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Amendamentul 69
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

DECIZIE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 
normele de contabilizare și planurile de 
acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile 
de gaze cu efect de seră care rezultă din 
activități legate de exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultură

DECIZIE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 
normele de contabilizare referitoare la 
emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de 
seră care rezultă din activități legate de 
exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură

Or. en

Amendamentul 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sectorul LULUCF (exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură) din Uniune 
reprezintă un absorbant net care elimină 
din atmosferă o cantitate de gaze cu efect 
de seră echivalentă cu un procent 
semnificativ din totalul emisiilor generate 
în Uniune. Acest sector este responsabil de 
emisii și absorbții antropice de gaze cu 
efect de seră, care reprezintă consecința 
variației cantității de carbon stocată în 
vegetație și în soluri. Emisiile și absorbțiile 
de gaze cu efect de seră din sectorul 
LULUCF nu sunt luate în calcul în vederea 
atingerii obiectivului Uniunii de reducere 
cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2020, în temeiul Deciziei nr. 
406/2009/CE a Parlamentului European și 

(1) Sectorul LULUCF (exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură) din Uniune 
reprezintă un absorbant net care elimină 
din atmosferă o cantitate de gaze cu efect 
de seră echivalentă cu un procent 
semnificativ din totalul emisiilor generate 
în Uniune. Acest sector este responsabil de 
emisii și absorbții antropice de gaze cu 
efect de seră, care reprezintă consecința 
variației cantității de carbon stocată în 
vegetație și în soluri. Utilizarea 
sustenabilă crescută a produselor 
forestiere recoltate poate contribui în mod 
semnificativ la limitarea emisiilor și la 
intensificarea eliminării carbonului din 
atmosferă. Emisiile și absorbțiile de gaze 
cu efect de seră din sectorul LULUCF nu 
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a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
efortul statelor membre de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră astfel 
încât să respecte angajamentele 
Comunității de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 202020 și al 
Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Comunității și de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului21, deși sunt luate parțial în 
considerare în vederea atingerii 
obiectivului cuantificat al Uniunii de 
limitare și de reducere a emisiilor, stabilit 
în temeiul articolului 3 alineatul (3) din 
Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru 
a Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice („CCONUSC”), aprobat prin 
Decizia 2002/358/CE a Consiliului22.

sunt luate în calcul în vederea atingerii 
obiectivului Uniunii de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2020, în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor 
membre de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră astfel încât să respecte 
angajamentele Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
202020 și al Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului21, deși sunt luate 
parțial în considerare în vederea atingerii 
obiectivului cuantificat al Uniunii de 
limitare și de reducere a emisiilor, stabilit 
în temeiul articolului 3 alineatul (3) din 
Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru 
a Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice („CCONUSC”), aprobat prin 
Decizia 2002/358/CE a Consiliului22.

Or. en

Justificare

Luarea în considerare a variațiilor cantității de carbon rezultate în special din produsele 
forestiere recoltate din inventarele naționale ale gazelor cu efect de seră reprezintă o foarte 
bună oportunitate pentru statele membre de a-și atinge obiectivele în materie de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu Foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
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până în 2050, este necesar ca practicile în 
materie de exploatare a terenurilor să fie 
luate în considerare într-o manieră 
holistică, iar sectorul LULUCF să fie 
abordat în cadrul politicii climatice a 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 72
Elisabeth Köstinger

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 9 din 
Decizia nr. 406/2009/CE, Comisia are 
obligația de a evalua modalitățile de 
includere a emisiilor și absorbțiilor de gaze 
cu efect de seră rezultate din activități 
legate de exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultură în cadrul angajamentului 
Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, garantând totodată caracterul 
permanent și integritatea din punctul de 
vedere al mediului a contribuției sectorului 
LULUCF, precum și acuratețea 
monitorizării și a contabilizării emisiilor și 
absorbțiilor relevante. Prin urmare, 
prezenta decizie trebuie, în primă instanță, 
să stabilească norme de contabilizare 
aplicabile emisiilor și absorbțiilor de gaze 
cu efect de seră din sectorul LULUCF. 
Pentru a se asigura între timp 
conservarea și ameliorarea stocurilor de 
carbon, Comisia trebuie, de asemenea, să 
prevadă obligația statelor membre de a 
adopta planuri de acțiune privind 
LULUCF în care să stabilească măsuri 
vizând limitarea sau reducerea emisiilor și 
menținerea sau intensificarea absorbțiilor 
din sectorul LULUCF. 

(2) În conformitate cu articolul 9 din 
Decizia nr. 406/2009/CE, Comisia are 
obligația de a evalua modalitățile de 
includere a emisiilor și absorbțiilor de gaze 
cu efect de seră rezultate din activități 
legate de exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultură în cadrul angajamentului 
Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, garantând totodată caracterul 
permanent și integritatea din punct de 
vedere al mediului a contribuției sectorului 
LULUCF, precum și acuratețea 
monitorizării și a contabilizării emisiilor și 
absorbțiilor relevante. Prin urmare, 
prezenta decizie ar trebui, în primă 
instanță, să stabilească norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul LULUCF.
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Amendamentul 73
Julie Girling

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 9 din 
Decizia nr. 406/2009/CE, Comisia are 
obligația de a evalua modalitățile de 
includere a emisiilor și absorbțiilor de gaze 
cu efect de seră rezultate din activități 
legate de exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultură în cadrul angajamentului 
Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, garantând totodată caracterul 
permanent și integritatea din punctul de 
vedere al mediului a contribuției sectorului 
LULUCF, precum și acuratețea 
monitorizării și a contabilizării emisiilor și 
absorbțiilor relevante. Prin urmare, 
prezenta decizie trebuie, în primă instanță, 
să stabilească norme de contabilizare 
aplicabile emisiilor și absorbțiilor de gaze 
cu efect de seră din sectorul LULUCF. 
Pentru a se asigura între timp conservarea 
și ameliorarea stocurilor de carbon, 
Comisia trebuie, de asemenea, să prevadă 
obligația statelor membre de a adopta 
planuri de acțiune privind LULUCF în 
care să stabilească măsuri vizând 
limitarea sau reducerea emisiilor și 
menținerea sau intensificarea absorbțiilor 
din sectorul LULUCF.

(2) În conformitate cu articolul 9 din 
Decizia nr. 406/2009/CE, Comisia are 
obligația de a evalua modalitățile de 
includere a emisiilor și absorbțiilor de gaze 
cu efect de seră rezultate din activități 
legate de exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultură în cadrul angajamentului 
Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, garantând totodată caracterul 
permanent și integritatea din punct de 
vedere al mediului a contribuției sectorului 
LULUCF, precum și acuratețea 
monitorizării și a contabilizării emisiilor și 
absorbțiilor relevante. Prin urmare, 
prezenta decizie ar trebui, în primă 
instanță, să stabilească norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul LULUCF. Pentru a se asigura între 
timp conservarea și ameliorarea stocurilor 
de carbon, Comisia ar trebui, de asemenea, 
să prevadă obligația statelor membre de a 
include măsuri de încurajare a gestionării 
sustenabile a pădurilor și a gestionării 
sustenabile a terenurilor vizând limitarea 
sau reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF, în strategiile lor de creștere 
economică cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon.

Or. en
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Justificare

Planurile naționale de acțiune ar genera sarcini suplimentare la nivelul statelor membre fără 
a avea o valoare adăugată clară. Acestea ar crea reglementări redundante deoarece 
planurile de acțiune s-ar derula simultan cu măsurile agroecologice din cadrul pilonului 2 al 
politicii agricole comune. Statele membre ar trebui să includă în schimb măsuri de 
promovare a gestionării sustenabile a pădurilor și a gestionării sustenabile a terenurilor în 
cadrul strategiilor lor de dezvoltare cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Amendamentul 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 9 din 
Decizia nr. 406/2009/CE, Comisia are 
obligația de a evalua modalitățile de 
includere a emisiilor și absorbțiilor de gaze 
cu efect de seră rezultate din activități 
legate de exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultură în cadrul angajamentului 
Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, garantând totodată caracterul 
permanent și integritatea din punctul de 
vedere al mediului a contribuției sectorului 
LULUCF, precum și acuratețea 
monitorizării și a contabilizării emisiilor și 
absorbțiilor relevante. Prin urmare, 
prezenta decizie trebuie, în primă instanță, 
să stabilească norme de contabilizare 
aplicabile emisiilor și absorbțiilor de gaze 
cu efect de seră din sectorul LULUCF.
Pentru a se asigura între timp 
conservarea și ameliorarea stocurilor de 
carbon, Comisia trebuie, de asemenea, să 
prevadă obligația statelor membre de a 
adopta planuri de acțiune privind 
LULUCF în care să stabilească măsuri 
vizând limitarea sau reducerea emisiilor și 
menținerea sau intensificarea absorbțiilor 
din sectorul LULUCF.

(2) În conformitate cu articolul 9 din 
Decizia nr. 406/2009/CE, Comisia are 
obligația de a evalua modalitățile de 
includere a emisiilor și absorbțiilor de gaze 
cu efect de seră rezultate din activități 
legate de exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultură în cadrul angajamentului 
Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, garantând totodată caracterul 
permanent și integritatea din punct de 
vedere al mediului a contribuției sectorului 
LULUCF, precum și acuratețea 
monitorizării și a contabilizării emisiilor și 
absorbțiilor relevante. Prin urmare, 
prezenta decizie ar trebui, în primă 
instanță, să stabilească norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul LULUCF.
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Justificare

Planurile naționale de acțiune ar genera sarcini suplimentare la nivelul statelor membre fără 
a avea o valoare adăugată clară. Acestea ar crea o dublă reglementare deoarece s-ar derula 
în paralel cu măsurile agroecologice din cadrul celui de al doilea pilon al politicii agricole 
comune.

Amendamentul 75
Romana Jordan

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 9 din 
Decizia nr. 406/2009/CE, Comisia are 
obligația de a evalua modalitățile de 
includere a emisiilor și absorbțiilor de 
gaze cu efect de seră rezultate din
activități legate de exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultură în cadrul angajamentului 
Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, garantând totodată
caracterul permanent și integritatea din 
punctul de vedere al mediului a contribuției 
sectorului LULUCF, precum și acuratețea 
monitorizării și a contabilizării emisiilor și
absorbțiilor relevante. Prin urmare, 
prezenta decizie trebuie, în primă instanță,
să stabilească norme de contabilizare 
aplicabile emisiilor și absorbțiilor de gaze 
cu efect de seră din sectorul LULUCF. 
Pentru a se asigura între timp conservarea 
și ameliorarea stocurilor de carbon, 
Comisia trebuie, de asemenea, să prevadă 
obligația statelor membre de a adopta 
planuri de acțiune privind LULUCF în care 
să stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF.

(2) În conformitate cu articolul 9 din 
Decizia nr. 406/2009/CE, Comisia a 
evaluat modalitățile legate de sectorul 
LULUCF incluse în angajamentele 
Uniunii și ale statelor membre de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 
scopul de a asigura caracterul permanent 
și integritatea din punct de vedere al 
mediului a contribuției sectorului 
LULUCF, precum și acuratețea 
monitorizării și a contabilizării. Drept 
rezultat al acestei evaluări, Comisia 
propune un așa-numit pachet legislativ 
privind LULUCF care cuprinde două acte 
legislative interconectate: o decizie 
privind normele de contabilizare pentru 
sectorul LULUCF ca prim pas și un act 
legislativ privind includerea formală a 
sectorului LULUCF în angajamentele de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră ale Uniunii și ale statelor membre ca 
un al doilea pas. Prin urmare, prezenta 
decizie ar trebui să stabilească norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul LULUCF. Pentru a se asigura între 
timp conservarea și ameliorarea stocurilor 
de carbon, Comisia ar trebui, de asemenea, 
să prevadă obligația statelor membre de a 
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adopta planuri de acțiune privind LULUCF 
în care să stabilească măsuri vizând 
limitarea sau reducerea emisiilor și 
menținerea sau intensificarea absorbțiilor 
din sectorul LULUCF. A doua propunere 
legislativă privind includerea formală a 
sectorului LULUCF în angajamentele de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră ale Uniunii și ale statelor membre 
este ulterioară.

Or. en

Amendamentul 76
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 9 din 
Decizia nr. 406/2009/CE, Comisia are 
obligația de a evalua modalitățile de 
includere a emisiilor și absorbțiilor de gaze 
cu efect de seră rezultate din activități 
legate de exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultură în cadrul angajamentului 
Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, garantând totodată caracterul 
permanent și integritatea din punctul de 
vedere al mediului a contribuției sectorului 
LULUCF, precum și acuratețea 
monitorizării și a contabilizării emisiilor și 
absorbțiilor relevante. Prin urmare, 
prezenta decizie trebuie, în primă instanță, 
să stabilească norme de contabilizare 
aplicabile emisiilor și absorbțiilor de gaze 
cu efect de seră din sectorul LULUCF. 
Pentru a se asigura între timp 
conservarea și ameliorarea stocurilor de 
carbon, Comisia trebuie, de asemenea, să 
prevadă obligația statelor membre de a 
adopta planuri de acțiune privind 

(2) În conformitate cu articolul 9 din 
Decizia nr. 406/2009/CE, Comisia are 
obligația de a evalua modalitățile de 
includere a emisiilor și absorbțiilor de gaze 
cu efect de seră rezultate din activități 
legate de exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultură în cadrul angajamentului 
Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, garantând totodată caracterul 
permanent și integritatea din punct de 
vedere al mediului a contribuției sectorului 
LULUCF, precum și acuratețea 
monitorizării și a contabilizării emisiilor și
absorbțiilor relevante. Prin urmare, 
prezenta decizie ar trebui, în primă 
instanță, să stabilească norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul LULUCF.
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LULUCF în care să stabilească măsuri 
vizând limitarea sau reducerea emisiilor și 
menținerea sau intensificarea absorbțiilor 
din sectorul LULUCF.

