
AM\897512RO.doc PE486.140v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

2011/0372(COD)

28.3.2012

AMENDAMENTELE
49 - 155

Proiect de raport
Bas Eickhout
(PE483.710v01-00)

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații 
relevante pentru schimbările climatice

Propunere de regulament
(COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))



PE486.140v01-00 2/53 AM\897512RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\897512RO.doc 3/53 PE486.140v01-00

RO

Amendamentul 49
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Uniunea și statele membre trebuie să 
depună eforturi pentru a furniza informații 
cât mai actualizate cu privire la emisiile de 
gaze cu efect de seră, în special în cadrul 
Strategiei Europa 2020 și al termenului său 
limită precis. Prezentul regulament trebuie
să permită pregătirea unor astfel de 
estimări în cel mai scurt timp posibil pe 
baza informațiilor statistice și de alt tip.

(12) Uniunea și statele membre ar trebui să 
depună eforturi pentru a furniza informații 
cât mai actualizate cu privire la emisiile de 
gaze cu efect de seră, în special în cadrul 
Strategiei Europa 2020 și al termenului său 
limită precis și în cadrul politicii și 
strategiei spațiale europene, care 
abordează provocări importante, precum 
catastrofele naturale, resursele și 
monitorizarea climatică, în beneficiul 
cetățenilor Uniunii.. În acest sens, datele 
transmise de sateliții spațiali ar trebui 
considerate instrumente fundamentale de 
monitorizare pentru Uniune și statele 
membre, grație capacității lor de a 
îmbunătăți imaginea de ansamblu asupra
situației emisiilor de CO2 și CH4, precum 
și LULUCF. În acest scop, ar trebui 
valorificate la maximum programul 
Monitorizarea globală pentru mediul 
înconjurător și securitate (GMES) și alte 
sisteme prin satelit, care să asigure 
rapoarte oportune asupra emisiilor 
(măsurători zilnice globale pentru emisiile 
rurale și antropice de CO2 și CH4, precum 
și pentru absorbanții de CO2 ) și verificări 
independente ale rapoartelor privind 
emisiile calculate. Prezentul regulament ar 
trebui să permită pregătirea unor astfel de 
estimări în cel mai scurt timp posibil pe 
baza informațiilor statistice și de alt tip.

Or. en

Amendamentul 50
Sabine Wils
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Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Potrivit articolului 6 din Protocolul 
de la Kyoto, statele membre au obligația 
de a se asigura că utilizarea 
mecanismelor flexibile prevăzute în acest 
protocol completează măsurile adoptate la 
nivel național în vederea reducerii 
diferențelor de emisii pe cap de locuitor 
între țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare. Cel puțin jumătate din totalul 
reducerilor absolute sub nivelul emisiilor 
de referință istorice ar trebui să fie 
înregistrate în întreaga Uniune. Dreptul 
Uniunii conține, de asemenea, dispoziții 
specifice referitoare la anumite tipuri de 
credite din cadrul proiectului intitulat 
„Mecanismul de dezvoltare curată”, care 
ar trebui să fie evidențiate în registrele și 
în rapoartele statelor membre.

Or. en

Amendamentul 51
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Potrivit articolului 6 din Protocolul 
de la Kyoto, statele membre au obligația 
de a se asigura că utilizarea 
mecanismelor flexibile prevăzute în acest 
protocol completează măsurile adoptate la 
nivel național în vederea reducerii 
diferențelor de emisii pe cap de locuitor 
între țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare. Cel puțin jumătate din totalul 
reducerilor absolute sub nivelul emisiilor 
de referință istorice ar trebui să fie 
înregistrate în întreaga Uniune. Dreptul 
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Uniunii conține, de asemenea, dispoziții 
specifice referitoare la anumite tipuri de 
credite din cadrul proiectului intitulat 
„Mecanismul de dezvoltare curată”, care 
ar trebui să fie evidențiate în registrele și 
în rapoartele statelor membre.

Or. en

Amendamentul 52
Sabine Wils

Propunere de regulament
Considerentul 14b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Orice reportare a unităților de 
cantitate atribuită (AAU) de la o perioadă 
de angajament la alta potrivit 
Protocolului de la Kyoto va afecta nivelul 
ambițiilor de reducere totală și, drept 
urmare, decalajul până la nivelul 
reducerile necesare pentru limitarea 
creșterii temperaturii, în contextul 
schimbărilor climatice, la 2 °C. În pofida 
necesității de a limita reportările pentru a 
menține integritatea ecologică a celei de-a
doua perioade de angajament prevăzute 
de Protocolul de la Kyoto, conturile de 
report pentru unitățile de cantitate 
atribuită ar trebui menținute în registre și 
în rapoarte.

Or. en

Amendamentul 53
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 14b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Orice reportare a unităților de 
cantitate atribuită (AAU) de la o perioadă 
de angajament la alta potrivit 
Protocolului de la Kyoto va afecta nivelul 
ambițiilor de reducere totală și, drept 
urmare, decalajul până la nivelul 
reducerile necesare pentru limitarea 
creșterii temperaturii, în contextul 
schimbărilor climatice, la 2 °C. În pofida 
necesității de a limita reportările pentru a 
menține integritatea ecologică a celei de-a 
doua perioade de angajament prevăzute 
de Protocolul de la Kyoto, conturile de 
report pentru unitățile de cantitate 
atribuită ar trebui menținute în registre și 
în rapoarte.

Or. en

Amendamentul 54
Michèle Rivasi, Sandrine Bélier

Propunere de regulament
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Dată fiind importanța emisiilor 
fugitive de metan din punctul de vedere al 
impactului asupra climei al gazelor de șist 
în cadrul ciclului de viață, în examinarea 
inventarelor statelor membre, experții 
Uniunii ar trebui să acorde o atenție 
deosebită inventarelor de astfel de emisii, 
precum și oricărei evoluții a dovezilor 
științifice referitoare la nivelul acestora.

Or. en

Amendamentul 55
Theodoros Skylakakis
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) monitorizarea și raportarea emisiilor 
de carbon negru, luând în considerare 
Rezoluția Parlamentului European din 
14 septembrie 2011 referitoare la o 
abordare globală privind emisiile 
antropice cu efecte asupra climei, altele 
decât cele de CO2

1; 
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Amendamentul 56
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) raportarea emisiilor de CO2 generate de 
activitățile de transport maritim;

(e) raportarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră generate de activitățile de transport 
maritim;

Or. pl

Amendamentul 57
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) raportarea emisiilor de carbon negru 
generate de toate mijloacele de transport;
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Amendamentul 58
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) monitorizarea și raportarea acțiunilor 
întreprinse de statele membre în vederea 
adaptării la consecințele inevitabile ale 
schimbărilor climatice;

(g) monitorizarea și raportarea acțiunilor 
întreprinse de statele membre în vederea 
adaptării rentabile la consecințele 
inevitabile ale schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 59
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) impactului nelegat de CO2 asupra 
climei, asociat emisiilor generate de aviația 
civilă;

(e) impactului nelegat de CO2 asupra 
climei, asociat emisiilor generate de aviația 
civilă ca urmare a staționării aeronavelor 
în aeroporturilor statelor membre;

Or. it

Amendamentul 60
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) impactului nelegat de CO2 asupra 
climei, asociat emisiilor generate de aviația 

(e) impactului legat de CO2 asupra climei, 
asociat emisiilor generate de aviația civilă;
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civilă;

Or. pl

Amendamentul 61
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) măsurile adoptate de Uniune și de 
statele membre în vederea reducerii 
emisiilor antropice cu efecte asupra 
climei, altele decât cele de CO2, luând în 
considerare Rezoluția Parlamentului 
European din 14 septembrie 2011 
referitoare la o abordare globală privind 
emisiile antropice cu efecte asupra climei, 
altele decât cele de CO2

1; 
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Amendamentul 62
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia în numele 
Uniunii elaborează și pun în aplicare o 
strategie de dezvoltare cu emisii reduse de 
carbon pentru a contribui la:

(1) Statele membre și Comisia în numele 
Uniunii prezintă rapoarte cu privire la 
elaborarea unei strategii de dezvoltare cu 
emisii reduse de carbon în conformitate cu 
dispozițiile de raportare convenite la nivel 
internațional, în contextul procesului 
CCONUSC, pentru a contribui la:

Or. en
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Amendamentul 63
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) monitorizarea transparentă și precisă a 
progreselor reale și preconizate înregistrate 
de către statele membre, inclusiv 
contribuția măsurilor propuse de Uniune la 
îndeplinirea angajamentelor Uniunii și ale 
statelor sale membre, în temeiul 
CCONUSC, de a limita sau reduce emisiile 
antropice de gaze cu efect de seră;

(a) monitorizarea transparentă și precisă a 
progreselor reale și preconizate înregistrate 
de către statele membre, inclusiv 
contribuția măsurilor propuse de Uniune la 
îndeplinirea angajamentelor pe termen 
lung ale Uniunii și ale statelor sale 
membre, în temeiul CCONUSC, de a 
limita sau reduce emisiile antropice de 
gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 64
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor 
membre privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE și reducerea pe termen lung a 
emisiilor și sporirea eliminării de către 
absorbanți în toate sectoarele în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de a 
reduce emisiile cu până la 80-95% până în 
2050 față de nivelurile din 1990, în 
contextul reducerilor necesare, potrivit 
IPCC, în țările dezvoltate considerate ca 
grup.

