în cadrul domeniului 

de aplicare al Acordului de la Paris, în 

special prin observarea importanței de a 

asigura faptul că integritatea tuturor 

ecosistemelor este menținută și că 

mijloacele de subzistență și capacitatea de 

rezistență a comunităților care trăiesc în 

zone împădurite sunt protejate. 

 

Amendamentul   8 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20b) Schimbările climatice au un efect 

profund asupra dezvoltării comunităților 

din întreaga lume. Uniunea și-a asumat 

angajamente în temeiul Acordului de la 

Paris, prin care, atunci când ia măsuri 

privind abordarea schimbărilor climatice, 

să respecte, să promoveze și să țină seama 

de obligațiile care îi revin cu privire la 

drepturile omului, dreptul la sănătate și 

drepturile popoarelor indigene, ale 

comunităților locale, ale migranților, ale 

copiilor, ale persoanelor cu handicap și 

ale persoanelor aflate în situații 
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vulnerabile. În plus, Uniunea va respecta, 

va promova și va ține seama de obligațiile 

care îi revin în ceea ce privește dreptul la 

dezvoltare, precum și egalitatea de gen, 

emanciparea femeilor și echitatea între 

generații. 

 

Amendamentul   9 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20c) Ar trebui asigurată o abordare 

holistică a despăduririlor tropicale, luând 

în considerare toți factorii care determină 

defrișările, precum și obiectivul inclus 

într-o declarație a Comisiei în cadrul 

negocierilor CCONUSC de a stopa 

procesul de reducere a suprafețelor 

împădurite la nivel mondial cel târziu 

până în 2030 și de a reduce defrișările 

tropicale brute cu cel puțin 50 % până în 

2020, față de nivelurile actuale. 

 

Amendamentul   10 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 d (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20d) Uniunea și-a asumat angajamente 

în ceea ce privește obiectivele de 

dezvoltare durabilă ale Organizației 

Națiunilor Unite, care pot fi îndeplinite 

numai prin gestionarea corespunzătoare a 

pădurilor și prin angajamentul de a opri 

despăduririle, de a inversa tendința de 

despădurire și de a impulsiona 

reîmpădurirea. 

 

Amendamentul   11 

Propunere de regulament 
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Considerentul 20 e (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20e) Prezentul regulament, în 

conformitate cu CCONUSC, ar trebui să 

urmeze o abordare elaborată la nivel 

național, care să integreze dimensiunea 

de gen, care să fie participativă și pe 

deplin transparentă și care să ia în 

considerare grupurile vulnerabile, 

comunitățile și ecosistemele. Mai mult 

decât atât, abordarea ar trebui să se 

bazeze pe cele mai bune cunoștințe 

științifice disponibile și, după caz, pe 

cunoștințe tradiționale, pe cunoștințele 

populațiilor indigene și pe sistemele locale 

de cunoștințe și să fie ghidată de acestea, 

în vederea integrării procesului de 

adaptare în politicile și acțiunile 

socioeconomice și de mediu relevante. 

 

Amendamentul   12 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 f (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20f) Silvicultura și pădurile ar trebui 

gestionate în mod responsabil și ar trebui 

să contribuie în mod real la dezvoltarea 

economică a unei țări, oferind 

oportunități economice viabile 

fermierilor, cu condiția să nu aibă loc 

defrișări ale ecosistemelor sensibile, să nu 

se înființeze plantații în turbării, 

plantațiile să fie gestionate prin utilizarea 

unor tehnici agroecologice moderne 

pentru a reduce la minimum efectele 

negative sociale și de mediu și să se 

respecte drepturile funciare, drepturile 

comunităților indigene, precum și 

drepturile omului și ale lucrătorilor. 
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Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Prezentul regulament contribuie la 

respectarea de către Uniune a 

angajamentelor și obiectivelor din cadrul 

Acordului de la Paris.  

Justificare 

Regulamentul privind LULUCF este unul dintre pilonii care pun în aplicare angajamentele 

Uniunii asumate în cadrul Acordului de la Paris. Uniunea s-a angajat să limiteze creșterea 

temperaturii globale la mult sub 2 grade și depune eforturi pentru a rămâne sub 1,5 grade. 