Or. sv

Amendamentul 77
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 9 din 
Decizia nr. 406/2009/CE, Comisia are 
obligația de a evalua modalitățile de 
includere a emisiilor și absorbțiilor de 
gaze cu efect de seră rezultate din 
activități legate de exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultură în cadrul angajamentului 
Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, garantând totodată
caracterul permanent și integritatea din 
punctul de vedere al mediului a contribuției 
sectorului LULUCF, precum și acuratețea 
monitorizării și a contabilizării emisiilor și
absorbțiilor relevante. Prin urmare, 
prezenta decizie trebuie, în primă instanță,
să stabilească norme de contabilizare 
aplicabile emisiilor și absorbțiilor de gaze 
cu efect de seră din sectorul LULUCF. 
Pentru a se asigura între timp conservarea 
și ameliorarea stocurilor de carbon, 
Comisia trebuie, de asemenea, să prevadă 
obligația statelor membre de a adopta 
planuri de acțiune privind LULUCF în care 
să stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF.

(2) În conformitate cu articolul 9 din 
Decizia nr. 406/2009/CE, Comisia a 
evaluat modalitățile legate de sectorul 
LULUCF incluse în angajamentele 
Uniunii și ale statelor membre de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 
scopul de a asigura caracterul permanent 
și integritatea din punct de vedere al 
mediului a contribuției sectorului 
LULUCF, precum și acuratețea 
monitorizării și a contabilizării. Drept 
rezultat al acestei evaluări, Comisia 
propune un așa-numit pachet legislativ 
privind LULUCF care cuprinde două acte 
legislative interconectate: o decizie 
privind normele de contabilizare pentru 
sectorul LULUCF ca prim pas și un act 
legislativ privind includerea formală a 
sectorului LULUCF în angajamentele de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră ale Uniunii și ale statelor membre ca 
un al doilea pas, care sunt interconectate.
Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să 
stabilească norme de contabilizare 
aplicabile emisiilor și absorbțiilor de gaze 
cu efect de seră din sectorul LULUCF. 
Pentru a se asigura între timp conservarea 
și ameliorarea stocurilor de carbon, 
Comisia ar trebui, de asemenea, să prevadă 
obligația statelor membre de a adopta 
planuri de acțiune privind LULUCF în care 
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să stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. A doua propunere legislativă 
privind includerea formală a sectorului 
LULUCF în angajamentele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră ale 
Uniunii și ale statelor membre va urma 
ulterior.

Or. en

Amendamentul 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta decizie stabilește obligațiile 
statelor membre în ceea ce privește 
punerea în aplicare a acestor norme de 
contabilizare și planuri de acțiune. 
Aceasta nu stabilește obligații de 
contabilizare sau de raportare pentru 
părțile private, inclusiv fermieri și 
silvicultori.

Or. en

Amendamentul 79
Kriton Arsenis, Peter Liese

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta decizie stabilește obligațiile 
statelor membre în ceea ce privește 
punerea în aplicare a acestor norme de 
contabilizare și planuri de acțiune. 
Aceasta nu stabilește obligații de 



PE492.911v01-00 12/87 AM\909081RO.doc

RO

contabilizare sau de raportare pentru 
părțile private, inclusiv fermieri și 
silvicultori.

Or. en

Amendamentul 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cea de-a 17-a Conferință a părților la 
CCONUSC, reunită la Durban în 
decembrie 2011, a adoptat Decizia -
/CMP.7 a Conferinței părților care 
funcționează ca reuniune a părților la 
Protocolul de la Kyoto („Decizia -
/CMP.7”). Decizia respectivă stabilește 
norme de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF începând cu cea de-a 
doua perioadă de angajament în temeiul 
Protocolului de la Kyoto. Prezenta decizie 
trebuie să fie în concordanță cu decizia 
respectivă, pentru a se asigura un nivel 
adecvat de coerență între normele interne 
ale Uniunii și metodologiile convenite în 
cadrul CCONUSC. Prezenta decizie 
trebuie, de asemenea, să reflecte 
particularitățile sectorului LULUCF din 
Uniune.

(3) Cea de-a 17-a Conferință a părților la 
CCONUSC, reunită la Durban în 
decembrie 2011, a adoptat Decizia 
2/CMP.7 a Conferinței părților care 
funcționează ca reuniune a părților la 
Protocolul de la Kyoto („Decizia 
2/CMP.7”) și Decizia 16/CMP.1. Decizia 
respectivă stabilește norme de contabilizare 
aplicabile în sectorul LULUCF începând 
cu cea de-a doua perioadă de angajament în 
temeiul Protocolului de la Kyoto. Prezenta 
decizie ar trebui să fie în concordanță cu 
decizia respectivă, pentru a se asigura un 
nivel adecvat de coerență între normele 
interne ale Uniunii și metodologiile 
convenite în cadrul CCONUSC pentru a 
evita duplicarea raportării naționale. 
Prezenta decizie ar trebui, de asemenea, să 
reflecte particularitățile sectorului 
LULUCF din Uniune.

Or. en

Justificare

Coerența cadrului UE privind LULUCF cu normele internaționale în vederea facilitării 
raportării naționale și a evitării denaturării între diferitele cadre este de o importanță 
crucială. O aliniere la cadrul internațional (Decizia 2/CMP.7 și Decizia 16./CMP.1) ar 
facilita raportarea națională și ar asigura coerența.
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Amendamentul 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cea de-a 17-a Conferință a părților la 
CCONUSC, reunită la Durban în 
decembrie 2011, a adoptat Decizia -
/CMP.7 a Conferinței părților care 
funcționează ca reuniune a părților la 
Protocolul de la Kyoto („Decizia -
/CMP.7”). Decizia respectivă stabilește 
norme de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF începând cu cea de-a 
doua perioadă de angajament în temeiul 
Protocolului de la Kyoto. Prezenta decizie 
trebuie să fie în concordanță cu decizia 
respectivă, pentru a se asigura un nivel 
adecvat de coerență între normele interne 
ale Uniunii și metodologiile convenite în 
cadrul CCONUSC. Prezenta decizie 
trebuie, de asemenea, să reflecte 
particularitățile sectorului LULUCF din 
Uniune.

(3) Cea de-a 17-a Conferință a părților la 
CCONUSC, reunită la Durban în 
decembrie 2011, a adoptat Decizia 2-
/CMP.7 a Conferinței părților care 
funcționează ca reuniune a părților la 
Protocolul de la Kyoto („Decizia 2-
/CMP.7”) și Decizia 16/CMP.1. Decizia 
respectivă stabilește norme de contabilizare 
aplicabile în sectorul LULUCF începând 
cu cea de-a doua perioadă de angajament în 
temeiul Protocolului de la Kyoto. Prezenta 
decizie ar trebui să fie în concordanță cu 
decizia respectivă, pentru a se asigura un 
nivel adecvat de coerență între normele 
interne ale Uniunii și metodologiile 
convenite în cadrul CCONUSC pentru a 
evita duplicarea raportării naționale. 
Prezenta decizie ar trebui, de asemenea, să 
reflecte particularitățile sectorului 
LULUCF din Uniune.

Or. en

Justificare

Coerența cadrului UE privind LULUCF cu normele internaționale în vederea facilitării 
raportării naționale și a evitării denaturării între diferitele cadre este de o importanță 
crucială. Se sugerează o aliniere la cadrul internațional (Decizia 2/CMP.7 și Decizia 
16./CMP.1) pentru a facilita raportarea națională.

Amendamentul 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propunere de decizie
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cea de-a 17-a Conferință a părților la 
CCONUSC, reunită la Durban în 
decembrie 2011, a adoptat Decizia -
/CMP.7 a Conferinței părților care 
funcționează ca reuniune a părților la 
Protocolul de la Kyoto („Decizia -
/CMP.7”). Decizia respectivă stabilește 
norme de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF începând cu cea de-a 
doua perioadă de angajament în temeiul 
Protocolului de la Kyoto. Prezenta decizie 
trebuie să fie în concordanță cu decizia 
respectivă, pentru a se asigura un nivel 
adecvat de coerență între normele interne 
ale Uniunii și metodologiile convenite în 
cadrul CCONUSC. Prezenta decizie 
trebuie, de asemenea, să reflecte 
particularitățile sectorului LULUCF din 
Uniune.

(3) Cea de-a 17-a Conferință a părților la 
CCONUSC, reunită la Durban în 
decembrie 2011, a adoptat Decizia -
/CMP.7 a Conferinței părților care 
funcționează ca reuniune a părților la 
Protocolul de la Kyoto („Decizia -
/CMP.7”). Decizia respectivă stabilește 
norme de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF începând cu cea de-a 
doua perioadă de angajament în temeiul 
Protocolului de la Kyoto. Prezenta decizie 
ar trebui să fie în deplină concordanță cu 
decizia respectivă, pentru a se asigura un
nivel adecvat de coerență între normele 
interne ale Uniunii și metodologiile 
convenite în cadrul CCONUSC. Prezenta 
decizie ar trebui, de asemenea, să reflecte 
particularitățile sectorului LULUCF din 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 83
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cea de-a 17-a Conferință a părților la 
CCONUSC, reunită la Durban în 
decembrie 2011, a adoptat Decizia -
/CMP.7 a Conferinței părților care 
funcționează ca reuniune a părților la 
Protocolul de la Kyoto („Decizia -
/CMP.7”). Decizia respectivă stabilește 
norme de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF începând cu cea de-a 
doua perioadă de angajament în temeiul 
Protocolului de la Kyoto. Prezenta decizie 
trebuie să fie în concordanță cu decizia 
respectivă, pentru a se asigura un nivel 

(3) Cea de-a 17-a Conferință a părților la 
CCONUSC, reunită la Durban în 
decembrie 2011, a adoptat Decizia -
/CMP.7 a Conferinței părților care 
funcționează ca reuniune a părților la 
Protocolul de la Kyoto („Decizia -
/CMP.7”). Decizia respectivă stabilește 
norme de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF începând cu cea de-a 
doua perioadă de angajament în temeiul 
Protocolului de la Kyoto. Prezenta decizie 
ar trebui să fie în deplină concordanță cu 
decizia respectivă, pentru a se asigura 
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adecvat de coerență între normele interne 
ale Uniunii și metodologiile convenite în 
cadrul CCONUSC. Prezenta decizie 
trebuie, de asemenea, să reflecte 
particularitățile sectorului LULUCF din 
Uniune. 

coerența între normele interne ale Uniunii 
și metodologiile convenite în cadrul 
CCONUSC. Prezenta decizie ar trebui, de 
asemenea, să reflecte particularitățile 
sectorului LULUCF din Uniune. 

Or. en

Amendamentul 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pe lângă oportunitățile direct legate 
de silvicultură și agricultură, industriile 
conexe (de exemplu, celuloza și hârtia, 
prelucrarea lemnului) și sectoarele 
energiei din surse regenerabile prezintă 
avantaje potențiale în materie de atenuare 
în cazul în care terenurile agricole și 
pădurile sunt gestionate pentru producția 
de lemn și de energie. Deși carbonul este 
stocat în copaci, în alte plante și în soluri, 
el poate fi stocat și în produse (de 
exemplu, în lemnul de construcție) timp 
de mai multe decenii. Politicile orientate 
către industrie și consumatori pot aduce o 
contribuție importantă la intensificarea 
utilizării pe termen lung și a reciclării 
lemnului și/sau a producției de hârtie, 
celuloză și produse din lemn, înlocuind 
astfel produse echivalente care implică 
generarea unei cantități mai mari de 
emisii (de exemplu, betonul, oțelul, 
plasticul fabricat din combustibili fosili). 
În fapt, industria ecologică poate utiliza 
culturi destinate înlocuirii unor materii 
prime (de exemplu, cânepă și iarbă pentru 
izolare în locul fibrei de sticlă, paie pentru 
producția de mobilier, in sau sisal pentru 
construirea portierelor de automobile, 
plastic biodegradabil) sau producției de 
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energie (de exemplu, utilizarea biomasei 
în locul combustibililor fosili). Potrivit 
studiilor, pentru fiecare tonă de carbon 
stocat în produsele din lemn care 
înlocuiesc produse nelemnoase ne putem 
aștepta la o reducere medie a emisiilor de 
gaze cu efect de seră de aproximativ două 
tone de carbon.

Or. en

Amendamentul 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Normele de contabilizare aplicabile 
sectorului LULUCF al Uniunii nu ar 
trebui să genereze sarcini administrative 
suplimentare, prin urmare, rapoartele 
depuse în conformitate cu normele 
respective nu ar trebui să includă 
informații care nu sunt solicitate în 
conformitate cu deciziile Conferinței 
părților la CCONUSC și ale reuniunii 
părților la Protocolul de la Kyoto;

Or. lt

Amendamentul 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF trebuie să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF ar trebui să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
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schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie 
trebuie să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor, precum și activităților agricole, 
cum sunt gestionarea pășunilor și 
gestionarea terenurilor cultivate. De 
asemenea, prezenta decizie trebuie să 
prevadă norme de contabilizare aplicabile 
în mod voluntar în scopul refacerii
vegetației și al drenării și reumidificării
zonelor umede.

schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie ar 
trebui să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor. De asemenea, prezenta decizie 
ar trebui să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod voluntar activităților 
agricole cum sunt gestionarea pășunilor 
și gestionarea terenurilor cultivate, 
precum și activităților de refacere a
vegetației și de drenare și reumidificare a
zonelor umede.