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor 
membre privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE și reducerea suplimentară pe 
termen lung a emisiilor și sporirea 
eliminării de către absorbanți în toate 
sectoarele în conformitate cu obiectivul 
Uniunii de a reduce emisiile cu până la 80-
95% până în 2050 față de nivelurile din 
1990, în contextul reducerilor necesare, 
potrivit IPCC, în țările dezvoltate 
considerate ca grup.

Or. it



AM\897512RO.doc 11/53 PE486.140v01-00

RO

Amendamentul 65
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor 
membre privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE și reducerea pe termen lung 
a emisiilor și sporirea eliminării de către 
absorbanți în toate sectoarele în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de a 
reduce emisiile cu până la 80-95% până 
în 2050 față de nivelurile din 1990, în 
contextul reducerilor necesare, potrivit 
IPCC, în țările dezvoltate considerate ca 
grup.

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor 
membre privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE.

Or. it

Amendamentul 66
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor 
membre privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE și reducerea pe termen lung a 
emisiilor și sporirea eliminării de către 
absorbanți în toate sectoarele în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de a 
reduce emisiile cu până la 80-95% până 
în 2050 față de nivelurile din 1990, în 
contextul reducerilor necesare, potrivit
IPCC, în țările dezvoltate considerate ca 
grup.

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor 
membre privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE și reducerea suplimentară pe 
termen lung a emisiilor și sporirea 
eliminării de către absorbanți în toate 
sectoarele în contextul reducerilor 
necesare, potrivit IPCC, în țările dezvoltate 
considerate ca grup.

Or. it
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Amendamentul 67
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor 
membre privind reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei 
nr. 406/2009/CE și reducerea pe termen 
lung a emisiilor și sporirea eliminării de 
către absorbanți în toate sectoarele în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de a 
reduce emisiile cu până la 80-95% până în 
2050 față de nivelurile din 1990, în 
contextul reducerilor necesare, potrivit 
IPCC, în țările dezvoltate considerate ca 
grup.

(b) reducerea pe termen lung a emisiilor și 
sporirea eliminării de către absorbanți în 
toate sectoarele în conformitate cu 
obiectivul Uniunii de a reduce emisiile cu 
până la 80-95% până în 2050 față de 
nivelurile din 1990, în contextul 
reducerilor necesare, potrivit IPCC, în 
țările dezvoltate considerate ca grup.

Or. en

Amendamentul 68
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor 
membre privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE și reducerea pe termen lung a 
emisiilor și sporirea eliminării de către 
absorbanți în toate sectoarele în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de a 
reduce emisiile cu până la 80-95% până 
în 2050 față de nivelurile din 1990, în 
contextul reducerilor necesare, potrivit 
IPCC, în țările dezvoltate considerate ca 
grup.

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor 
membre privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE și reducerea pe termen lung a 
emisiilor și sporirea eliminării de către 
absorbanți în toate sectoarele în contextul 
reducerilor necesare, potrivit IPCC, în 
țările dezvoltate considerate ca grup.
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Or. pl

Amendamentul 69
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor 
membre privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE și reducerea pe termen lung a 
emisiilor și sporirea eliminării de către 
absorbanți în toate sectoarele în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de a 
reduce emisiile cu până la 80-95% până în 
2050 față de nivelurile din 1990, în 
contextul reducerilor necesare, potrivit 
IPCC, în țările dezvoltate considerate ca 
grup.

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor 
membre privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE și reducerea pe termen lung a 
emisiilor și sporirea eliminării de către 
absorbanți în toate sectoarele în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de a 
reduce emisiile interne cu până la 80-95% 
până în 2050 față de nivelurile din 1990, în 
contextul reducerilor necesare, potrivit 
IPCC, în țările dezvoltate considerate ca 
grup.

Or. en

Amendamentul 70
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor 
membre privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE și reducerea pe termen lung a 
emisiilor și sporirea eliminării de către 
absorbanți în toate sectoarele în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de a 
reduce emisiile cu până la 80-95% până în 
2050 față de nivelurile din 1990, în 
contextul reducerilor necesare, potrivit 
IPCC, în țările dezvoltate considerate ca 

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor 
membre privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE și reducerea pe termen lung a 
emisiilor și sporirea eliminării de către 
absorbanți în toate sectoarele în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de a 
reduce emisiile interne cu până la 80-95% 
până în 2050 față de nivelurile din 1990, în 
contextul reducerilor necesare, potrivit 
IPCC, în țările dezvoltate considerate ca 
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grup. grup.

Or. en

Amendamentul 71
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor 
membre privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE și reducerea pe termen lung a 
emisiilor și sporirea eliminării de către 
absorbanți în toate sectoarele în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de a 
reduce emisiile cu până la 80-95% până în 
2050 față de nivelurile din 1990, în 
contextul reducerilor necesare, potrivit 
IPCC, în țările dezvoltate considerate ca 
grup.

(b) îndeplinirea angajamentelor statelor 
membre privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE și reducerea pe termen lung a 
emisiilor și sporirea eliminării de către 
absorbanți în toate sectoarele în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de a 
reduce emisiile cu până la 80-95% până în 
2050 față de nivelurile din 1990, în cadrul 
unei reduceri globale a emisiilor cu cel 
puțin 50 % până în 2050 față de nivelurile 
din 1990, în contextul reducerilor necesare, 
potrivit IPCC, în țările dezvoltate 
considerate ca grup.

Or. en

Amendamentul 72
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre transmit Comisiei 
strategia de dezvoltare cu emisii reduse de 
carbon la un an de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament sau în 
conformitate cu orice calendar stabilit la 
nivel internațional în contextul procesului 
CCONUSC.

(2) Statele membre prezintă Comisiei 
rapoarte cu privire la strategia de 
dezvoltare cu emisii reduse de carbon în 
conformitate cu orice calendar stabilit la 
nivel internațional în contextul procesului 
CCONUSC.
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Or. en

Amendamentul 73
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre transmit Comisiei 
strategia de dezvoltare cu emisii reduse de 
carbon la un an de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament sau în conformitate 
cu orice calendar stabilit la nivel 
internațional în contextul procesului 
CCONUSC.

(2) Statele membre transmit Comisiei 
strategia de dezvoltare cu emisii reduse de 
carbon la 18 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament sau în conformitate 
cu orice calendar stabilit la nivel 
internațional în contextul procesului 
CCONUSC.

Or. en

Amendamentul 74
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc, pun în 
funcțiune și urmăresc să îmbunătățească 
permanent sistemele naționale de 
inventariere pentru a estima emisiile 
antropice de la surse și eliminările de către 
absorbanți a gazelor cu efect de seră 
incluse în anexa I la prezentul regulament 
și pentru a asigura termenele, transparența, 
precizia, coerența, comparabilitatea și 
caracterul integral al inventarelor lor de 
gaze cu efect de seră.

(1) Statele membre stabilesc, pun în 
funcțiune și urmăresc să îmbunătățească 
permanent sistemele naționale de 
inventariere în conformitate cu cerințele 
CCONUSC privind sistemele naționale
pentru a estima emisiile antropice de la 
surse și eliminările de către absorbanți a 
gazelor cu efect de seră incluse în anexa I 
la prezentul regulament și pentru a asigura 
termenele, transparența, precizia, coerența, 
comparabilitatea și caracterul integral al 
inventarelor lor de gaze cu efect de seră.