Îndeplinirea angajamentelor din cadrul Acordului de la Paris este crucială pentru evitarea 

impacturilor periculoase în regiunile cele mai vulnerabile la schimbările climatice, printre 

care statele insulare mici în curs de dezvoltare, regiunile de coastă din Asia de Sud și zonele 

predispuse la secetă din Africa. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) zone umede gestionate: terenuri 

declarate ca zone umede care rămân zone 

umede și așezări, alte terenuri 

transformate în zone umede și zone 

umede transformate în așezări și alte 

tipuri de terenuri. 

Justificare 

Turbăriile și zonele umede reprezintă habitate cu o înaltă valoare de conservare unde se află 

unele dintre cele mai importante depozite de carbon din UE și de pe Pământ. Dacă însă 

acestea sunt degradate, ele emit cantități enorme de gaze cu efect de seră. Pentru a asigura 

că regulamentul oferă stimulentele adecvate pentru a menține și restaura astfel de depozite de 

carbon, contabilizarea zonelor umede și a turbăriilor ar trebui să fie făcută obligatorie. 
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Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 14 în vederea adaptării definițiilor 

de la alineatul (1) la evoluțiile științifice 

sau progresele tehnice și pentru a asigura 

coerența dintre definițiile respective și 

eventualele modificări ale definițiilor 

relevante în Orientările IPCC din 2006 

pentru inventarele naționale privind gazele 

cu efect de seră („Orientările IPCC”). 

2. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 14 în vederea adaptării definițiilor 

de la alineatul (1) la evoluțiile științifice 

sau progresele tehnice și pentru a asigura 

coerența dintre definițiile respective și 

eventualele modificări ale definițiilor 

relevante în Orientările IPCC din 2006 

pentru inventarele naționale privind gazele 

cu efect de seră („Orientările IPCC”) și în 

suplimentul din 2013 la Orientările IPCC 

din 2006 pentru inventarele naționale 

privind gazele cu efect de seră: zone 

umede. 

Justificare 

Ar trebui să se țină seama de toate metodologiile cele mai recente ale IPCC de contabilizare 

a exploatării terenurilor. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre depun eforturi pentru a-și 

majora absorbțiile în perioadele 2021 -

 2025 și 2026 - 2030. Pentru perioadele 

ulterioare, absorbțiile totale ale fiecărui 

stat membru contabilizate în conformitate 

cu prezentul regulament cresc, în 

concordanță cu obiectivele pe termen lung 

ale Uniunii privind clima și cu 

angajamentele asumate în cadrul 

Acordului de la Paris.  



 

AD\1124384RO.docx 13/16 PE599.579v02-00 

 RO 

Justificare 

Pentru a menține încălzirea sub 1,5 grade, dar și mult sub 2 grade, potrivit lumii științifice, 

vom fi nevoiți să utilizăm mijloace de absorbție a dioxidului de carbon din atmosferă („emisii 

negative”). Pentru a obține emisii negative, nu este suficient ca absorbțiile prin LULUCF să 

egaleze pur și simplu emisiile, ci să le depășească.  

 

Amendamentul   17 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre reflectă în conturile 

lor emisiile și absorbțiile provenite de pe 

terenuri împădurite și terenuri 

despădurite prin totalizarea emisiilor și a 

absorbțiilor pentru fiecare dintre anii din 

perioada 2021 - 2025 și din perioada 2026 

- 2030. 

1. Statele membre reflectă în conturile 

lor emisiile provenite din despădurire și 

absorbțiile provenite din împădurire prin 

totalizarea emisiilor și a absorbțiilor pentru 

fiecare dintre anii din perioada 2021 - 2025 

și din perioada 2026 - 2030. 

 

Amendamentul  18 

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 o nouă perioadă de referință 

pentru păduri propusă 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 în tone de echivalent CO2 pe an, 

și va asigura că se menține același raport 

de biomasă care este utilizat în scopuri 

energetice și în scopuri legate de biomasa 

solidă. 
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Justificare 

Utilizarea biomasei în scopuri solide (produse cu ciclu de viață îndelungat) reprezintă o mai 

bună utilizare a resursei din punctul de vedere al climei decât utilizarea biomasei provenite 

direct din pădure în scopuri energetice (oxidare instantanee). Dacă se menține intensitatea de 

recoltare, însă raportul lemnului utilizat pentru energie crește, înseamnă că se va degaja mai 

mult co2 și acest lucru ar trebui contabilizat în raport cu nivelul de referință. 
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