Or. en

Amendamentul 87
Elisabeth Köstinger

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF trebuie să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie 
trebuie să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor, precum și activităților agricole, 
cum sunt gestionarea pășunilor și 
gestionarea terenurilor cultivate. De 
asemenea, prezenta decizie trebuie să 
prevadă norme de contabilizare aplicabile 
în mod voluntar în scopul refacerii 
vegetației și al drenării și reumidificării
zonelor umede. 

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF ar trebui să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie ar 
trebui să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor.

Or. de
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Amendamentul 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF trebuie să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie 
trebuie să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor, precum și activităților agricole, 
cum sunt gestionarea pășunilor și 
gestionarea terenurilor cultivate. De 
asemenea, prezenta decizie trebuie să 
prevadă norme de contabilizare aplicabile 
în mod voluntar în scopul refacerii
vegetației și al drenării și reumidificării
zonelor umede.

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF ar trebui să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie ar 
trebui să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor. De asemenea, prezenta decizie 
ar trebui să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod voluntar activităților 
agricole cum sunt gestionarea pășunilor 
și gestionarea terenurilor cultivate, 
precum și activităților de refacere a
vegetației, de drenare și reumidificare a
zonelor umede.

Or. en

Justificare

Aliniere la acordul de la Durban – s-a decis ca doar activitatea de gestionare a pădurilor să 
devină obligatorie pentru contabilizare. Deși multe state membre sunt în proces de derulare 
de studii de fezabilitate pentru contabilizarea gestionării terenurilor cultivate și a pășunilor, 
care nu va fi finalizat până în 2014, propunerea Comisiei depășește normele internaționale și 
creează astfel noi denaturări pentru statele membre și pentru operatori.

Amendamentul 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Normele de contabilizare aplicabile în
sectorul LULUCF trebuie să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie 
trebuie să prevadă norme de contabilizare
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor, precum și activităților agricole, 
cum sunt gestionarea pășunilor și 
gestionarea terenurilor cultivate. De 
asemenea, prezenta decizie trebuie să 
prevadă norme de contabilizare aplicabile 
în mod voluntar în scopul refacerii
vegetației și al drenării și reumidificării
zonelor umede.

(4) Conturile pentru activitățile din
sectorul LULUCF ar trebui să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie ar 
trebui să prevadă conturi pentru 
activitățile din sectorul LULUCF
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor. De asemenea, prezenta decizie 
ar trebui să prevadă conturi aplicabile în 
mod voluntar activităților agricole cum 
sunt gestionarea pășunilor și gestionarea 
terenurilor cultivate, precum și 
activităților de refacere a vegetației, de
drenare și reumidificare a zonelor umede.

Or. en

Justificare

Aliniere la acordul de la Durban – s-a decis ca doar activitatea de gestionare a pădurilor să 
devină obligatorie pentru contabilizare. Propunerea Comisiei depășește normele 
internaționale și creează astfel noi denaturări pentru statele membre și pentru operatori.

Amendamentul 90
Horst Schnellhardt

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF trebuie să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie 
trebuie să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF ar trebui să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie ar 
trebui să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
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forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor, precum și activităților agricole, 
cum sunt gestionarea pășunilor și 
gestionarea terenurilor cultivate. De 
asemenea, prezenta decizie trebuie să 
prevadă norme de contabilizare aplicabile 
în mod voluntar în scopul refacerii
vegetației și al drenării și reumidificării
zonelor umede. 

forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor. De asemenea, prezenta decizie 
ar trebui să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod voluntar activităților 
agricole cum sunt gestionarea pășunilor 
și gestionarea terenurilor cultivate, 
precum și activităților de refacere a
vegetației și de drenare și reumidificare a
zonelor umede.

Or. de

Amendamentul 91
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF trebuie să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie 
trebuie să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor, precum și activităților agricole,
cum sunt gestionarea pășunilor și 
gestionarea terenurilor cultivate. De 
asemenea, prezenta decizie trebuie să 
prevadă norme de contabilizare aplicabile 
în mod voluntar în scopul refacerii
vegetației și al drenării și reumidificării
zonelor umede.

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF ar trebui să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie ar 
trebui să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor. De asemenea, prezenta decizie 
ar trebui să prevadă norme de 
contabilizare aplicabile în mod voluntar
activităților agricole cum sunt gestionarea 
pășunilor și gestionarea terenurilor 
cultivate, precum și activităților de 
refacere a vegetației și de drenare și 
reumidificare a zonelor umede.

Or. pl

Amendamentul 92
Romana Jordan
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Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF trebuie să reflecte
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie 
trebuie să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor, precum și activităților agricole, 
cum sunt gestionarea pășunilor și 
gestionarea terenurilor cultivate. De 
asemenea, prezenta decizie trebuie să 
prevadă norme de contabilizare aplicabile 
în mod voluntar în scopul refacerii
vegetației și al drenării și reumidificării
zonelor umede.

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF ar trebui să ia în 
considerare eforturile depuse în agricultură 
și silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Uniunea și statele sale 
membre ar trebui să îndeplinească în 
comun angajamentul PAC de 3,5 
procente prevăzut în Decizia 2/CMP.7 a 
CCONUSC convenit la Durban. 
Modalitățile acestei îndepliniri în comun 
vor fi pregătite de Comisie într-un al 
doilea act legislativ separat privind 
includerea formală a sectorului LULUCF 
în angajamentele de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră ale Uniunii și ale 
statelor membre din cadrul pachetului 
legislativ privind LULUCF. Prezenta 
decizie ar trebui să prevadă norme de 
contabilizare aplicabile în mod obligatoriu 
activităților forestiere cum sunt 
împădurirea, reîmpădurirea, defrișarea și 
gestionarea pădurilor, precum și 
activităților agricole, cum sunt gestionarea 
pășunilor și gestionarea terenurilor 
cultivate. De asemenea, prezenta decizie ar 
trebui să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod voluntar activităților de 
refacere a vegetației și de drenare și 
reumidificare a zonelor umede.

Or. en

Amendamentul 93
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propunere de decizie
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF trebuie să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie 
trebuie să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor, precum și activităților agricole, 
cum sunt gestionarea pășunilor și 
gestionarea terenurilor cultivate. De 
asemenea, prezenta decizie trebuie să 
prevadă norme de contabilizare aplicabile 
în mod voluntar în scopul refacerii
vegetației și al drenării și reumidificării
zonelor umede.

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF ar trebui să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie ar 
trebui să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor. De asemenea, prezenta decizie 
ar trebui să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod voluntar activităților de 
refacere a vegetației, de drenare și 
reumidificare a zonelor umede, precum și 
activităților agricole, cum sunt 
gestionarea pășunilor și gestionarea 
terenurilor cultivate.

Or. en

Justificare

Obiectivul acestui amendament este de a respecta ceea ce s-a convenit la Durban.

Amendamentul 94
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF trebuie să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie 
trebuie să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF ar trebui să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie ar 
trebui să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
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pădurilor, precum și activităților agricole, 
cum sunt gestionarea pășunilor și 
gestionarea terenurilor cultivate. De 
asemenea, prezenta decizie trebuie să 
prevadă norme de contabilizare aplicabile 
în mod voluntar în scopul refacerii
vegetației și al drenării și reumidificării
zonelor umede.

pădurilor. De asemenea, prezenta decizie 
ar trebui să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod voluntar activităților de 
refacere a vegetației, de drenare a zonelor 
umede și de reumidificare, precum și 
activităților agricole, cum sunt 
gestionarea pășunilor și gestionarea 
terenurilor cultivate.

Or. en

Amendamentul 95
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF trebuie să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie 
trebuie să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor, precum și activităților agricole, 
cum sunt gestionarea pășunilor și 
gestionarea terenurilor cultivate. De 
asemenea, prezenta decizie trebuie să 
prevadă norme de contabilizare aplicabile 
în mod voluntar în scopul refacerii
vegetației și al drenării și reumidificării
zonelor umede.

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF ar trebui să reflecte 
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie ar 
trebui să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor. De asemenea, prezenta decizie 
ar trebui să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod voluntar activităților 
agricole cum sunt gestionarea pășunilor 
și gestionarea terenurilor cultivate; 
activităților de refacere a vegetației și de
drenare și reumidificare a zonelor umede.

Or. en

Amendamentul 96
Zofija Mazej Kukovič
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Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF trebuie să reflecte
eforturile depuse în agricultură și 
silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Prezenta decizie 
trebuie să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod obligatoriu activităților 
forestiere cum sunt împădurirea, 
reîmpădurirea, defrișarea și gestionarea 
pădurilor, precum și activităților agricole, 
cum sunt gestionarea pășunilor și 
gestionarea terenurilor cultivate. De 
asemenea, prezenta decizie trebuie să 
prevadă norme de contabilizare aplicabile 
în mod voluntar în scopul refacerii
vegetației și al drenării și reumidificării
zonelor umede.

(4) Normele de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF ar trebui să ia în 
considerare eforturile depuse în agricultură 
și silvicultură pentru a consolida rolul 
schimbării destinației terenurilor în 
reducerea emisiilor. Uniunea și statele sale 
membre ar trebui să îndeplinească în 
comun angajamentul PAC de 3,5 
procente prevăzut în Decizia 2/CMP.7 a 
CCONUSC convenit la Durban. 
Modalitățile acestei îndepliniri în comun 
vor fi pregătite de Comisie într-un al 
doilea act legislativ separat privind 
includerea formală a sectorului LULUCF 
în angajamentele de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră ale Uniunii și ale 
statelor membre din cadrul pachetului 
legislativ privind LULUCF. Prezenta 
decizie ar trebui să prevadă norme de 
contabilizare aplicabile în mod obligatoriu 
activităților forestiere cum sunt 
împădurirea, reîmpădurirea, defrișarea și 
gestionarea pădurilor, precum și 
activităților agricole, cum sunt gestionarea 
pășunilor și gestionarea terenurilor 
cultivate. De asemenea, prezenta decizie ar 
trebui să prevadă norme de contabilizare 
aplicabile în mod voluntar activităților de 
refacere a vegetației și de drenare și 
reumidificare a zonelor umede.

Or. en

Amendamentul 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura integritatea din 
punctul de vedere al mediului a normelor 
de contabilizare aplicabile sectorului 
LULUCF din Uniune, aceste norme trebuie
să se bazeze pe principiile de contabilizare 
stabilite în Decizia -/CMP.7 și în 
Decizia 16/CMP.1 a Conferinței părților 
care funcționează ca reuniune a părților la 
Protocolul de la Kyoto.

(5) Pentru a se asigura integritatea din 
punct de vedere al mediului a conturilor 
LULUCF aplicabile sectorului LULUCF 
din Uniune, aceste norme ar trebui să se 
bazeze pe principiile de contabilizare 
stabilite în Decizia 2/CMP.7 și în 
Decizia 16/CMP.1 a Conferinței părților 
care funcționează ca reuniune a părților la 
Protocolul de la Kyoto.

Or. en

Justificare

Scopul acestei propuneri de decizie este de a pune la dispoziția statelor membre un cadru 
pentru îmbunătățirea inventarelor lor naționale de GES (în mod specific LULUCF). Prin 
urmare este vorba despre un „exercițiu” și nu despre o stabilire de obiective. În consecință, 
termenul ar trebui să fie „raportare” în loc de „contabilizare”, însă în vederea calculării 
creditelor aduse de diferitele activități (de exemplu, „gestionarea pădurilor” este un 
absorbant), formularea utilizată în titlul articolului 3 este mai adecvată: „…menține conturi 
LULUCF” atunci când se referă în general la LULUCF și nu doar la gestionarea pădurilor.

Amendamentul 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura integritatea din 
punctul de vedere al mediului a normelor 
de contabilizare aplicabile sectorului 
LULUCF din Uniune, aceste norme trebuie
să se bazeze pe principiile de contabilizare 
stabilite în Decizia -/CMP.7 și în 
Decizia 16/CMP.1 a Conferinței părților 
care funcționează ca reuniune a părților la 
Protocolul de la Kyoto.

(5) Pentru a se asigura integritatea din 
punct de vedere al mediului a normelor de 
contabilizare aplicabile sectorului 
LULUCF din Uniune, aceste norme ar 
trebui să se bazeze pe principiile de 
contabilizare stabilite în Decizia -/CMP.7 
și în Decizia 16/CMP.1 a Conferinței 
părților care funcționează ca reuniune a 
părților la Protocolul de la Kyoto, ținând 
seama de diferențele dintre statele 
membre și de specificul acestora.

Or. lt
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Amendamentul 99
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura integritatea din 
punctul de vedere al mediului a normelor 
de contabilizare aplicabile sectorului 
LULUCF din Uniune, aceste norme trebuie
să se bazeze pe principiile de contabilizare 
stabilite în Decizia -/CMP.7 și în 
Decizia 16/CMP.1 a Conferinței părților 
care funcționează ca reuniune a părților la 
Protocolul de la Kyoto.

(5) Pentru a se asigura integritatea din 
punct de vedere al mediului a normelor de 
contabilizare aplicabile sectorului 
LULUCF din Uniune, aceste norme ar 
trebui să se bazeze pe principiile de 
contabilizare stabilite în Decizia 2/CMP.7, 
Decizia 2/CMP.6 și în Decizia 16/CMP.1 a 
Conferinței părților care funcționează ca 
reuniune a părților la Protocolul de la 
Kyoto și să fie aplicate într-un mod 
coerent, comparabil și complet în Uniune 
și în rândul statelor membre.