Or. en
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Amendamentul 75
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) folosesc sistemele de raportare stabilite 
în temeiul articolului 6 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. 842/2006 pentru 
îmbunătățirea estimării gazelor fluorinate 
în inventarele de gaze cu efect de seră;

(a) folosesc sistemele de raportare stabilite 
în temeiul articolului 6 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. 842/2006 pentru 
îmbunătățirea estimării gazelor fluorinate 
în inventarele de gaze cu efect de seră, 
unde este cazul;

Or. en

Amendamentul 76
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un sistem 
de inventariere la nivelul Uniunii în 
vederea asigurării actualității, 
transparenței, preciziei, coerenței,
comparabilității și caracterului integral al
inventarelor naționale cu privire la 
inventarul de gaze cu efect de seră la 
nivelul Uniunii. Comisia administrează, 
menține și urmărește să îmbunătățească 
permanent acest sistem, care include:

Prezentul regulament stabilește un sistem 
de inventariere la nivelul Uniunii în 
vederea asigurării actualității, 
transparenței, preciziei, coerenței și 
comparabilității inventarelor naționale cu 
privire la inventarul de gaze cu efect de 
seră la nivelul Uniunii. Comisia 
administrează, menține și urmărește să 
îmbunătățească permanent acest sistem, 
care include:

Or. en

Amendamentul 77
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o procedură pentru a estima, în 
consultare cu statele membre în cauză, 
orice informații care lipsesc din 
inventarul lor național;

eliminat

Or. en

Amendamentul 78
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o revizuire anuală expertă a 
inventarelor de gaze cu efect de seră din 
statele membre.

eliminat

Or. en

Amendamentul 79
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc și raportează 
Comisiei, până la data de 15 ianuarie a 
fiecărui an („anul X”):

Statele membre stabilesc și raportează 
Comisiei, până la data de 15 ianuarie la 
fiecare doi ani („anul X”) sau la 
actualizarea informațiilor:

Or. sv

Amendamentul 80
Elisabetta Gardini
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) emisiile antropice de gaze cu efect de 
seră incluse în anexa I la prezentul 
regulament și emisiile antropice de gaze cu 
efect de seră menționate la articolul 2 
alineatul (1) din Decizia nr. 406/2009/CE 
pentru anul X-2. Fără a aduce atingere 
raportării gazelor cu efect de seră incluse în 
anexa I din prezentul regulament, emisiile 
de dioxid de carbon (CO2) de la categoria 
de sursă IPCC „1.A.3.A aviație civilă” se 
consideră egale cu zero în sensul 
articolului 3 și al articolului 7 alineatul 1 
din Decizia nr. 406/2009/CE;

(a) emisiile antropice de gaze cu efect de 
seră incluse în anexa I la prezentul 
regulament, ce vor fi actualizate în 
conformitate cu deciziile adoptate în 
temeiul CCONUSC și al Protocolului de 
la Kyoto și emisiile antropice de gaze cu 
efect de seră menționate la articolul 2 
alineatul (1) din Decizia nr. 406/2009/CE 
pentru anul X-2. Fără a aduce atingere 
raportării gazelor cu efect de seră incluse în 
anexa I din prezentul regulament, emisiile 
de dioxid de carbon (CO2) de la categoria 
de sursă IPCC „1.A.3.A aviație civilă” se 
consideră egale cu zero în sensul 
articolului 3 și al articolului 7 alineatul 1 
din Decizia nr. 406/2009/CE;

Or. en

Amendamentul 81
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) emisiile lor antropice de gaze cu efect 
de seră de la surse și eliminările de către 
absorbanți a dioxidului de carbon rezultat 
din activitățile LULUCF în temeiul 
Protocolului de la Kyoto și informații 
privind contabilizarea acestor emisii de 
gaze cu efect de seră și a absorbțiilor 
datorate exploatării terenurilor, 
schimbării intervenite în exploatarea 
terenurilor și exploatării pădurilor, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (3) 
și, în cazul în care statele membre decid 
să îl utilizeze, în conformitate cu articolul 3 
alineatul (4) din Protocolul de la Kyoto, 

(d) emisiile rezultate din LULUCF de la 
surse și eliminările de către absorbanți 
conform normelor de elaborare a 
informațiilor solicitate în conformitate cu 
articolul 7 din Protocolul de la Kyoto;
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precum și cu deciziile adoptate în temeiul 
acestor dispoziții, pentru anii dintre 2008 
și anul X-2. Statele membre care optează 
pentru administrarea terenurilor agricole, 
gestionarea pășunilor sau refacerea 
stratului de vegetație, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (4) din Protocolul de 
la Kyoto, raportează, de asemenea, 
emisiile antropice de gaze cu efect de seră 
la surse și absorbțiile pentru fiecare astfel 
de activitate pentru anul 1990;

Or. en

Amendamentul 82
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informații privind indicatorii, pentru 
anul X-2;

eliminat

Or. sv

Amendamentul 83
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) alocarea reală sau estimată a emisiilor 
verificate raportate de instalații și 
operatori în temeiul Directivei 
2003/87/CE către categoriile de surse din 
inventarele naționale de gaze cu efect de 
seră și raportul dintre emisiile verificate și 
totalul emisiilor de gaze cu efect de seră 
raportate din respectivele categorii de 
surse, pentru anul X-2;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 84
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera l – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) rezultatele verificărilor efectuate în ceea 
ce privește coerența emisiilor raportate în 
inventarele de gaze cu efect de seră, pentru 
anul X-2, cu:

(l) rezultatele verificărilor calitative 
efectuate în ceea ce privește coerența 
emisiilor raportate în inventarele de gaze 
cu efect de seră, pentru anul X-2, cu:

Or. en

Amendamentul 85
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) rezultatele verificărilor efectuate în 
ceea ce privește coerența activității, 
informațiile contextuale și ipotezele 
folosite pentru estimarea emisiilor în 
pregătirea inventarelor de gaze cu efect de 
seră, pentru anul X-2, cu:

eliminat

(i) datele și ipotezele folosite pentru 
pregătirea inventarelor de poluanți 
atmosferici în temeiul Directivei 
2001/81/CE;
(ii) datele raportate în temeiul articolului 
6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
842/2006;
(iii) datele privind energia raportate în 
temeiul articolului 4 din Regulamentul 
(CE) nr. 1099/2008 și al anexei B la 
acesta;
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Or. en

Amendamentul 86
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera m – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) datele și ipotezele folosite pentru 
pregătirea inventarelor de poluanți 
atmosferici în temeiul Directivei 
2001/81/CE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 87
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera m – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) datele raportate în temeiul articolului 
6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
842/2006;

eliminat

Or. en

Amendamentul 88
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera m – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) datele privind energia raportate în 
temeiul articolului 4 din Regulamentul 
(CE) nr. 1099/2008 și al anexei B la 

eliminat



PE486.140v01-00 22/53 AM\897512RO.doc

RO

acesta;

Or. en

Amendamentul 89
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) o descriere a tuturor modificărilor 
aduse sistemului lor național de 
inventariere;

(n) o descriere a modificărilor aduse 
sistemului lor național de inventariere;

Or. en

Amendamentul 90
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) o descriere a tuturor modificărilor 
aduse registrului național;

(o) o descriere a modificărilor aduse 
registrului național;

Or. en

Amendamentul 91
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre prezintă secretariatului 
CCONUSC, în fiecare an până la data de 
15 aprilie, inventarele naționale conținând 
informații identice cu cele prezentate 

(3) Statele membre prezintă secretariatului 
CCONUSC, în fiecare an până la data de 
15 aprilie, inventarele naționale conținând 
informațiile prezentate Comisiei în 
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Comisiei în conformitate cu alineatul (2) 
din prezentul articol.

conformitate cu alineatul (2) din prezentul 
articol.

Or. en

Amendamentul 92
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adăuga sau elimina substanțe în/ din 
lista de gaze cu efect de seră incluse în 
anexa I la prezentul regulament;

(a) adăuga sau elimina substanțe în/ din 
lista de gaze cu efect de seră incluse în 
anexa I la prezentul regulament în 
conformitate cu deciziile adoptate în 
temeiul CCONUSC și al Protocolului de 
la Kyoto;

Or. en

Amendamentul 93
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabili cerințe de monitorizare și de 
raportare cu privire la LULUCF, în 
conformitate cu orice nou acord 
internațional încheiat sau act legislativ 
adoptat în conformitate cu articolul 9 din 
Decizia nr. 406/2009/CE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 94
Oreste Rossi
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Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 Procedura comitetului eliminat
Inventare aproximative de gaze cu efect 
de seră
Până la data de 31 iulie a fiecărui an 
(„anul X”), statele membre prezintă 
Comisiei inventarele aproximative de gaze 
cu efect de seră pentru anul X-1. Pe baza 
inventarelor aproximative de gaze cu efect 
de seră prezentate de către statele 
membre, sau, dacă este cazul, pe baza 
propriilor estimări, Comisia compilează 
anual un inventar aproximativ de gaze cu 
efect de seră la nivelul Uniunii. Comisia 
pune aceste informații la dispoziția 
publicului în fiecare an până la data de 
30 septembrie.

Or. it

Amendamentul 95
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia efectuează o verificare inițială 
a datelor transmise de statele membre în 
temeiul articolului 7 alineatul (1) din 
prezentul regulament, în ceea ce privește 
caracterul integral și problemele potențiale. 
Comisia trimite statelor membre rezultatele 
verificărilor efectuate în termen de 6 
săptămâni de la data transmiterii 
informațiilor. Statele membre răspund 
tuturor întrebărilor ridicate de verificarea 
inițială până la data de 15 martie, odată cu 
transmiterea inventarului final pentru anul 
X-2.

(1) Comisia efectuează o verificare inițială 
a datelor transmise de statele membre în 
temeiul articolului 7 alineatul (1) din 
prezentul regulament, în ceea ce privește 
caracterul integral și problemele potențiale. 
Comisia trimite statelor membre rezultatele 
verificărilor efectuate în termen de 6 
săptămâni de la data transmiterii 
informațiilor. Statele membre răspund 
tuturor întrebărilor pertinente ridicate de 
verificarea inițială până la data de 15 
martie, odată cu transmiterea inventarului 
final pentru anul X-2.



AM\897512RO.doc 25/53 PE486.140v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 96
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care statele membre nu 
răspund la întrebările Comisiei sau nu 
transmit estimările complete din inventar 
necesare pentru compilarea, până la 15 
martie, a inventarului la nivelul Uniunii, 
Comisia pregătește estimări care vor fi 
folosite în locul estimărilor relevante din 
inventarul statelor membre. Comisia 
folosește, în acest scop, metode coerente 
cu orientările aplicabile întocmirii 
inventarelor naționale de gaze cu efect de 
seră.

(2) În cazul în care statele membre nu 
transmit estimările complete din inventar 
necesare pentru compilarea, până la 15 
martie, a inventarului la nivelul Uniunii, 
Comisia pregătește estimări pentru a ajuta 
statele membre în cauză la finalizarea 
estimărilor din inventar. Comisia 
folosește, în acest scop, orientările 
aplicabile întocmirii inventarelor naționale 
de gaze cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 97
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportarea emisiilor de dioxid de carbon
generate de activitățile de transport maritim

Raportarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră generate de activitățile de transport 
maritim

Or. pl

Amendamentul 98
Elisabetta Gardini
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia dispune de competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 29 din prezentul regulament 
pentru a specifica cerințele pentru 
monitorizarea și raportarea emisiilor de 
CO2 generate de ambarcațiunile care 
ancorează în porturile din statele membre. 
Cerințele de monitorizare și de raportare 
adoptate sunt coerente cu metodele 
convenite în cadrul CCONUSC și, în 
măsura în care este posibil, cu metodele 
aplicabile ambarcațiunilor în contextul 
OMI sau al cerințelor prin intermediul 
legislației UE care abordează emisiile de 
GES generate de activitățile de transport 
maritim. În măsura în care este posibil, 
cerințele de monitorizare și de raportare 
reduc volumul de lucru al statelor 
membre, inclusiv prin folosirea colectării 
și păstrării de date centralizate.

(1) La adoptarea oricărui act legislativ al 
Uniunii referitor la emisiile de gaze de 
seră generate de transportul maritim,
statele membre stabilesc și raportează 
Comisiei emisiile de CO2 generate de 
activitățile de transport maritim în 
conformitate cu dispozițiile de raportare 
prevăzute de respectivele acte legislative.

Or. en

Amendamentul 99
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia dispune de competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 29 din prezentul regulament 
pentru a specifica cerințele pentru 
monitorizarea și raportarea emisiilor de 
CO2 generate de ambarcațiunile care 
ancorează în porturile din statele membre. 
Cerințele de monitorizare și de raportare 
adoptate sunt coerente cu cerințele 
convenite în cadrul CCONUSC și, în 

(1) Comisia dispune de competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 29 din prezentul regulament 
pentru a specifica cerințele pentru 
monitorizarea și raportarea emisiilor de 
CO2 generate de ambarcațiunile care 
ancorează în porturile din statele membre. 
Cerințele de monitorizare și de raportare 
adoptate sunt coerente cu cerințele 
convenite în cadrul CCONUSC și cu 
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măsura în care este posibil, cu cerințele 
aplicabile ambarcațiunilor în contextul 
OMI sau prin intermediul legislației UE 
care abordează emisiile de GES generate 
de activitățile de transport maritim. În 
măsura în care este posibil, cerințele de 
monitorizare și de raportare reduc volumul 
de lucru al statelor membre, inclusiv prin 
folosirea colectării și păstrării de date 
centralizate.

cerințele aplicabile ambarcațiunilor în 
contextul OMI sau prin intermediul 
legislației UE care abordează emisiile de 
GES generate de activitățile de transport 
maritim. Cerințele de monitorizare și de 
raportare reduc volumul de lucru al statelor 
membre, inclusiv prin folosirea colectării și 
păstrării de date centralizate.

Or. en

Amendamentul 100
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un act a fost adoptat 
în temeiul alineatului (1), statele membre 
stabilesc și raportează Comisiei până la 
data de 15 ianuarie a fiecărui an („anul 
X”), pentru anul X-2, emisiile de dioxid de 
carbon generate de activitățile de 
transport maritim în temeiul actului 
respectiv.

eliminat

Or. en

Amendamentul 101
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În măsura în care este posibil, 
cerințele de monitorizare și de raportare 
reduc volumul de lucru al statelor 
membre, inclusiv prin colectarea și 
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păstrării de date centralizate și prin 
respectarea cerințelor – dacă există – în 
contextul CCONUSC și al OMI.

Or. en

Amendamentul 102
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acestea vizează garantarea actualității, 
transparenței, preciziei, coerenței, 
comparabilității și caracterului integral al 
informațiilor raportate privind politicile și 
măsurile, precum și previziunile referitoare 
la emisiile antropice de la surse și la 
eliminarea de către absorbanți a gazelor cu 
efect de seră, menționate la articolele 14 și 
15 din prezentul regulament, inclusiv 
folosirea și aplicarea datelor, metodelor și 
modelelor, precum și punerea în aplicare a 
activităților de asigurare a calității și 
control al calității și analiza de 
sensibilitate.

(2) Acestea vizează garantarea actualității, 
transparenței, preciziei, coerenței, 
comparabilității și caracterului integral al 
informațiilor raportate privind politicile și 
măsurile, precum și previziunile referitoare 
la emisiile antropice de la surse și la 
eliminarea de către absorbanți a gazelor cu 
efect de seră, menționate la articolele 14 și 
15 din prezentul regulament, inclusiv, dacă 
este necesar, folosirea și aplicarea datelor, 
metodelor și modelelor, precum și punerea 
în aplicare a activităților de asigurare a 
calității și control al calității și analiza de 
sensibilitate.

Or. en

Amendamentul 103
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prezintă Comisiei în 
fiecare an până la 15 martie („anul X”):

(1) Statele membre prezintă Comisiei la 
fiecare doi ani până la 15 martie („anul 
X+1”):

Or. en
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Amendamentul 104
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pun la dispoziția 
publicului, în format electronic, orice 
evaluare a costurilor și efectelor 
politicilor și măsurilor naționale, precum 
și orice informație cu privire la punerea în 
aplicare a politicilor și măsurilor Uniunii 
care limitează sau reduc emisiile antropice 
de la surse și sporesc eliminarea de către 
absorbanți a gazelor cu efect de seră, 
împreună cu rapoartele tehnice care 
susțin evaluările respective. Acestea ar 
trebui să includă descrieri ale modelelor 
și abordărilor metodologice folosite, 
definiții și ipoteze aferente.