Or. en

Amendamentul 100
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propunere de decizie
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Normele de contabilizare bazate pe 
Decizia 2/CMP.7 și pe Decizia 16/CMP.1 
nu permit contabilizarea efectului de 
înlocuire al utilizării de produse forestiere 
recoltate în scopuri energetice și 
materiale, deoarece aceasta ar duce la o 
dublă contabilizare. Totuși acestea 
reprezintă contribuții importante ale
silviculturii la atenuarea schimbărilor 
climatice. Din acest motiv și în scopuri 
informative, statele membre pot calcula 
emisiile evitate prin intermediul efectelor 
de înlocuire ale gestionării pădurilor. 
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Acest fapt ar crește coerența la nivel de 
politici.

Or. en

Amendamentul 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Normele de contabilizare trebuie să 
reprezinte cu precizie variațiile emisiilor și 
absorbțiilor datorate activității umane. În 
acest sens, prezenta decizie trebuie să 
prevadă utilizarea unor metodologii 
specifice în ceea ce privește diversele 
activități din cadrul sectorului LULUCF. 
Emisiile și absorbțiile legate de împădurire, 
reîmpădurire și defrișare constituie 
rezultatul direct al intervenției umane și 
trebuie, prin urmare, să fie contabilizate în 
întregime. Cu toate acestea, dat fiind că nu 
toate emisiile și absorbțiile provenite din 
gestionarea pădurilor sunt determinate de 
activitatea umană, normele de contabilizare 
relevante trebuie să prevadă utilizarea unor 
niveluri de referință pentru a exclude 
efectele caracteristicilor naturale și 
specifice fiecărei țări. Nivelurile de 
referință reprezintă estimări ale emisiilor 
sau absorbțiilor nete anuale rezultate din 
gestionarea pădurilor pe teritoriul unui stat 
membru pentru anii incluși într-o anumită 
perioadă de contabilizare și trebuie să fie 
stabilite în mod transparent, în 
conformitate cu Decizia -/CMP.7. Acestea 
trebuie actualizate pentru a reflecta 
îmbunătățirile aduse metodologiilor sau 
datelor disponibile în statele membre. 
Normele de contabilizare trebuie să 
prevadă o limită superioară aplicabilă 
emisiilor și absorbțiilor nete de gaze cu 
efect de seră provenite din gestionarea 

(6) Normele de contabilizare ar trebui să 
reprezinte cu precizie variațiile emisiilor și 
absorbțiilor datorate activității umane. În 
acest sens, prezenta decizie ar trebui să 
prevadă utilizarea unor metodologii 
specifice în ceea ce privește diversele 
activități din cadrul sectorului LULUCF. 
Emisiile și absorbțiile legate de împădurire, 
reîmpădurire și defrișare constituie 
rezultatul direct al intervenției umane și ar 
trebui, prin urmare, să fie contabilizate în 
întregime. Cu toate acestea, dat fiind că nu 
toate emisiile și absorbțiile provenite din 
gestionarea pădurilor sunt determinate de 
activitatea umană, normele de contabilizare 
relevante ar trebui să prevadă utilizarea 
unor niveluri de referință pentru a exclude 
efectele caracteristicilor naturale și 
specifice fiecărei țări. Nivelurile de 
referință reprezintă estimări ale emisiilor 
sau absorbțiilor nete anuale rezultate din 
gestionarea pădurilor pe teritoriul unui stat 
membru pentru anii incluși într-o anumită 
perioadă de contabilizare și ar trebui să fie 
stabilite în mod transparent, în 
conformitate cu Decizia -/CMP.7. Acestea 
ar trebui sincronizate cu deciziile 
CCONUSC și ar trebui actualizate numai 
dacă sunt actualizate nivelurile de 
referință adoptate de organismele 
instituite prin CCONUSC sau prin 
Protocolul de la Kyoto. Normele de 
contabilizare ar trebui să prevadă o limită 
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pădurilor, care să poată fi contabilizată, 
având în vedere incertitudinile subiacente 
din proiecțiile pe care se bazează nivelurile 
de referință.

superioară aplicabilă emisiilor și 
absorbțiilor nete de gaze cu efect de seră 
provenite din gestionarea pădurilor, care să 
poată fi contabilizată, având în vedere 
incertitudinile subiacente din proiecțiile pe 
care se bazează nivelurile de referință.

Or. en

Amendamentul 102
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Normele de contabilizare trebuie să 
reprezinte cu precizie variațiile emisiilor și 
absorbțiilor datorate activității umane. În 
acest sens, prezenta decizie trebuie să 
prevadă utilizarea unor metodologii 
specifice în ceea ce privește diversele 
activități din cadrul sectorului LULUCF. 
Emisiile și absorbțiile legate de împădurire, 
reîmpădurire și defrișare constituie 
rezultatul direct al intervenției umane și 
trebuie, prin urmare, să fie contabilizate în 
întregime. Cu toate acestea, dat fiind că nu 
toate emisiile și absorbțiile provenite din 
gestionarea pădurilor sunt determinate de 
activitatea umană, normele de contabilizare 
relevante trebuie să prevadă utilizarea unor 
niveluri de referință pentru a exclude 
efectele caracteristicilor naturale și 
specifice fiecărei țări. Nivelurile de 
referință reprezintă estimări ale emisiilor 
sau absorbțiilor nete anuale rezultate din 
gestionarea pădurilor pe teritoriul unui stat 
membru pentru anii incluși într-o anumită 
perioadă de contabilizare și trebuie să fie 
stabilite în mod transparent, în 
conformitate cu Decizia -/CMP.7. Acestea 
trebuie actualizate pentru a reflecta 
îmbunătățirile aduse metodologiilor sau 
datelor disponibile în statele membre. 

(6) Normele de contabilizare ar trebui să 
reprezinte cu precizie variațiile emisiilor și 
absorbțiilor datorate activității umane. În 
acest sens, prezenta decizie ar trebui să 
prevadă utilizarea unor metodologii 
specifice în ceea ce privește diversele 
activități din cadrul sectorului LULUCF. 
Emisiile și absorbțiile legate de împădurire, 
reîmpădurire și defrișare constituie 
rezultatul direct al intervenției umane și ar 
trebui, prin urmare, să fie contabilizate în 
întregime. Cu toate acestea, dat fiind că nu 
toate emisiile și absorbțiile provenite din 
gestionarea pădurilor sunt determinate de 
activitatea umană, normele de contabilizare 
relevante ar trebui să prevadă utilizarea 
unor niveluri de referință pentru a exclude 
efectele caracteristicilor naturale și 
specifice fiecărei țări. Nivelurile de 
referință reprezintă estimări ale emisiilor 
sau absorbțiilor nete anuale rezultate din 
gestionarea pădurilor pe teritoriul unui stat 
membru pentru anii incluși într-o anumită 
perioadă de contabilizare și ar trebui să fie 
stabilite în mod transparent, în 
conformitate cu Decizia -/CMP.7. Acestea 
ar trebui sincronizate pe deplin cu 
deciziile CCONUSC.
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Normele de contabilizare trebuie să 
prevadă o limită superioară aplicabilă 
emisiilor și absorbțiilor nete de gaze cu 
efect de seră provenite din gestionarea 
pădurilor, care să poată fi contabilizată, 
având în vedere incertitudinile subiacente 
din proiecțiile pe care se bazează 
nivelurile de referință.

Or. en

Justificare

UE a adoptat nivelurile de referință actuale în cadrul procesului CCONUSC. Nivelurile de 
referință ale statelor membre ar trebui modificate numai în cazul în care sunt modificate în 
cadrul CCONUSC. Prin definirea unor norme noi, UE pune în pericol negocierile în curs de 
derulare referitoare la un acord privind clima globală.

Amendamentul 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Normele de contabilizare trebuie să 
reprezinte cu precizie variațiile emisiilor și 
absorbțiilor datorate activității umane. În 
acest sens, prezenta decizie trebuie să 
prevadă utilizarea unor metodologii 
specifice în ceea ce privește diversele 
activități din cadrul sectorului LULUCF. 
Emisiile și absorbțiile legate de împădurire, 
reîmpădurire și defrișare constituie 
rezultatul direct al intervenției umane și 
trebuie, prin urmare, să fie contabilizate în 
întregime. Cu toate acestea, dat fiind că nu 
toate emisiile și absorbțiile provenite din 
gestionarea pădurilor sunt determinate de 
activitatea umană, normele de contabilizare 
relevante trebuie să prevadă utilizarea unor 
niveluri de referință pentru a exclude 
efectele caracteristicilor naturale și 
specifice fiecărei țări. Nivelurile de 
referință reprezintă estimări ale emisiilor 

(6) Conturile LULUCF ar trebui să 
reprezinte cu precizie variațiile emisiilor și 
absorbțiilor datorate activității umane. În 
acest sens, prezenta decizie ar trebui să 
prevadă utilizarea unor metodologii 
specifice în ceea ce privește diversele 
activități din cadrul sectorului LULUCF. 
Emisiile și absorbțiile legate de împădurire, 
reîmpădurire și defrișare constituie 
rezultatul direct al intervenției umane și ar 
trebui, prin urmare, să fie contabilizate în 
întregime. Cu toate acestea, dat fiind că nu 
toate emisiile și absorbțiile provenite din 
gestionarea pădurilor sunt determinate de 
activitatea umană, normele de contabilizare 
relevante ar trebui să prevadă utilizarea 
unor niveluri de referință pentru a exclude 
efectele caracteristicilor naturale și 
specifice fiecărei țări. Nivelurile de 
referință reprezintă estimări ale emisiilor 



PE492.911v01-00 30/87 AM\909081RO.doc

RO

sau absorbțiilor nete anuale rezultate din 
gestionarea pădurilor pe teritoriul unui stat 
membru pentru anii incluși într-o anumită 
perioadă de contabilizare și trebuie să fie 
stabilite în mod transparent, în 
conformitate cu Decizia -/CMP.7. Acestea 
trebuie actualizate pentru a reflecta 
îmbunătățirile aduse metodologiilor sau 
datelor disponibile în statele membre. 
Normele de contabilizare trebuie să 
prevadă o limită superioară aplicabilă 
emisiilor și absorbțiilor nete de gaze cu 
efect de seră provenite din gestionarea 
pădurilor, care să poată fi contabilizată, 
având în vedere incertitudinile subiacente 
din proiecțiile pe care se bazează nivelurile 
de referință.

sau absorbțiilor nete anuale rezultate din 
gestionarea pădurilor pe teritoriul unui stat
membru pentru anii incluși într-o anumită 
perioadă de contabilizare și ar trebui să fie 
stabilite în mod transparent, în 
conformitate cu Decizia -/CMP.7. Acestea 
ar trebui actualizate pentru a reflecta 
îmbunătățirile aduse metodologiilor sau 
datelor disponibile în statele membre. 
Normele de contabilizare ar trebui să 
prevadă o limită superioară aplicabilă 
emisiilor și absorbțiilor nete de gaze cu 
efect de seră provenite din gestionarea 
pădurilor, care să poată fi contabilizată, 
având în vedere incertitudinile subiacente 
din proiecțiile pe care se bazează nivelurile 
de referință.

Or. en

Justificare

Scopul acestei propuneri de decizie este de a pune la dispoziția statelor membre un cadru 
pentru îmbunătățirea inventarelor lor naționale de GES (în mod specific LULUCF). Prin 
urmare este vorba despre un „exercițiu” și nu despre o stabilire de obiective. În consecință, 
termenul ar trebui să fie „raportare” în loc de „contabilizare”, însă în vederea calculării 
creditelor aduse de diferitele activități (de exemplu, „gestionarea pădurilor” este un 
absorbant), formularea utilizată în titlul articolului 3 este mai adecvată: „…menține conturi 
LULUCF” atunci când se referă în general la LULUCF și nu doar la gestionarea pădurilor.