(2) Statele membre pun la dispoziția 
publicului, în format electronic, politicile și 
măsurile naționale, precum și informații 
cu privire la punerea în aplicare a 
politicilor și măsurilor Uniunii care 
limitează sau reduc emisiile antropice de la 
surse și sporesc eliminarea de către 
absorbanți a gazelor cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 105
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre raportează Comisiei 
până la data de 15 martie a fiecărui an
(„anul X”) previziunile naționale 
referitoare la emisiile antropice de la surse 
și la eliminarea de către absorbanți a 
gazelor cu efect de seră, per gaz și per 
sector de activitate. Aceste previziuni 
includ estimările cantitative pentru 
următorii 4 ani care se termină cu 0 sau 5, 
imediat după anul X. Previziunile naționale 
iau în considerare orice politici și măsuri 

(1) Statele membre raportează Comisiei 
până la data de 15 martie, la fiecare doi 
ani („anul X+1”), previziunile naționale 
referitoare la emisiile antropice de la surse 
și la eliminarea de către absorbanți a 
gazelor cu efect de seră, per gaz și per 
sector de activitate. Aceste previziuni 
includ estimările cantitative pentru 
următorii 4 ani care se termină cu 0 sau 5, 
imediat după anul X. Previziunile naționale 
iau în considerare orice politici și măsuri 
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adoptate la nivelul Uniunii și includ: adoptate la nivelul Uniunii și includ:

Or. en

Amendamentul 106
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre raportează Comisiei 
până la data de 15 martie a fiecărui an
(„anul X”) previziunile naționale 
referitoare la emisiile antropice de la surse 
și la eliminarea de către absorbanți a 
gazelor cu efect de seră, per gaz și per 
sector de activitate. Aceste previziuni 
includ estimările cantitative pentru 
următorii 4 ani care se termină cu 0 sau 5, 
imediat după anul X. Previziunile naționale 
iau în considerare orice politici și măsuri 
adoptate la nivelul Uniunii și includ:

(1) Statele membre raportează Comisiei 
până la data de 15 martie, la fiecare doi 
ani („anul X”), previziunile naționale 
referitoare la emisiile antropice de la surse 
și la eliminarea de către absorbanți a 
gazelor cu efect de seră, per gaz și per 
sector de activitate. Aceste previziuni 
includ estimările cantitative pentru 
următorii 4 ani care se termină cu 0 sau 5, 
imediat după anul X. Previziunile naționale 
iau în considerare orice politici și măsuri 
adoptate la nivelul Uniunii și includ:

Or. en

Amendamentul 107
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) previziuni privind modul în care 
gazele cu efect de seră generate de 
reciclarea deșeurilor vor influența 
schimbările climatice;

Or. en
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Amendamentul 108
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) previziuni privind gazele cu efect de 
seră emise într-o țară terță, ca urmare a 
importului de energie din țara respectivă 
de către statul membru;

Or. en

Amendamentul 109
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) previziuni privind măsura în care 
condițiile climatice extreme vor afecta 
capacitatea pădurilor, a agriculturii și a 
apei de a absorbi carbonul și gazele cu 
efect de seră.

Or. en

Amendamentul 110
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un stat membru nu 
prezintă previziunile estimate complete
până la data de 15 martie a fiecărui an, 
Comisia poate pregăti estimările necesare 
pentru compilarea previziunilor la nivelul 

(2) Statele membre prezintă rapoarte 
conținând cele mai recente previziuni 
disponibile. În cazul în care un stat 
membru nu prezintă o previziune sau dacă 
previziunile nu respectă dispozițiile de la 
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Uniunii. alineatul (1) până la data de 15 martie la 
fiecare doi ani, Comisia poate pregăti 
estimările necesare pentru compilarea 
previziunilor la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 111
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre raportează Comisiei, până 
la data de 15 martie a fiecărui an, 
informații privind acțiunile puse în aplicare 
sau planificate în vederea adaptării la 
schimbările climatice, în special cu privire 
la strategiile naționale sau regionale de 
adaptare și la măsurile de adaptare. 
Informațiile includ alocarea bugetului în 
funcție de sector de acțiune și, pentru 
fiecare măsură de adaptare, obiectivul 
principal, tipul de instrument, stadiul 
implementării și categoria de impact a 
schimbării climatice (precum inundațiile, 
creșterea nivelului mărilor, temperaturile 
extreme, secetele și fenomenele
meteorologice extreme).

Statele membre raportează Comisiei, până 
la data de 15 martie a fiecărui an, 
informații privind acțiunile puse în aplicare 
sau planificate în vederea adaptării la 
schimbările climatice, în special cu privire 
la strategiile naționale sau regionale de 
adaptare și la măsurile de adaptare. 
Informațiile includ alocarea bugetului în 
funcție de sector de acțiune și, pentru 
fiecare măsură de adaptare, obiectivul 
principal, tipul de instrument, stadiul 
implementării și categoria de impact a 
schimbării climatice (precum inundațiile, 
creșterea nivelului mărilor, temperaturile 
extreme, secetele, furtunile, uraganele și 
alte fenomene meteorologice extreme).

Or. en

Amendamentul 112
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre raportează Comisiei, până 
la data de 15 martie a fiecărui an, 

Statele membre raportează Comisiei, până 
la data de 15 martie, la fiecare doi ani, 
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informații privind acțiunile puse în aplicare 
sau planificate în vederea adaptării la 
schimbările climatice, în special cu privire 
la strategiile naționale sau regionale de 
adaptare și la măsurile de adaptare. 
Informațiile includ alocarea bugetului în 
funcție de sector de acțiune și, pentru 
fiecare măsură de adaptare, obiectivul 
principal, tipul de instrument, stadiul 
implementării și categoria de impact a 
schimbării climatice (precum inundațiile, 
creșterea nivelului mărilor, temperaturile 
extreme, secetele și fenomenele 
meteorologice extreme).

informații privind acțiunile puse în aplicare 
sau planificate în vederea adaptării la 
schimbările climatice, în special cu privire 
la strategiile naționale sau regionale de 
adaptare și la măsurile de adaptare. 
Informațiile pot include alocarea bugetului 
în funcție de sector de acțiune și, pentru 
fiecare măsură de adaptare, obiectivul 
principal, tipul de instrument, stadiul 
implementării și categoria de impact a 
schimbării climatice (precum inundațiile, 
creșterea nivelului mărilor, temperaturile 
extreme, secetele și fenomenele 
meteorologice extreme).

Or. en

Amendamentul 113
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. pl

Amendamentul 114
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza celor mai bune informații 
disponibile, statele membre raportează 
Comisiei, până la data de 15 martie a 
fiecărui an („anul X”):

Statele membre colaborează cu Comisia în 
vederea prezentării unor rapoarte la 
nivelul Uniunii asupra asistenței 
financiare și tehnologice acordate țărilor 
în curs de dezvoltare, furnizând, în cazul 
în care există, informații referitoare la:
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Or. en

Amendamentul 115
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza celor mai bune informații 
disponibile, statele membre raportează 
Comisiei, până la data de 15 martie a 
fiecărui an („anul X”):

Pe baza celor mai bune informații 
disponibile și folosind un format comun 
stabilit în temeiul CCONUSC, statele 
membre raportează Comisiei, până la data 
de 31 decembrie la fiecare doi ani („anul 
X”):

Or. en

Amendamentul 116
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă – prima teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informații privind sprijinul financiar
angajat și plătit țărilor în curs de 
dezvoltare în temeiul CCONUSC pentru 
anul X-1, sprijinul financiar angajat 
pentru anul X și planificarea acordării 
sprijinului. Informațiile raportate includ:

(a) sprijinul financiar acordat țărilor în 
curs de dezvoltare în temeiul CCONUSC.

Or. en

Amendamentul 117
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informații privind sprijinul financiar 
angajat și plătit țărilor în curs de dezvoltare 
în temeiul CCONUSC pentru anul X-1, 
sprijinul financiar angajat pentru anul X și 
planificarea acordării sprijinului. 
Informațiile raportate includ:

(a) informații privind sprijinul financiar 
angajat și plătit țărilor în curs de dezvoltare 
în conformitate cu prevederile CCONUSC 
pentru anul X-1, sprijinul financiar alocat 
pentru anul X și, în cazul în care există, 
informații privind planificarea sprijinului 
financiar pentru anii următori. 
Informațiile raportate includ:

Or. en

Amendamentul 118
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) detalii privind situația în care resursele 
financiare pe care statele membre le 
furnizează țărilor în curs de dezvoltare 
sunt noi sau suplimentare în contextul 
CCONUSC și modul în care sunt 
calculate acestea;

eliminat

Or. en

Amendamentul 119
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) detalii privind situația în care resursele 
financiare pe care statele membre le 
furnizează țărilor în curs de dezvoltare sunt 
noi sau suplimentare în contextul
CCONUSC și modul în care sunt calculate 

(i) ce proporție din resursele financiare pe 
care statele membre le furnizează sau le 
alocă țărilor în curs de dezvoltare sunt noi 
sau suplimentare față de obiectivul de 
sporire a asistenței oficiale pentru 
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acestea; dezvoltare la 0,7 % din venitul național 
brut, în conformitate cu CCONUSC și 
modul în care sunt calculate acestea;

Or. en

Justificare

Referirea la valoarea de 0,7 % pentru AOD/VNB este necesară pentru a asigura îndeplinirea 
și consolidarea angajamentelor financiare referitoare la schimbările climatice, astfel încât 
fondurile publice internaționale să nu fie deturnate de la angajamentele pe termen lung de 
sprijinire a dezvoltării altor țări.

Amendamentul 120
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) informații privind orice resurse 
financiare alocate de către statele membre 
cu privire la implementarea CCONUSC în 
funcție de canalul de transmisie, tipul 
bilateral, regional sau alte canale 
multilaterale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 121
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) informații privind orice resurse 
financiare alocate de către statele membre 
cu privire la implementarea CCONUSC în 
funcție de canalul de transmisie, tipul 
bilateral, regional sau alte canale 
multilaterale;

(ii) informații privind orice resurse 
financiare alocate de către statele membre 
cu privire la implementarea CCONUSC în 
funcție de canalul de transmisie, tipul 
bilateral, regional sau alte canale 
multilaterale, inclusiv următoarele, după 
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caz:
(a) Fondul Global de Mediu, Fondul 
țărilor cel mai puțin dezvoltate, Fondul 
special privind schimbările climatice, 
Fondul pentru adaptare, Fondul ecologic 
pentru climă și Fondul fiduciar pentru 
activități suplimentare;
(b) alte fonduri multilaterale pentru 
schimbările climatice;
(c) instituții financiare multilaterale, 
inclusiv bănci de dezvoltare regională;
(d) organisme specializate ale ONU;
(e) contribuții prin canale bilaterale, 
regionale și de altă natură;

Or. en

Amendamentul 122
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) informații cantitative cu privire la 
fluxurile financiare bazate pe așa-
numitele „repere Rio pentru ajutorul 
privind atenuarea schimbărilor climatice 
și ajutorul privind adaptarea la 
schimbările climatice” („reperele Rio”) 
introduse de către Grupul de sprijin 
pentru dezvoltare OCDE și informații 
metodologice referitoare la punerea în 
aplicare a metodologiei privind reperele 
Rio cu privire la schimbările climatice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 123
Pilar Ayuso
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) informații cantitative cu privire la 
fluxurile financiare bazate pe așa-
numitele „repere Rio pentru ajutorul 
privind atenuarea schimbărilor climatice 
și ajutorul privind adaptarea la 
schimbările climatice” („reperele Rio”) 
introduse de către Grupul de sprijin 
pentru dezvoltare OCDE și informații 
metodologice referitoare la punerea în 
aplicare a metodologiei privind reperele 
Rio cu privire la schimbările climatice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 124
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) informații cantitative cu privire la 
fluxurile financiare bazate pe așa-numitele 
„repere Rio pentru ajutorul privind 
atenuarea schimbărilor climatice și ajutorul 
privind adaptarea la schimbările climatice” 
(„reperele Rio”) introduse de către Grupul 
de sprijin pentru dezvoltare OCDE și 
informații metodologice referitoare la 
punerea în aplicare a metodologiei privind 
reperele Rio cu privire la schimbările 
climatice;

(iii) informații cantitative cu privire la 
fluxurile financiare generate prin asistență 
bugetară sau pentru realizarea 
proiectelor, bazate pe așa-numitele „repere 
Rio pentru ajutorul privind atenuarea 
schimbărilor climatice și ajutorul privind 
adaptarea la schimbările climatice”
(„reperele Rio”) introduse de către Grupul 
de sprijin pentru dezvoltare OCDE și 
informații metodologice referitoare la 
punerea în aplicare a metodologiei privind 
reperele Rio cu privire la schimbările 
climatice, făcând distincția între 
finanțarea pentru activitățile de reducere 
a emisiilor cauzate de despăduriri și de 
degradarea pădurilor (REDD+) și alte 
măsuri de atenuare a schimbărilor 
climatice în temeiul așa-numitelor 
„repere Rio”;
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Or. en

Amendamentul 125
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) informații detaliate cu privire la 
sprijinul acordat atât de către sectorul 
public, cât și de cel privat, după caz, 
țărilor în curs de dezvoltare care sunt în 
special vulnerabile la efectele 
schimbărilor climatice în vederea 
adaptării la efectele acestora;

eliminat

Or. en

Amendamentul 126
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) informații detaliate cu privire la 
sprijinul acordat atât de către sectorul 
public, cât și de cel privat, după caz,
țărilor în curs de dezvoltare care sunt în 
special vulnerabile la efectele schimbărilor 
climatice în vederea adaptării la efectele 
acestora;

(iv) informații detaliate cu privire la 
sprijinul acordat sau alocat pentru 
susținerea adaptărilor la schimbările 
climatice în țările în curs de dezvoltare 
care sunt în special vulnerabile la efectele 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 127
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – punctul iv
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) informații detaliate cu privire la 
sprijinul acordat atât de către sectorul 
public, cât și de cel privat, după caz,
țărilor în curs de dezvoltare care sunt în 
special vulnerabile la efectele 
schimbărilor climatice în vederea 
adaptării la efectele acestora;

(iv) informații detaliate cu privire la 
sprijinul financiar acordat de către statele 
membre pentru activitățile de atenuare a 
schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea în țările în curs de dezvoltare, 
inclusiv cuantumul resurselor financiare, 
sursa finanțării, tipul de instrumente 
utilizate, cum ar fi subvențiile și 
împrumuturile concesionale, precum și 
sectorul vizat;

Or. en

Amendamentul 128
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) informații detaliate cu privire la 
sprijinul acordat atât de către sectorul 
public, cât și de cel privat, după caz, 
țărilor în curs de dezvoltare în vederea 
atenuării emisiilor de gaze cu efect de 
seră;

eliminat

Or. en

Amendamentul 129
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) informații detaliate cu privire la 
sprijinul acordat atât de către sectorul 
public, cât și de cel privat, după caz,
țărilor în curs de dezvoltare în vederea 

(v) informații detaliate cu privire la 
sprijinul acordat sau alocat țărilor în curs 
de dezvoltare în vederea atenuării emisiilor 
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atenuării emisiilor de gaze cu efect de seră; de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 130
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) informații detaliate cu privire la 
sprijinul acordat atât de către sectorul 
public, cât și de cel privat, după caz, 
țărilor în curs de dezvoltare în vederea 
atenuării emisiilor de gaze cu efect de 
seră;

(v) în măsura în care este posibil, 
informații cu privire la fluxurile financiare 
private, utilizate de fonduri bilaterale de 
finanțare a luptei împotriva schimbărilor 
climatice și destinate activităților de 
atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea în țări în curs de 
dezvoltare, și cu privire la politicile și 
măsurile de promovare a intensificării 
investițiilor private în activități de 
atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea în țările în curs de 
dezvoltare membre ale CCONUSC;

Or. en

Amendamentul 131
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) informații detaliate referitoare la 
sprijinul financiar privat existent și 
suplimentar mobilizat de statul membru în 
cauză, inclusiv informații privind sumele, 
utilizarea acestui sprijin financiar pentru 
atenuarea schimbărilor climatice, pentru 
adaptarea la acestea sau pentru REDD+, 
țara beneficiară, sectorul și tipul de 
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activitate și tipul de finanțe sau 
instrumentele necesare pentru 
mobilizarea sau exploatarea acestor 
fonduri;

Or. en

Amendamentul 132
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații referitoare la activitățile 
statelor membre cu privire la transferul de 
tehnologie către țările în curs de dezvoltare 
în temeiul CCONUSC și cu privire la 
tehnologiile transferate pentru anul X-1, 
informații referitoare la activitățile 
planificate privind transferul de 
tehnologie către țările în curs de 
dezvoltare în temeiul CCONUSC și cu 
privire la tehnologiile care urmează să fie 
transferate pentru anul X și anii următori.
Informațiile ar trebui să precizeze dacă 
tehnologia transferată a fost folosită 
pentru atenuarea sau adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, țara de 
destinație, valoarea sprijinului acordat, 
precum și tipul de tehnologie transferat.