Amendamentul 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Normele de contabilizare trebuie să 
reprezinte cu precizie variațiile emisiilor și 
absorbțiilor datorate activității umane. În 
acest sens, prezenta decizie trebuie să 
prevadă utilizarea unor metodologii 
specifice în ceea ce privește diversele 
activități din cadrul sectorului LULUCF. 
Emisiile și absorbțiile legate de împădurire, 

(6) Normele de contabilizare ar trebui să 
reprezinte cu precizie variațiile emisiilor și 
absorbțiilor datorate activității umane. În 
acest sens, prezenta decizie ar trebui să 
prevadă utilizarea unor metodologii 
specifice în ceea ce privește diversele 
activități din cadrul sectorului LULUCF. 
Emisiile și absorbțiile legate de împădurire, 
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reîmpădurire și defrișare constituie 
rezultatul direct al intervenției umane și 
trebuie, prin urmare, să fie contabilizate în 
întregime. Cu toate acestea, dat fiind că nu 
toate emisiile și absorbțiile provenite din
gestionarea pădurilor sunt determinate de 
activitatea umană, normele de contabilizare 
relevante trebuie să prevadă utilizarea unor 
niveluri de referință pentru a exclude 
efectele caracteristicilor naturale și 
specifice fiecărei țări. Nivelurile de 
referință reprezintă estimări ale emisiilor 
sau absorbțiilor nete anuale rezultate din 
gestionarea pădurilor pe teritoriul unui stat 
membru pentru anii incluși într-o anumită 
perioadă de contabilizare și trebuie să fie 
stabilite în mod transparent, în 
conformitate cu Decizia -/CMP.7. Acestea 
trebuie actualizate pentru a reflecta 
îmbunătățirile aduse metodologiilor sau 
datelor disponibile în statele membre. 
Normele de contabilizare trebuie să 
prevadă o limită superioară aplicabilă 
emisiilor și absorbțiilor nete de gaze cu 
efect de seră provenite din gestionarea 
pădurilor, care să poată fi contabilizată, 
având în vedere incertitudinile subiacente 
din proiecțiile pe care se bazează nivelurile 
de referință.

reîmpădurire și defrișare constituie 
rezultatul direct al intervenției umane și ar 
trebui, prin urmare, să fie contabilizate în 
întregime. Cu toate acestea, dat fiind că nu 
toate emisiile și absorbțiile provenite din 
gestionarea pădurilor sunt determinate de 
activitatea umană, normele de contabilizare 
relevante ar trebui să prevadă utilizarea 
unor niveluri de referință pentru a exclude 
efectele caracteristicilor naturale și 
specifice fiecărei țări. Nivelurile de 
referință reprezintă estimări ale emisiilor 
sau absorbțiilor nete anuale rezultate din 
gestionarea pădurilor pe teritoriul unui stat 
membru pentru anii incluși într-o anumită 
perioadă de contabilizare și ar trebui să fie 
stabilite în mod transparent, în 
conformitate cu Decizia -/CMP.7. Acestea 
ar trebui actualizate pentru a reflecta 
îmbunătățirile aduse metodologiilor sau 
datelor disponibile în statele membre. 
Normele de contabilizare ar trebui să 
prevadă o limită superioară aplicabilă 
emisiilor și absorbțiilor nete de gaze cu 
efect de seră provenite din gestionarea 
pădurilor, care să poată fi contabilizată, 
având în vedere incertitudinile subiacente 
din proiecțiile pe care se bazează nivelurile 
de referință. Uniunea intenționează să 
înlocuiască abordarea actuală bazată pe 
nivelul de referință cu o abordare mai 
cuprinzătoare în următoarea perioadă de 
contabilizare și să adapteze în consecință 
prezenta decizie.

Or. en

Amendamentul 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Normele de contabilizare ar trebui să 
reflecte în mod corespunzător contribuția 
pozitivă a stocării gazelor cu efect de seră 
în lemn și în produsele din lemn și să 
contribuie la o utilizare mai largă a 
pădurilor ca resursă, într-un cadru de 
gestionare durabilă a pădurilor, precum și 
să crească utilizarea produselor din lemn. 

Or. de

Amendamentul 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Normele de contabilizare trebuie să 
garanteze că statele membre înregistrează 
cu precizie în conturi momentul producerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
lemnul recoltat, pentru a furniza stimulente 
pentru utilizarea produselor forestiere 
recoltate cu cicluri de viață îndelungate. 
Prin urmare, funcția de degradare de prim 
ordin aplicabilă emisiilor rezultate din 
produsele forestiere recoltate trebuie să 
corespundă ecuației 12.1 din orientările 
privind inventarele naționale ale gazelor cu 
efect de seră, elaborate în 2006 de Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice („orientările IPCC”), iar valorile 
de la jumătatea vieții implicite relevante 
trebuie să se bazeze pe tabelul 3a.1.3 din 
Ghidul de bune practici pentru exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură, elaborat de IPCC 
în 2003.

(7) Normele de contabilizare pentru 
gestionarea pădurilor ar trebui să 
garanteze că statele membre înregistrează 
cu precizie în conturi momentul producerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
lemnul recoltat, pentru a furniza stimulente 
pentru utilizarea produselor forestiere 
recoltate cu cicluri de viață îndelungate. 
Prin urmare, funcția de degradare de prim 
ordin aplicabilă emisiilor rezultate din 
produsele forestiere recoltate ar trebui să 
corespundă ecuației 12.1 din orientările 
privind inventarele naționale ale gazelor cu 
efect de seră, elaborate în 2006 de Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice („orientările IPCC”), iar valorile 
de la jumătatea vieții implicite relevante ar 
trebui să se bazeze pe tabelul 3a.1.3 din 
Ghidul de bune practici pentru exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură, elaborat de IPCC 
în 2003.

Or. en
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Justificare

Scopul acestei propuneri de decizie este de a pune la dispoziția statelor membre un cadru 
pentru îmbunătățirea inventarelor lor naționale de GES (în mod specific LULUCF). Prin 
urmare este vorba despre un „exercițiu” și nu despre o stabilire de obiective. În consecință, 
termenul ar trebui să fie „raportare” în loc de „contabilizare”, însă în vederea calculării 
creditelor aduse de diferitele activități (de exemplu, „gestionarea pădurilor” este un 
absorbant), formularea utilizată în titlul articolului 3 este mai adecvată: „…menține conturi 
LULUCF” atunci când se referă în general la LULUCF și nu doar la gestionarea pădurilor.

Amendamentul 107
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Normele de contabilizare trebuie să 
garanteze că statele membre înregistrează 
cu precizie în conturi momentul producerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
lemnul recoltat, pentru a furniza stimulente 
pentru utilizarea produselor forestiere 
recoltate cu cicluri de viață îndelungate. 
Prin urmare, funcția de degradare de prim 
ordin aplicabilă emisiilor rezultate din 
produsele forestiere recoltate trebuie să 
corespundă ecuației 12.1 din orientările 
privind inventarele naționale ale gazelor cu 
efect de seră, elaborate în 2006 de Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice („orientările IPCC”), iar valorile 
de la jumătatea vieții implicite relevante 
trebuie să se bazeze pe tabelul 3a.1.3 din 
Ghidul de bune practici pentru exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură, elaborat de IPCC 
în 2003.

(7) Ar trebui să se permită statelor 
membre să stabilească normele de 
contabilizare și valoarea de la jumătatea 
vieții. Ele ar trebui să garanteze că statele 
membre înregistrează cu precizie în conturi 
momentul producerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră din lemnul recoltat, pentru a 
furniza stimulente pentru utilizarea 
produselor forestiere recoltate cu cicluri de 
viață îndelungate. Prin urmare, funcția de 
degradare de prim ordin aplicabilă 
emisiilor rezultate din produsele forestiere 
recoltate ar trebui să corespundă ecuației 
12.1 din orientările privind inventarele 
naționale ale gazelor cu efect de seră, 
elaborate în 2006 de Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice („orientările IPCC”), iar valorile 
de la jumătatea vieții implicite relevante ar 
trebui să se bazeze pe tabelul 3a.1.3 din 
Ghidul de bune practici pentru exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură, elaborat de IPCC 
în 2003.

Or. sv
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Amendamentul 108
Corinne Lepage

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Normele de contabilizare trebuie să 
garanteze că statele membre înregistrează 
cu precizie în conturi momentul producerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
lemnul recoltat, pentru a furniza stimulente 
pentru utilizarea produselor forestiere 
recoltate cu cicluri de viață îndelungate. 
Prin urmare, funcția de degradare de prim 
ordin aplicabilă emisiilor rezultate din 
produsele forestiere recoltate trebuie să 
corespundă ecuației 12.1 din orientările 
privind inventarele naționale ale gazelor cu 
efect de seră, elaborate în 2006 de Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice („orientările IPCC”), iar valorile 
de la jumătatea vieții implicite relevante 
trebuie să se bazeze pe tabelul 3a.1.3 din 
Ghidul de bune practici pentru exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură, elaborat de IPCC 
în 2003.

(7) Normele de contabilizare ar trebui să 
garanteze că statele membre înregistrează 
cu precizie în conturi momentul producerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
lemnul recoltat, pentru a furniza stimulente 
pentru utilizarea produselor forestiere 
recoltate cu cicluri de viață îndelungate. 
Prin urmare, funcția de degradare de prim 
ordin aplicabilă emisiilor rezultate din 
produsele forestiere recoltate ar trebui să 
corespundă ecuației 12.1 din orientările 
privind inventarele naționale ale gazelor cu 
efect de seră, elaborate în 2006 de Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice („orientările IPCC”), iar valorile 
de la jumătatea vieții implicite relevante ar 
trebui să se bazeze pe tabelul 3a.1.3 din 
Ghidul de bune practici pentru exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură, elaborat de IPCC 
în 2003. Uniunea ar trebui să elaboreze 
criterii de durabilitate pentru biomasa 
utilizată pentru energie importată din țări 
terțe.

Or. en

Amendamentul 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Deoarece fluctuațiile interanuale ale 
emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de 
seră provenite din activități agricole sunt 

(8) Deoarece fluctuațiile interanuale ale 
emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de 
seră provenite din activități agricole sunt 
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mult mai reduse decât cele legate de 
activitățile forestiere, statele membre 
trebuie să înregistreze emisiile și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră 
provenite din activitățile de gestionare a 
terenurilor cultivate și a pășunilor în raport 
cu anul de referință, în conformitate cu 
raportul lor inițial revizuit referitor la 
datele privind emisiile din anul de 
referință, prezentat în cadrul CCONUSC în 
temeiul Deciziei 13/CMP.1 a Conferinței 
părților care funcționează ca reuniune a 
părților la Protocolul de la Kyoto („Decizia 
13/CMP.1”).

mai reduse decât cele legate de activitățile 
forestiere, statele membre care 
înregistrează emisiile și absorbțiile de gaze 
cu efect de seră provenite din activitățile de 
gestionare a terenurilor cultivate și a 
pășunilor ar trebui să facă acest lucru în 
raport cu anul de referință, în conformitate 
cu raportul lor inițial revizuit referitor la 
datele privind emisiile din anul de 
referință, prezentat în cadrul CCONUSC în 
temeiul Deciziei 13/CMP.1 a Conferinței 
părților care funcționează ca reuniune a 
părților la Protocolul de la Kyoto („Decizia 
13/CMP.1”).

Or. en

Justificare

Coerența cadrului UE privind LULUCF cu normele internaționale în vederea facilitării 
raportării naționale și a evitării denaturării între diferitele cadre este de o importanță 
crucială. Se sugerează o aliniere la cadrul internațional (Decizia 2/CMP.7 și Decizia 
16./CMP.1) pentru a facilita raportarea și contabilizarea națională și pentru a asigura 
coerența.

Amendamentul 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Deoarece fluctuațiile interanuale ale 
emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de 
seră provenite din activități agricole sunt 
mult mai reduse decât cele legate de 
activitățile forestiere, statele membre 
trebuie să înregistreze emisiile și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră
provenite din activitățile de gestionare a 
terenurilor cultivate și a pășunilor în raport 
cu anul de referință, în conformitate cu 
raportul lor inițial revizuit referitor la 
datele privind emisiile din anul de 
referință, prezentat în cadrul CCONUSC în 

(8) Deoarece fluctuațiile interanuale ale 
emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de 
seră provenite din activități agricole sunt 
mult mai reduse decât cele legate de 
activitățile forestiere, statele membre ar 
trebui să aibă opțiunea de a înregistra
emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de 
seră provenite din activitățile de gestionare 
a terenurilor cultivate și a pășunilor în 
raport cu anul de referință, în conformitate 
cu raportul lor inițial revizuit referitor la 
datele privind emisiile din anul de 
referință, prezentat în cadrul CCONUSC în 
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temeiul Deciziei 13/CMP.1 a Conferinței 
părților care funcționează ca reuniune a 
părților la Protocolul de la Kyoto („Decizia 
13/CMP.1”).

temeiul Deciziei 13/CMP.1 a Conferinței 
părților care funcționează ca reuniune a
părților la Protocolul de la Kyoto („Decizia 
13/CMP.1”).

Or. lt

Amendamentul 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Drenarea și reumidificarea zonelor 
umede acoperă emisiile din turbării 
stocând cantități foarte mari de carbon. 
Emisiile generate de degradarea și 
drenarea turbăriilor corespund unui 
procentaj de aproximativ 5 % din emisiile 
globale de gaze cu efect de seră și 
reprezintă 3,5-4 % din emisiile Uniunii 
din 2010. În vederea obținerii unei 
transparențe depline și pentru a face 
dovada rolului de lider într-un sector în 
care Uniunea este al doilea cel mai mare 
emițător la nivel mondial, emisiile și 
absorbțiile rezultate din drenarea și 
reumidificarea zonelor umede ar trebui
incluse, de asemenea, în conturile statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Normele privind raportarea emisiilor (10) Normele privind raportarea emisiilor 
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de gaze cu efect de seră și alte informații 
relevante pentru schimbările climatice, 
inclusiv informații privind sectorul 
LULUCF, intră sub incidența 
Regulamentului (UE) nr. …/… [propunere 
a Comisiei de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind un 
mecanism de monitorizare și de raportare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
Uniune, precum și a altor informații 
relevante de la nivel național și al Uniunii 
pentru schimbările climatice 
(COM/2011/0789 final - 2011/0372 
(COD)] și, prin urmare, nu intră sub 
incidența prezentei decizii.

de gaze cu efect de seră și alte informații 
relevante pentru schimbările climatice, 
inclusiv informații privind sectorul 
LULUCF, intră sub incidența 
Regulamentului (UE) nr. …/… [propunere 
a Comisiei de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind un 
mecanism de monitorizare și de raportare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
Uniune, precum și a altor informații 
relevante de la nivel național și al Uniunii 
pentru schimbările climatice 
(COM/2011/0789 final - 2011/0372 
(COD)] și ar trebui avute în vedere de 
către statele membre în momentul 
monitorizării și raportării, chiar dacă nu 
intră sub incidența prezentei decizii.

Or. en

Justificare

Planurile de acțiune privind LULUCF ar genera sarcini suplimentare la nivelul statelor 
membre fără a avea o valoare adăugată clară. Acestea ar crea o dublă reglementare 
deoarece s-ar derula în paralel cu măsurile agroecologice din cadrul celui de al doilea pilon 
al politicii agricole comune.

Amendamentul 113
Julie Girling

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, statele membre trebuie să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Fiecare plan de acțiune privind 
LULUCF trebuie să conțină anumite 
informații , conform dispozițiilor din 
prezenta decizie. Mai mult, în vederea 
promovării celor mai bune practici, în 
anexa la prezenta decizie trebuie

eliminat
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prevăzută o listă indicativă de măsuri care 
pot fi, de asemenea, incluse în planurile 
respective. Comisia trebuie să evalueze 
periodic conținutul și implementarea 
planurilor de acțiune privind LULUCF 
ale statelor membre și, dacă este cazul, să 
formuleze recomandări pentru a 
îmbunătăți acțiunea statelor membre.

Or. en

Justificare

Introducerea planurilor naționale de acțiune în prezenta decizie va crea o reglementare 
redundantă deoarece planurile de acțiune propuse s-ar derula simultan cu măsurile 
agroecologice din cadrul pilonului 2 al politicii agricole comune.

Amendamentul 114
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, statele membre trebuie să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Fiecare plan de acțiune privind 
LULUCF trebuie să conțină anumite 
informații , conform dispozițiilor din 
prezenta decizie. Mai mult, în vederea 
promovării celor mai bune practici, în 
anexa la prezenta decizie trebuie
prevăzută o listă indicativă de măsuri care 
pot fi, de asemenea, incluse în planurile 
respective. Comisia trebuie să evalueze 
periodic conținutul și implementarea 
planurilor de acțiune privind LULUCF 
ale statelor membre și, dacă este cazul, să 
formuleze recomandări pentru a 
îmbunătăți acțiunea statelor membre.

eliminat

Or. en



AM\909081RO.doc 39/87 PE492.911v01-00

RO

Justificare

Propunerea COM privind planurile naționale de acțiune depășește ceea ce s-a convenit la 
Durban. Planurile de acțiune propuse privind LULUCF sunt contradictorii și faptului că UE 
nu are competență în domeniul silviculturii. Gestionarea pădurilor și politica forestieră fac 
obiectul deciziilor naționale.

Amendamentul 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, statele membre trebuie să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Fiecare plan de acțiune privind 
LULUCF trebuie să conțină anumite 
informații , conform dispozițiilor din 
prezenta decizie. Mai mult, în vederea 
promovării celor mai bune practici, în 
anexa la prezenta decizie trebuie
prevăzută o listă indicativă de măsuri care 
pot fi, de asemenea, incluse în planurile 
respective. Comisia trebuie să evalueze 
periodic conținutul și implementarea 
planurilor de acțiune privind LULUCF 
ale statelor membre și, dacă este cazul, să 
formuleze recomandări pentru a 
îmbunătăți acțiunea statelor membre.

eliminat

Or. en

Justificare

Planurile de acțiune privind LULUCF ar genera sarcini suplimentare la nivelul statelor 
membre fără a avea o valoare adăugată clară. Acestea ar crea o dublă reglementare 
deoarece s-ar derula în paralel cu măsurile agroecologice din cadrul celui de al doilea pilon 
al politicii agricole comune. Statele membre ar trebui să includă în schimb măsuri de 
promovare a gestionării sustenabile a pădurilor și a gestionării sustenabile a terenurilor în 
cadrul strategiilor lor de dezvoltare cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
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Amendamentul 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, statele membre trebuie să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Fiecare plan de acțiune privind 
LULUCF trebuie să conțină anumite 
informații , conform dispozițiilor din 
prezenta decizie. Mai mult, în vederea 
promovării celor mai bune practici, în 
anexa la prezenta decizie trebuie prevăzută 
o listă indicativă de măsuri care pot fi, de 
asemenea, incluse în planurile respective. 
Comisia trebuie să evalueze periodic 
conținutul și implementarea planurilor de 
acțiune privind LULUCF ale statelor 
membre și, dacă este cazul, să formuleze 
recomandări pentru a îmbunătăți 
acțiunea statelor membre.

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, statele membre ar trebui să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Ar trebui să se permită statelor 
membre să includă planurile de acțiune în 
programele lor actuale privind sectorul 
LULUCF în scopul evitării birocrației.
Fiecare plan de acțiune privind LULUCF 
ar trebui să conțină anumite informații, 
conform dispozițiilor din prezenta decizie. 
Mai mult, în vederea promovării celor mai 
bune practici, în anexa la prezenta decizie 
ar trebui prevăzută o listă indicativă de 
măsuri care pot fi, de asemenea, incluse în 
planurile respective.

Or. en

Amendamentul 117
Horst Schnellhardt

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, statele membre trebuie să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Fiecare plan de acțiune privind 

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, statele membre ar trebui să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Fiecare plan de acțiune privind 
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LULUCF trebuie să conțină anumite 
informații , conform dispozițiilor din 
prezenta decizie. Mai mult, în vederea 
promovării celor mai bune practici, în 
anexa la prezenta decizie trebuie prevăzută 
o listă indicativă de măsuri care pot fi, de 
asemenea, incluse în planurile respective. 
Comisia trebuie să evalueze periodic 
conținutul și implementarea planurilor de 
acțiune privind LULUCF ale statelor 
membre și, dacă este cazul, să formuleze 
recomandări pentru a îmbunătăți acțiunea 
statelor membre. 

LULUCF ar trebui să conțină anumite 
informații, conform dispozițiilor din 
prezenta decizie. Mai mult, în vederea 
promovării celor mai bune practici, în 
anexa la prezenta decizie ar trebui
prevăzută o listă indicativă de măsuri care 
pot fi, de asemenea, incluse în planurile 
respective. Comisia ar trebui să evalueze 
periodic conținutul și implementarea 
planurilor de acțiune privind LULUCF ale 
statelor membre și, dacă este cazul, să 
formuleze recomandări aplicabile pentru a 
îmbunătăți acțiunea statelor membre.

Or. de

Amendamentul 118
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, statele membre trebuie să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Fiecare plan de acțiune privind 
LULUCF trebuie să conțină anumite 
informații , conform dispozițiilor din 
prezenta decizie. Mai mult, în vederea 
promovării celor mai bune practici, în 
anexa la prezenta decizie trebuie prevăzută 
o listă indicativă de măsuri care pot fi, de 
asemenea, incluse în planurile respective.
Comisia trebuie să evalueze periodic 
conținutul și implementarea planurilor de 
acțiune privind LULUCF ale statelor 
membre și, dacă este cazul, să formuleze 
recomandări pentru a îmbunătăți 
acțiunea statelor membre.

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, statele membre ar trebui să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Fiecare plan de acțiune privind 
LULUCF ar trebui să conțină anumite 
informații, conform dispozițiilor din 
prezenta decizie. Mai mult, în vederea 
promovării celor mai bune practici, în 
anexa la prezenta decizie ar trebui
prevăzută o listă indicativă de măsuri care 
pot fi, de asemenea, incluse în planurile 
respective.

Or. pl
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Amendamentul 119
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, statele membre trebuie să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Fiecare plan de acțiune privind 
LULUCF trebuie să conțină anumite 
informații , conform dispozițiilor din 
prezenta decizie. Mai mult, în vederea 
promovării celor mai bune practici, în 
anexa la prezenta decizie trebuie prevăzută 
o listă indicativă de măsuri care pot fi, de 
asemenea, incluse în planurile respective. 
Comisia trebuie să evalueze periodic 
conținutul și implementarea planurilor de 
acțiune privind LULUCF ale statelor 
membre și, dacă este cazul, să formuleze 
recomandări pentru a îmbunătăți acțiunea 
statelor membre.

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, statele membre ar trebui să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Fiecare plan de acțiune privind 
LULUCF ar trebui să conțină anumite 
informații, conform dispozițiilor din 
prezenta decizie. Mai mult, în vederea 
promovării celor mai bune practici, în 
anexa la prezenta decizie ar trebui
prevăzută o listă indicativă de măsuri care 
pot fi, de asemenea, incluse în planurile 
respective. Comisia ar trebui să evalueze 
periodic conținutul și implementarea 
planurilor de acțiune privind LULUCF ale 
statelor membre și, dacă este cazul, să 
formuleze recomandări pentru a îmbunătăți 
acțiunea statelor membre. Participarea 
publicului în fazele de pregătire, 
modificare și revizuire a acestor planuri 
ar trebui prevăzută de prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 120
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, statele membre trebuie să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, statele membre ar trebui să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 
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reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Fiecare plan de acțiune privind 
LULUCF trebuie să conțină anumite 
informații , conform dispozițiilor din 
prezenta decizie. Mai mult, în vederea 
promovării celor mai bune practici, în 
anexa la prezenta decizie trebuie prevăzută 
o listă indicativă de măsuri care pot fi, de 
asemenea, incluse în planurile respective. 
Comisia trebuie să evalueze periodic 
conținutul și implementarea planurilor de 
acțiune privind LULUCF ale statelor 
membre și, dacă este cazul, să formuleze 
recomandări pentru a îmbunătăți acțiunea 
statelor membre. 

reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Fiecare plan de acțiune privind 
LULUCF ar trebui să conțină anumite 
informații, conform dispozițiilor din 
prezenta decizie. Mai mult, în vederea 
promovării celor mai bune practici, în 
anexa la prezenta decizie ar trebui
prevăzută o listă indicativă de măsuri care 
pot fi, de asemenea, incluse în planurile 
respective. Aceasta ar trebui să aibă loc în 
conformitate cu decizia privind 
mecanismele și strategiile de monitorizare 
în vederea înregistrării de progrese în 
direcția unei societăți cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon. Comisia ar trebui să 
evalueze periodic conținutul și 
implementarea planurilor de acțiune 
privind LULUCF ale statelor membre și, 
dacă este cazul, să formuleze recomandări 
pentru a îmbunătăți acțiunea statelor 
membre.

Or. sv

Amendamentul 121
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, statele membre trebuie să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Fiecare plan de acțiune privind 
LULUCF trebuie să conțină anumite 
informații , conform dispozițiilor din 
prezenta decizie. Mai mult, în vederea 
promovării celor mai bune practici, în 
anexa la prezenta decizie trebuie prevăzută 
o listă indicativă de măsuri care pot fi, de 
asemenea, incluse în planurile respective. 

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, stabilite ca parte a strategiilor 
de dezvoltare cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, statele membre ar trebui să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Fiecare stat membru ar trebui
să stabilească cele mai adecvate măsuri 
care să corespundă circumstanțelor 
naționale. Fiecare plan de acțiune privind 
LULUCF ar trebui să conțină anumite 
informații, conform dispozițiilor din 
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Comisia trebuie să evalueze periodic 
conținutul și implementarea planurilor de 
acțiune privind LULUCF ale statelor 
membre și, dacă este cazul, să formuleze 
recomandări pentru a îmbunătăți 
acțiunea statelor membre.

prezenta decizie. Mai mult, în vederea 
promovării celor mai bune practici, în 
anexa la prezenta decizie ar trebui
prevăzută o listă indicativă de măsuri care 
pot fi, de asemenea, incluse în planurile 
respective.

Or. en

Amendamentul 122
Matthias Groote

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, statele membre trebuie să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Fiecare plan de acțiune privind 
LULUCF trebuie să conțină anumite 
informații , conform dispozițiilor din 
prezenta decizie. Mai mult, în vederea 
promovării celor mai bune practici, în 
anexa la prezenta decizie trebuie prevăzută 
o listă indicativă de măsuri care pot fi, de 
asemenea, incluse în planurile respective.
Comisia trebuie să evalueze periodic 
conținutul și implementarea planurilor de 
acțiune privind LULUCF ale statelor 
membre și, dacă este cazul, să formuleze 
recomandări pentru a îmbunătăți acțiunea 
statelor membre.

(12) În planurile lor de acțiune privind 
LULUCF, statele membre ar trebui să 
stabilească măsuri vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor din sectorul 
LULUCF. Fiecare plan de acțiune privind 
LULUCF ar trebui să conțină anumite 
informații, conform dispozițiilor din 
prezenta decizie. Mai mult, în vederea 
promovării celor mai bune practici, în 
anexa la prezenta decizie ar trebui
prevăzută o listă indicativă de măsuri care 
pot fi, de asemenea, incluse în planurile 
respective. Comisia ar trebui să evalueze 
periodic conținutul și implementarea 
planurilor de acțiune privind LULUCF ale 
statelor membre și, dacă este cazul, să 
formuleze recomandări pentru a îmbunătăți 
acțiunea statelor membre. Dispozițiile 
administrative relevante ar trebui
menținute cât mai eficiente posibil.