(b) activitățile statelor membre cu privire la 
transferul de tehnologie către țările în curs 
de dezvoltare în temeiul CCONUSC.

Or. en

Amendamentul 133
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații referitoare la activitățile (b) informații referitoare la măsurile 
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statelor membre cu privire la transferul de 
tehnologie către țările în curs de 
dezvoltare în temeiul CCONUSC și cu 
privire la tehnologiile transferate pentru 
anul X-1, informații referitoare la 
activitățile planificate privind transferul 
de tehnologie către țările în curs de 
dezvoltare în temeiul CCONUSC și cu 
privire la tehnologiile care urmează să fie 
transferate pentru anul X și anii următori.
Informațiile ar trebui să precizeze dacă 
tehnologia transferată a fost folosită 
pentru atenuarea sau adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, țara de 
destinație, valoarea sprijinului acordat, 
precum și tipul de tehnologie transferat.

adoptate de statele membre pentru a 
promova, facilita și finanța transferul de
tehnologii ecologice, accesul la acestea, 
precum și utilizarea lor în beneficiul 
țărilor în curs de dezvoltare și pentru a 
sprijini dezvoltarea și extinderea 
capacităților endogene și a tehnologiilor 
țărilor în curs de dezvoltare, precum și, în 
măsura în care este posibil, pentru a 
furniza informații privind reușitele și 
eșecurile.

Or. en

Amendamentul 134
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) informații referitoare la măsurile și 
activitățile asociate transferului de 
tehnologie pus în aplicare sau planificat 
de către statele membre pentru anii X-2 și 
X-1. Acestea ar trebui să includă, în 
măsura în care este posibil, informații 
privind țara beneficiară, domeniul vizat 
de atenuare sau adaptare, sectorul 
implicat și sursele de transfer de 
tehnologie din sectoarele publice sau 
private și se va realiza distincția între 
activitățile realizate în sectorul public și în 
cel privat.

Or. en
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Amendamentul 135
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prezintă Comisiei, până 
la data de 15 martie a fiecărui an („anul 
X”), pentru anul X-1:

(1) Statele membre prezintă Comisiei, până 
la data de 15 martie, la fiecare doi ani 
(„anul X+1”), pentru anii X-1 și X:

Or. en

Amendamentul 136
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații cu privire la folosirea, în 
decursul anului X-1, a veniturilor generate 
de către statele membre prin licitarea 
certificatelor în temeiul articolului 10 
alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE. 
Informațiile ar trebui să cuprindă, de 
asemenea, informații specifice și detaliate 
cu privire la folosirea a 50% din venituri și 
la acțiunile rezultante întreprinse, 
specificând categoria acțiunilor întreprinse 
în temeiul articolului 10 alineatul (3) din 
Directiva 2003/87/CE și indicând țara sau 
regiunea beneficiară relevantă;

(b) informații cu privire la folosirea, în 
decursul anilor X-1 și X, a veniturilor 
generate de către statele membre prin 
licitarea certificatelor în temeiul articolului 
10 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE. 
Informațiile ar trebui să cuprindă, de 
asemenea, informații specifice și detaliate 
cu privire la folosirea a 50% din venituri și 
la acțiunile rezultante întreprinse, 
specificând categoria acțiunilor întreprinse 
în temeiul articolului 10 alineatul (3) din 
Directiva 2003/87/CE și indicând țara sau 
regiunea beneficiară relevantă;

Or. en

Amendamentul 137
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații cu privire la folosirea, în 
decursul anului X-1, a veniturilor generate 
de către statele membre prin licitarea 
certificatelor în temeiul articolului 10 
alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE.
Informațiile trebuie să cuprindă, de 
asemenea, informații specifice și detaliate 
cu privire la folosirea a 50% din venituri 
și la acțiunile rezultante întreprinse, 
specificând categoria acțiunilor 
întreprinse în temeiul articolului 10 
alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE și 
indicând țara sau regiunea beneficiară 
relevantă;

(b) informații cu privire la folosirea, în 
decursul anului X-1, a veniturilor generate 
de către statele membre prin licitarea 
certificatelor în temeiul articolului 10 
alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE;

Or. pl

Amendamentul 138
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informațiile menționate la articolul 6 
alineatul (1) litera (b) din Decizia nr. 
406/2009/CE și informații referitoare la 
modul în care politica de achiziționare a 
acestora conduce la o mai bună respectare 
a acordului internațional privind 
schimbările climatice.

(d) informațiile detaliate menționate la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b) din 
Decizia nr. 406/2009/CE, inclusiv codurile 
de identificare unitară și informații 
referitoare la modul în care politica de 
achiziționare a acestora conduce la o mai 
bună respectare a acordului internațional 
privind schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 139
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu datele declarate pentru 
anul 2013, Comisia efectuează o expertiză 
anuală a datelor inventarelor naționale 
prezentate de către statele membre în 
temeiul articolului 7 alineatul (2) din 
prezentul regulament în vederea 
monitorizării îndeplinirii de către statele 
membre a obiectivului de reducere sau de 
limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră 
în temeiul articolului 3 din Decizia nr. 
406/2009/CE, și a oricăror alte obiective 
privind reducerile sau limitările de emisii 
de gaze cu efect de seră stabilite în 
legislația UE.

(2) Începând cu datele declarate pentru 
anul 2013, Comisia efectuează o expertiză 
intermediară și una finală a datelor 
inventarelor naționale prezentate de către 
statele membre în temeiul articolului 7 
alineatul (2) din prezentul regulament în 
vederea monitorizării evoluției statelor 
membre în direcția îndeplinirii 
obiectivului de reducere sau de limitare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
temeiul articolului 3 din Decizia nr. 
406/2009/CE, și a oricăror alte obiective 
privind reducerile sau limitările de emisii 
de gaze cu efect de seră stabilite în 
legislația UE.

Or. en

Amendamentul 140
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu datele declarate pentru 
anul 2013, Comisia efectuează o expertiză 
anuală a datelor inventarelor naționale 
prezentate de către statele membre în 
temeiul articolului 7 alineatul (2) din 
prezentul regulament în vederea 
monitorizării îndeplinirii de către statele 
membre a obiectivului de reducere sau de 
limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră 
în temeiul articolului 3 din Decizia nr. 
406/2009/CE, și a oricăror alte obiective 
privind reducerile sau limitările de emisii 
de gaze cu efect de seră stabilite în 
legislația UE.

(2) Începând cu datele declarate pentru 
anul 2013, Comisia efectuează o expertiză 
anuală a datelor inventarelor naționale 
prezentate de către statele membre în 
temeiul articolului 7 alineatul (2) din 
prezentul regulament în vederea 
monitorizării îndeplinirii de către statele 
membre a obiectivului de reducere sau de 
limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră 
în temeiul articolului 3 din Decizia nr. 
406/2009/CE, și a oricăror alte obiective 
privind reducerile sau limitările de emisii 
de gaze cu efect de seră stabilite în 
legislația UE. Statele membre participă pe 
deplin la acest proces.

Or. en
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Amendamentul 141
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Expertizele inițiale și anuale includ: (3) Expertizele inițiale, intermediare și 
finale includ:

Or. en

Amendamentul 142
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) după caz, calcularea corecțiilor tehnice 
necesare rezultante.

(c) după caz, calcularea corecțiilor tehnice 
necesare rezultante, după consultarea 
statelor membre.

Or. en

Amendamentul 143
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) după caz, calcularea corecțiilor tehnice 
necesare rezultante.