Or. de

Amendamentul 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
vederea actualizării definițiilor prevăzute la 
articolul 2 pentru a ține seama de 
modificările definițiilor adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC sau 
prin Protocolul de la Kyoto sau prin alte 
acorduri multilaterale referitoare la 
schimbările climatice încheiate de Uniune; 
în vederea modificării anexei I pentru a 
adăuga perioadele de contabilizare și 
pentru a asigura coerența între aceste 
perioade de contabilizare și perioadele 
relevante aplicabile angajamentelor 
Uniunii de reducere a emisiilor în alte 
sectoare; în vederea modificării anexei II 
pentru a actualiza nivelurile de referință în 
conformitate cu nivelurile de referință 
propuse prezentate de statele membre în 
temeiul articolului 6, sub rezerva 
corecțiilor efectuate în conformitate cu 
prezenta decizie; în vederea revizuirii 
informațiilor menționate în anexa III pentru 
a ține seama de progresele științifice și în 
vederea revizuirii condițiilor referitoare la 
normele de contabilizare privind 
perturbările naturale stabilite la articolul 9 
alineatul (2) pentru a ține seama de 
progresele științifice sau pentru a reflecta 
revizuirile actelor adoptate de organismele 
instituite prin CCONUSC sau prin 
Protocolul de la Kyoto. Este deosebit de 
important ca, în etapa pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia trebuie să asigure transmiterea 
simultană, la timp și în mod corespunzător 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

(13) Ar trebui să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
vederea actualizării definițiilor prevăzute la 
articolul 2 pentru a ține seama de 
modificările definițiilor adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC sau 
prin Protocolul de la Kyoto sau prin alte 
acorduri multilaterale referitoare la 
schimbările climatice încheiate de Uniune; 
în vederea modificării anexei I pentru a 
adăuga perioadele de contabilizare și 
pentru a asigura coerența între aceste 
perioade de contabilizare și perioadele 
relevante aplicabile angajamentelor 
Uniunii de reducere a emisiilor în alte 
sectoare; în vederea modificării anexei II 
pentru a actualiza nivelurile de referință în 
conformitate cu nivelurile de referință 
propuse prezentate de statele membre în 
temeiul articolului 6, sub rezerva 
corecțiilor efectuate în conformitate cu 
prezenta decizie și pentru a ține seama de 
modificările aduse nivelurilor de referință 
adoptate de organismele instituite prin 
CCONUSC sau prin Protocolul de la 
Kyoto; în vederea revizuirii informațiilor 
menționate în anexa III pentru a ține seama 
de progresele științifice și în vederea 
revizuirii condițiilor referitoare la normele 
de contabilizare privind perturbările 
naturale stabilite la articolul 9 alineatul (2) 
pentru a ține seama de progresele științifice 
sau pentru a reflecta revizuirile actelor 
adoptate de organismele instituite prin 
CCONUSC sau prin Protocolul de la 
Kyoto. Este deosebit de important ca, în 
etapa pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui
să asigure transmiterea simultană, la timp 
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și în mod corespunzător a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

Or. en

Amendamentul 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
vederea actualizării definițiilor prevăzute la 
articolul 2 pentru a ține seama de 
modificările definițiilor adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC sau 
prin Protocolul de la Kyoto sau prin alte 
acorduri multilaterale referitoare la
schimbările climatice încheiate de
Uniune; în vederea modificării anexei I 
pentru a adăuga perioadele de 
contabilizare și pentru a asigura coerența 
între aceste perioade de contabilizare și 
perioadele relevante aplicabile 
angajamentelor Uniunii de reducere a 
emisiilor în alte sectoare; în vederea 
modificării anexei II pentru a actualiza 
nivelurile de referință în conformitate cu 
nivelurile de referință propuse prezentate 
de statele membre în temeiul articolului 6, 
sub rezerva corecțiilor efectuate în 
conformitate cu prezenta decizie; în 
vederea revizuirii informațiilor menționate 
în anexa III pentru a ține seama de 
progresele științifice și în vederea revizuirii 
condițiilor referitoare la normele de 
contabilizare privind perturbările naturale 
stabilite la articolul 9 alineatul (2) pentru a 
ține seama de progresele științifice sau 
pentru a reflecta revizuirile actelor 

(13) Ar trebui să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
vederea actualizării definițiilor prevăzute la 
articolul 2 pentru a ține seama de 
modificările definițiilor adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC sau 
prin Protocolul de la Kyoto sau prin alte 
acorduri multilaterale care pot apărea în 
domeniul schimbărilor climatice și pe care 
Uniunea ar trebui să se le respecte, în 
vederea revizuirii informațiilor menționate 
în anexa III pentru a ține seama de 
progresele științifice și în vederea revizuirii 
condițiilor referitoare la normele de 
contabilizare privind perturbările naturale 
stabilite la articolul 9 alineatul (2) pentru a 
reflecta modificările minore ale actelor 
adoptate de organismele instituite prin 
CCONUSC sau prin Protocolul de la 
Kyoto. Este deosebit de important ca, în 
etapa pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și în mod corespunzător a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.
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adoptate de organismele instituite prin 
CCONUSC sau prin Protocolul de la 
Kyoto. Este deosebit de important ca, în 
etapa pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și în mod corespunzător a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

Or. en

Justificare

Întrucât normele de contabilizare stabilite la acest articol și în anexa I sunt esențiale pentru 
funcționarea prezentei decizii, orice modificare a acestora se adoptă în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară.

Amendamentul 125
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
vederea actualizării definițiilor prevăzute la 
articolul 2 pentru a ține seama de 
modificările definițiilor adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC sau 
prin Protocolul de la Kyoto sau prin alte 
acorduri multilaterale referitoare la 
schimbările climatice încheiate de Uniune; 
în vederea modificării anexei I pentru a 
adăuga perioadele de contabilizare și 
pentru a asigura coerența între aceste 
perioade de contabilizare și perioadele 
relevante aplicabile angajamentelor 
Uniunii de reducere a emisiilor în alte 
sectoare; în vederea modificării anexei II 

(13) Ar trebui să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
vederea actualizării definițiilor prevăzute la 
articolul 2 pentru a ține seama de 
modificările definițiilor adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC sau 
prin Protocolul de la Kyoto sau prin alte 
acorduri multilaterale referitoare la 
schimbările climatice încheiate de Uniune; 
în vederea modificării anexei I pentru a 
adăuga perioadele de contabilizare și 
pentru a asigura coerența între aceste 
perioade de contabilizare și perioadele 
relevante aplicabile angajamentelor 
Uniunii de reducere a emisiilor în alte 
sectoare.
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pentru a actualiza nivelurile de referință 
în conformitate cu nivelurile de referință 
propuse prezentate de statele membre în 
temeiul articolului 6, sub rezerva 
corecțiilor efectuate în conformitate cu 
prezenta decizie; în vederea revizuirii 
informațiilor menționate în anexa III 
pentru a ține seama de progresele 
științifice și în vederea revizuirii 
condițiilor referitoare la normele de 
contabilizare privind perturbările naturale 
stabilite la articolul 9 alineatul (2) pentru 
a ține seama de progresele științifice sau 
pentru a reflecta revizuirile actelor 
adoptate de organismele instituite prin 
CCONUSC sau prin Protocolul de la 
Kyoto. Este deosebit de important ca, în 
etapa pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și în mod corespunzător a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

Or. en

Justificare

UE a adoptat nivelurile de referință actuale în cadrul procesului CCONUSC. COM nu ar 
trebui să ajusteze nivelurile de referință ale statelor membre în mod unilateral, ci acestea ar 
trebui modificate numai în cazul în care sunt modificate în cadrul CCONUSC.

Amendamentul 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 

(13) Ar trebui să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
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vederea actualizării definițiilor prevăzute la 
articolul 2 pentru a ține seama de 
modificările definițiilor adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC sau 
prin Protocolul de la Kyoto sau prin alte 
acorduri multilaterale referitoare la
schimbările climatice încheiate de Uniune; 
în vederea modificării anexei I pentru a 
adăuga perioadele de contabilizare și 
pentru a asigura coerența între aceste 
perioade de contabilizare și perioadele 
relevante aplicabile angajamentelor 
Uniunii de reducere a emisiilor în alte 
sectoare; în vederea modificării anexei II 
pentru a actualiza nivelurile de referință 
în conformitate cu nivelurile de referință 
propuse prezentate de statele membre în 
temeiul articolului 6, sub rezerva 
corecțiilor efectuate în conformitate cu 
prezenta decizie; în vederea revizuirii 
informațiilor menționate în anexa III pentru 
a ține seama de progresele științifice și în 
vederea revizuirii condițiilor referitoare la 
normele de contabilizare privind 
perturbările naturale stabilite la articolul 9 
alineatul (2) pentru a ține seama de 
progresele științifice sau pentru a reflecta
revizuirile actelor adoptate de organismele 
instituite prin CCONUSC sau prin 
Protocolul de la Kyoto. Este deosebit de 
important ca, în etapa pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia trebuie să asigure transmiterea 
simultană, la timp și în mod corespunzător 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

vederea actualizării definițiilor prevăzute la 
articolul 2 pentru a ține seama de 
modificările definițiilor adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC sau 
prin Protocolul de la Kyoto sau prin alte 
acorduri multilaterale care pot apărea în 
domeniul schimbărilor climatice, încheiate 
de Uniune, în vederea revizuirii 
informațiilor menționate în anexa III pentru 
a ține seama de progresele științifice și în 
vederea revizuirii condițiilor referitoare la 
normele de contabilizare privind 
perturbările naturale stabilite la articolul 9 
alineatul (2) pentru a reflecta modificările 
minore ale actelor adoptate de organismele 
instituite prin CCONUSC sau prin 
Protocolul de la Kyoto. Este deosebit de 
important ca, în etapa pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și în mod corespunzător 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

Or. en

Justificare

Modificarea anexelor I și II ar trebui să necesite utilizarea procedurii legislative ordinare și 
să nu facă obiectul actelor delegate.
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Amendamentul 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
vederea actualizării definițiilor prevăzute la 
articolul 2 pentru a ține seama de
modificările definițiilor adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC sau 
prin Protocolul de la Kyoto sau prin alte 
acorduri multilaterale referitoare la 
schimbările climatice încheiate de Uniune; 
în vederea modificării anexei I pentru a 
adăuga perioadele de contabilizare și 
pentru a asigura coerența între aceste 
perioade de contabilizare și perioadele 
relevante aplicabile angajamentelor 
Uniunii de reducere a emisiilor în alte 
sectoare; în vederea modificării anexei II 
pentru a actualiza nivelurile de referință în 
conformitate cu nivelurile de referință 
propuse prezentate de statele membre în 
temeiul articolului 6, sub rezerva 
corecțiilor efectuate în conformitate cu 
prezenta decizie; în vederea revizuirii 
informațiilor menționate în anexa III pentru 
a ține seama de progresele științifice și în 
vederea revizuirii condițiilor referitoare la 
normele de contabilizare privind 
perturbările naturale stabilite la articolul 9 
alineatul (2) pentru a ține seama de 
progresele științifice sau pentru a reflecta 
revizuirile actelor adoptate de organismele 
instituite prin CCONUSC sau prin 
Protocolul de la Kyoto. Este deosebit de 
important ca, în etapa pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia trebuie să asigure transmiterea 
simultană, la timp și în mod corespunzător 

(13) Ar trebui să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
vederea actualizării definițiilor prevăzute la 
articolul 2 pentru a ține seama de 
modificările definițiilor adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC sau 
prin Protocolul de la Kyoto sau prin alte 
acorduri multilaterale referitoare la 
schimbările climatice încheiate de Uniune; 
în vederea modificării anexei I pentru a 
adăuga perioadele de contabilizare și 
pentru a asigura coerența între aceste 
perioade de contabilizare și perioadele 
relevante aplicabile angajamentelor 
Uniunii de reducere a emisiilor în alte 
sectoare; în vederea modificării anexei II 
pentru a actualiza nivelurile de referință în 
conformitate cu nivelurile de referință 
propuse prezentate de statele membre în 
temeiul articolului 6, sub rezerva 
corecțiilor efectuate în conformitate cu 
prezenta decizie; în vederea revizuirii 
informațiilor menționate în anexa III pentru 
a ține seama de progresele științifice și în 
vederea revizuirii condițiilor referitoare la 
normele de contabilizare privind 
perturbările naturale stabilite la articolul 9 
alineatul (2) pentru a ține seama de 
progresele științifice sau pentru a reflecta 
revizuirile actelor adoptate de organismele 
instituite prin CCONUSC sau prin 
Protocolul de la Kyoto. Este deosebit de 
important ca, în etapa pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și în mod corespunzător 
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a documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

a documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu. Actele delegate 
ar trebui să fie însă adoptate numai în 
cazuri justificate, garantându-se dreptul 
Parlamentului European de a formula 
obiecții la măsurile adoptate de Comisie.