(c) după caz, formularea de recomandări 
privind corecțiile tehnice în vederea 
îmbunătățirii inventarelor statelor 
membre.

Or. en
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Amendamentul 144
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia deține competența de a adopta
acte delegate în conformitate cu articolul 
29 din prezentul regulament în vederea 
stabilirii normelor pentru efectuarea 
expertizelor prevăzute la alineatele (1) și 
(2) din prezentul articol, inclusiv sarcinile 
stabilite în alineatul (3) din prezentul 
articol.

(4) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare, prin care se stabilesc normele 
pentru efectuarea expertizelor prevăzute la 
alineatele (1) și (2) din prezentul articol, 
inclusiv sarcinile stabilite în alineatul (3) 
din prezentul articol. Adoptarea actelor de 
punere în aplicare respective se face 
conform procedurii de revizuire prevăzute 
la articolul 30 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 145
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisia asigură elaborarea unei 
metodologii coerente, aplicabile atât 
expertizei inventarelor, realizată în 
temeiul prezentului articol, cât și 
examinării realizate de CCONUSC.
Expertiza definită prin prezentul articol se 
concentrează exclusiv pe informațiile 
solicitate în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE.

Or. en

Justificare

Întrucât expertiza efectuată de UE se va desfășura în paralel cu expertiza CCONUSC, există 
pericolul suprapunerii a două metodologii diferite și, drept urmare, pericolul ca un stat 
membru să aibă două niveluri diferite de emisii declarate. Amendamentul vizează asigurarea 
coerenței între ambele expertize.
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Amendamentul 146
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La finalizarea unei expertize anuale a 
datelor privind inventarierea pentru anul 
2020 în temeiul articolului 20 din prezentul 
regulament, Comisia calculează, în 
conformitate cu formula prevăzută în 
anexa II la prezentul regulament, suma 
recalculată a emisiilor de gaze cu efect de 
seră per stat membru.

(1) La finalizarea unei expertize anuale a 
datelor privind inventarierea pentru anul X-
2 în temeiul articolului 20 din prezentul 
regulament, Comisia recalculează 
alocarea anuală a emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru fiecare stat membru 
în temeiul articolului 3 alineatul (2) din 
Decizia nr. 406/2009/CE și în conformitate 
cu cea mai recentă metodologie utilizată 
în expertiza inventarelor realizată în anul 
X pentru emisiile din anul X-2.

Or. en

Justificare

Comisia propune ca plafoanele de emisii să fie stabilite pentru întreaga perioadă 2013-2020 
o singură dată în 2012, în timp ce emisiile declarate se vor calcula potrivit unei metodologii 
care poate suferi modificări. Evaluarea conformității între plafoanele stabilite și emisiile 
declarate se va baza pe metodologii divergente și ar putea conduce la neconformități.
Plafoanele ar trebui recalculate anual pentru a reflecta metodologia actualizată.

Amendamentul 147
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează bianual impactul 
general al activităților de aviație asupra 
climei globale, inclusiv prin intermediul 
emisiilor altele decât cele de CO2, cum ar 
fi emisiile de oxizi de azot, sau al altor 
efecte precum mărirea stratului de nori 
cirrus, pe baza datelor privind emisiile 

(2) Comisia evaluează bianual impactul 
general al activităților de aviație asupra 
climei globale, inclusiv prin intermediul 
emisiilor de CO2, cum ar fi emisiile de 
oxizi de azot, sau al altor efecte precum 
mărirea stratului de nori cirrus, pe baza 
datelor privind emisiile furnizate de către 
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furnizate de către statele membre în 
temeiul articolului 7 din prezentul 
regulament și îmbunătățește această 
cuantificare pe baza datelor referitoare la 
progresele științifice și la traficul aerian, 
după caz.

statele membre în temeiul articolului 7 din 
prezentul regulament și îmbunătățește 
această cuantificare pe baza datelor 
referitoare la progresele științifice și la 
traficul aerian, după caz.

Or. pl

Amendamentul 148
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) prelucrarea inventarului aproximativ 
de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii 
în temeiul articolului 8 din prezentul 
regulament;

eliminat

Or. it

Justificare

Impus de amendamentul de eliminare a articolului 8.

Amendamentul 149
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) realizarea expertizelor anuale; eliminat

Or. en

Amendamentul 150
Oreste Rossi
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Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) prelucrarea inventarului aproximativ 
de gaze cu efect de seră la nivelul 
Uniunii;

eliminat

Or. it

Justificare

Impus de amendamentul de eliminare a articolului 8.

Amendamentul 151
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 26 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia deține competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul
29 din prezentul regulament în vederea 
stabilirii normelor de raportare detaliată, 
inclusiv normele privind conținutul, 
structura, formatul și procesele de 
prezentare pentru raportarea informațiilor 
de către statele membre în temeiul 
articolelor 4, 5, 7, 8 și 13 – 19 din 
prezentul regulament.

Comisia deține competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul 
29 din prezentul regulament în vederea 
stabilirii normelor de raportare detaliată, 
inclusiv normele privind conținutul, 
structura, formatul și procesele de 
prezentare pentru raportarea informațiilor 
de către statele membre în temeiul 
articolelor 4, 5 7 și 13 – 19 din prezentul 
regulament.

Or. it

Justificare

Impus de amendamentul de eliminare a articolului 8.

Amendamentul 152
Elisabetta Gardini
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Propunere de regulament
Articolul 26 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia deține competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul 
29 din prezentul regulament în vederea 
stabilirii normelor de raportare detaliată, 
inclusiv normele privind conținutul, 
structura, formatul și procesele de 
prezentare pentru raportarea informațiilor 
de către statele membre în temeiul 
articolelor 4, 5, 7, 8 și 13 – 19 din 
prezentul regulament.

Comisia deține competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul 
29 din prezentul regulament în vederea
stabilirii normelor de raportare detaliată, 
inclusiv normele privind conținutul, 
structura, formatul și procesele de 
prezentare pentru raportarea informațiilor 
de către statele membre în temeiul 
articolelor 7, 8 și 13 – 19 din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 153
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia deține competența de a adopta 
actele delegate în conformitate cu articolul 
29 din prezentul regulament în vederea 
stabilirii de cerințe privind crearea, punerea 
în funcțiune și funcționarea sistemelor 
naționale ale statelor membre în temeiul 
articolelor 5 și 13 din prezentul 
regulament.

Comisia deține competența de a adopta 
actele delegate în conformitate cu articolul 
29 din prezentul regulament în vederea 
stabilirii de cerințe privind crearea, punerea 
în funcțiune și funcționarea sistemelor 
naționale ale statelor membre în temeiul 
articolului 13 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 154
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 28 – paragraful 1



AM\897512RO.doc 53/53 PE486.140v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia deține competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul 
29 din prezentul regulament pentru a 
abroga articolele 4-7, 10-12, 14, 15, 17 și 
19 din prezentul regulament sau orice parte 
din acesta, sau pentru a modifica aceleași 
articole, în cazul în care consideră că 
evoluțiile internaționale sau de altă natură 
conduc la situații în care obligațiile ce 
decurg din articolele respective nu mai sunt 
necesare, nu mai sunt proporționale 
avantajelor corespunzătoare sau nu sunt 
coerente cu cerințele de raportare în 
temeiul CCONUSC și nu mai răspund 
acestora. Orice act adoptat în temeiul 
prezentului articol nu face obligațiile de 
raportare la nivel UE sau internațional mai 
costisitoare pentru statele membre.

Comisia deține competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul 
29 din prezentul regulament pentru a 
abroga articolele 6, 7, 10-12, 14, 15, 17 și
19 din prezentul regulament sau orice parte 
din acesta, sau pentru a modifica aceleași 
articole, în cazul în care consideră că 
evoluțiile internaționale sau de altă natură 
conduc la situații în care obligațiile ce 
decurg din articolele respective nu mai sunt 
necesare, nu mai sunt proporționale 
avantajelor corespunzătoare sau nu sunt 
coerente cu cerințele de raportare în 
temeiul CCONUSC și nu mai răspund 
acestora. Orice act adoptat în temeiul 
prezentului articol nu face obligațiile de 
raportare la nivel UE sau internațional mai 
costisitoare pentru statele membre.

Or. en

Amendamentul 155
Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Anexa I – subtitlul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emisii de carbon negru

Or. en