Or. en

Amendamentul 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
vederea actualizării definițiilor prevăzute la 
articolul 2 pentru a ține seama de 
modificările definițiilor adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC sau 
prin Protocolul de la Kyoto sau prin alte 
acorduri multilaterale referitoare la 
schimbările climatice încheiate de Uniune; 
în vederea modificării anexei I pentru a 
adăuga perioadele de contabilizare și 
pentru a asigura coerența între aceste 
perioade de contabilizare și perioadele 
relevante aplicabile angajamentelor 
Uniunii de reducere a emisiilor în alte 
sectoare; în vederea modificării anexei II 
pentru a actualiza nivelurile de referință în 
conformitate cu nivelurile de referință 
propuse prezentate de statele membre în 
temeiul articolului 6, sub rezerva 
corecțiilor efectuate în conformitate cu 
prezenta decizie; în vederea revizuirii 
informațiilor menționate în anexa III pentru 
a ține seama de progresele științifice și în 
vederea revizuirii condițiilor referitoare la 
normele de contabilizare privind 
perturbările naturale stabilite la articolul 9 

(13) Ar trebui să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
vederea actualizării definițiilor prevăzute la 
articolul 2 pentru a ține seama de 
modificările definițiilor adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC sau 
prin Protocolul de la Kyoto sau prin alte 
acorduri multilaterale referitoare la 
schimbările climatice încheiate de Uniune; 
în vederea modificării anexei I pentru a 
adăuga perioadele de contabilizare și 
pentru a asigura coerența între aceste 
perioade de contabilizare și perioadele 
relevante aplicabile angajamentelor 
Uniunii de reducere a emisiilor în alte 
sectoare; în vederea modificării anexei II 
pentru a actualiza nivelurile de referință în 
conformitate cu nivelurile de referință 
propuse prezentate de statele membre în 
temeiul articolului 6, sub rezerva 
corecțiilor efectuate în conformitate cu 
prezenta decizie; în vederea revizuirii 
informațiilor menționate în anexa III pentru 
a ține seama de progresele științifice și în 
vederea revizuirii condițiilor referitoare la 
normele de contabilizare privind 
perturbările naturale stabilite la articolul 9 
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alineatul (2) pentru a ține seama de 
progresele științifice sau pentru a reflecta 
revizuirile actelor adoptate de organismele 
instituite prin CCONUSC sau prin 
Protocolul de la Kyoto. Este deosebit de 
important ca, în etapa pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia trebuie să asigure transmiterea 
simultană, la timp și în mod corespunzător 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

alineatul (2) pentru a ține seama de 
progresele științifice sau pentru a reflecta 
revizuirile actelor adoptate de organismele 
instituite prin CCONUSC sau prin 
Protocolul de la Kyoto. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv cu experții 
din sectoarele implicate. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și în mod corespunzător 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

Or. en

Amendamentul 129
Matthias Groote

Propunere de decizie
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Comisia ar trebui să examineze 
dacă, în cadrul elaborării și punerii în 
aplicare a planurilor de acțiune privind 
absorbțiile de gaze cu efect de seră, există 
potențial pentru promovarea investițiilor 
agricole.

Or. de

Amendamentul 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Întrucât obiectivele acțiunii propuse, 
prin însăși natura lor, nu pot fi 

(14) Întrucât obiectivele acțiunii propuse, 
prin însăși natura lor, nu pot fi 
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îndeplinite într-o proporție suficientă doar 
la nivelul statelor membre și, prin urmare, 
datorită amplorii și efectelor acțiunii, pot fi 
îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este stabilit la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este stabilit la 
articolul respectiv, prezenta decizie nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective,

îndeplinite într-o proporție suficientă doar 
la nivelul statelor membre și, prin urmare, 
datorită amplorii și efectelor acțiunii, pot fi 
îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este stabilit la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.
Aspectele legate de sectorul LULUCF, la 
fel ca politica forestieră, se află sub 
competența statelor membre. Uniunea nu 
ar trebui să intervină în privința 
politicilor forestiere naționale și ar trebui
să respecte competența statelor membre în 
acest domeniu. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este 
stabilit la articolul respectiv, prezenta 
decizie nu depășește ceea ce este necesar
pentru atingerea acestor obiective,

Or. en

Amendamentul 131
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Întrucât obiectivele acțiunii propuse, 
prin însăși natura lor, nu pot fi 
îndeplinite într-o proporție suficientă doar 
la nivelul statelor membre și, prin urmare, 
datorită amplorii și efectelor acțiunii, pot fi 
îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este stabilit la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este stabilit la 
articolul respectiv, prezenta decizie nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective,

(14) Întrucât obiectivele acțiunii propuse, 
prin însăși natura lor, nu pot fi 
îndeplinite într-o proporție suficientă doar 
la nivelul statelor membre și, prin urmare, 
datorită amplorii și efectelor acțiunii, pot fi 
îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este stabilit la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. Cu 
toate acestea, deoarece competența 
privind aspectele legate de sectorul 
LULUCF revine în principal statelor 
membre, Uniunea ar trebui să urmeze 
principiul precauției, în special în ceea ce 
privește silvicultura, în scopul de a 
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respecta competența statelor membre și de 
a recunoaște pe deplin faptul că 
gestionarea durabilă a pădurilor este un 
concept extins și nu poate fi reglementat 
doar din perspectiva climei. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este stabilit la 
articolul respectiv, prezenta decizie nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective,

Or. en

Amendamentul 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură. De 
asemenea, prezenta decizie prevede 
obligația statelor membre de a întocmi 
planuri de acțiune privind LULUCF care să 
contribuie la limitarea sau reducerea 
emisiilor și la menținerea și intensificarea 
absorbțiilor, precum și obligația Comisiei 
de a evalua aceste planuri.

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură. De 
asemenea, prezenta decizie prevede 
obligația statelor membre de a întocmi 
planuri de acțiune privind LULUCF care să 
contribuie la limitarea sau reducerea 
emisiilor și la menținerea și intensificarea 
absorbțiilor.

Or. en

Amendamentul 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură. De 
asemenea, prezenta decizie prevede 
obligația statelor membre de a întocmi 
planuri de acțiune privind LULUCF care 
să contribuie la limitarea sau reducerea 
emisiilor și la menținerea și intensificarea 
absorbțiilor, precum și obligația Comisiei 
de a evalua aceste planuri.

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură.

Or. en

Justificare

Introducerea planurilor naționale de acțiune în prezenta decizie va crea o reglementare 
redundantă deoarece planurile de acțiune propuse s-ar derula simultan cu măsurile 
agroecologice din cadrul pilonului 2 al politicii agricole comune.

Amendamentul 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură. De 
asemenea, prezenta decizie prevede 
obligația statelor membre de a întocmi 
planuri de acțiune privind LULUCF care 
să contribuie la limitarea sau reducerea 
emisiilor și la menținerea și intensificarea 
absorbțiilor, precum și obligația Comisiei 
de a evalua aceste planuri.

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură.

Or. en
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Justificare

Propunerea Comisiei depășește Acordul de la Durban. Planurile de acțiune privind LULUCF 
sunt contradictorii faptului că UE nu are competență în domeniul silviculturii. Există riscul 
ca planurile de acțiune să se axeze doar pe practici de gestionare a pădurilor având ca scop 
atenuarea schimbărilor climatice și să nu ia în considerare rolul multifuncțional al pădurilor. 
Acestea ar genera, de asemenea, sarcini suplimentare la nivelul statelor membre fără a avea 
o valoare adăugată clară. Acestea ar crea o dublă reglementare deoarece s-ar derula în 
paralel cu măsurile agroecologice din cadrul celui de al doilea pilon al politicii agricole 
comune.

Amendamentul 135
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură. De 
asemenea, prezenta decizie prevede 
obligația statelor membre de a întocmi 
planuri de acțiune privind LULUCF care 
să contribuie la limitarea sau reducerea 
emisiilor și la menținerea și intensificarea 
absorbțiilor, precum și obligația Comisiei 
de a evalua aceste planuri.

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură.

Or. en

Justificare

Propunerea COM privind planurile naționale de acțiune depășește ceea ce s-a convenit la 
Durban. Planurile de acțiune propuse privind LULUCF sunt contradictorii, de exemplu, 
faptului că UE nu are competență în domeniul silviculturii. Gestionarea pădurilor și politica 
forestieră sunt chestiuni naționale.

Amendamentul 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură. De 
asemenea, prezenta decizie prevede 
obligația statelor membre de a întocmi 
planuri de acțiune privind LULUCF care să 
contribuie la limitarea sau reducerea 
emisiilor și la menținerea și intensificarea 
absorbțiilor, precum și obligația Comisiei 
de a evalua aceste planuri.

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare pentru statele membre 
aplicabile emisiilor și absorbțiilor rezultate 
din activități legate de exploatarea 
terenurilor, de schimbarea destinației 
terenurilor și de silvicultură. Prezenta 
decizie nu stabilește obligații de 
contabilizare sau de raportare pentru 
părțile private. De asemenea, prezenta 
decizie prevede obligația statelor membre 
de a întocmi planuri de acțiune privind 
LULUCF care să contribuie la limitarea 
sau reducerea emisiilor și la menținerea și 
intensificarea absorbțiilor, precum și 
obligația Comisiei de a evalua aceste 
planuri.

Or. en

Amendamentul 137
Romana Jordan

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură. De 
asemenea, prezenta decizie prevede 
obligația statelor membre de a întocmi 
planuri de acțiune privind LULUCF care să 
contribuie la limitarea sau reducerea 
emisiilor și la menținerea și intensificarea 
absorbțiilor, precum și obligația Comisiei 
de a evalua aceste planuri.

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură ca 
prim pas spre includerea formală a 
sectorului LULUCF în angajamentele de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră ale Uniunii și ale statelor membre în 
conformitate cu articolul 9 din Decizia nr. 
406/2009/CE. De asemenea, prezenta 
decizie prevede obligația statelor membre 
de a întocmi planuri de acțiune privind 
LULUCF care să contribuie la limitarea 
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sau reducerea emisiilor și la menținerea și 
intensificarea absorbțiilor, precum și 
obligația Comisiei de a evalua aceste 
planuri.

Or. en

Amendamentul 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură. De 
asemenea, prezenta decizie prevede 
obligația statelor membre de a întocmi 
planuri de acțiune privind LULUCF care să 
contribuie la limitarea sau reducerea 
emisiilor și la menținerea și intensificarea 
absorbțiilor, precum și obligația Comisiei 
de a evalua aceste planuri.

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare pentru statele membre 
aplicabile emisiilor și absorbțiilor rezultate 
din activități legate de exploatarea 
terenurilor, de schimbarea destinației 
terenurilor și de silvicultură. Prezenta 
decizie nu stabilește obligații de 
contabilizare sau de raportare pentru 
părțile private. De asemenea, prezenta 
decizie prevede obligația statelor membre 
de a întocmi planuri de acțiune privind 
LULUCF care să contribuie la limitarea 
sau reducerea emisiilor și la menținerea și 
intensificarea absorbțiilor, precum și 
obligația Comisiei de a evalua aceste 
planuri.

Or. en

Amendamentul 139
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
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absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură. De 
asemenea, prezenta decizie prevede 
obligația statelor membre de a întocmi 
planuri de acțiune privind LULUCF care 
să contribuie la limitarea sau reducerea 
emisiilor și la menținerea și intensificarea 
absorbțiilor, precum și obligația Comisiei 
de a evalua aceste planuri.

absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură.

Or. en

Amendamentul 140
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură. De 
asemenea, prezenta decizie prevede 
obligația statelor membre de a întocmi 
planuri de acțiune privind LULUCF care 
să contribuie la limitarea sau reducerea 
emisiilor și la menținerea și intensificarea 
absorbțiilor, precum și obligația Comisiei 
de a evalua aceste planuri. 

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură. 

Or. sv

Amendamentul 141
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de decizie
Articolul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură. De 
asemenea, prezenta decizie prevede 
obligația statelor membre de a întocmi 
planuri de acțiune privind LULUCF care să 
contribuie la limitarea sau reducerea 
emisiilor și la menținerea și intensificarea 
absorbțiilor, precum și obligația Comisiei 
de a evalua aceste planuri.

Prezenta decizie stabilește norme de 
contabilizare aplicabile emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din activități legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură ca 
prim pas spre includerea formală a 
sectorului LULUCF în angajamentele de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră ale Uniunii și ale statelor membre în 
conformitate cu articolul 9 din Decizia nr. 
406/2009/CE. De asemenea, prezenta 
decizie prevede obligația statelor membre 
de a întocmi planuri de acțiune privind 
LULUCF care să contribuie la limitarea 
sau reducerea emisiilor și la menținerea și 
intensificarea absorbțiilor, precum și 
obligația Comisiei de a evalua aceste 
planuri.

Or. en

Amendamentul 142
Riikka Manner

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „stoc de carbon” înseamnă cantitatea de 
carbon elementar, exprimată în milioane 
de tone, stocată într-un rezervor de carbon;

(j) „stoc de carbon” înseamnă cantitatea de 
carbon elementar stocată într-un rezervor 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 143
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera q
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „pădure” înseamnă o suprafață de teren 
de cel puțin 0,5 ha, plantată cu copaci ale 
căror coroane acoperă sau cu o densitate de 
acoperire echivalentă cu cel puțin 10%, din 
suprafața respectivă, acoperită cu copaci 
care ar putea atinge la maturitate o înălțime 
minimă de cel puțin 5 metri pe locul lor de 
creștere, inclusiv grupuri de copaci naturali 
tineri aflați în creștere, sau o plantație care 
mai trebuie încă să devină o suprafață 
plantată cu copaci a căror coroană acoperă 
sau cu o densitate echivalentă cu cel puțin 
10 la sută din suprafața respectivă sau în 
care înălțimea copacilor trebuie să atingă 
cel puțin 5 metri, inclusiv orice suprafață 
care, în mod normal, face parte din 
suprafața împădurită, dar care este 
temporar lipsită de copaci ca urmare a 
intervenției umane, precum recoltarea, sau 
a unor cauze naturale, dar care are toate 
șansele să redevină pădure;

(q) „pădure” înseamnă o suprafață de teren 
de cel puțin 0,1 ha, cu o lățime minimă a 
suprafeței împădurite de 10 metri, plantată 
cu copaci ale căror coroane acoperă sau cu 
o densitate de acoperire echivalentă cu cel 
puțin 10 %, din suprafața respectivă, 
acoperită cu copaci care ar putea atinge la 
maturitate o înălțime minimă de cel puțin 2
metri pe locul lor de creștere, inclusiv 
grupuri de copaci naturali tineri aflați în 
creștere sau o plantație care mai trebuie
încă să devină o suprafață plantată cu 
copaci a căror coroană acoperă sau cu o 
densitate echivalentă cu cel puțin 10 la sută 
din suprafața respectivă sau în care 
înălțimea copacilor trebuie să atingă cel 
puțin 2 metri, inclusiv orice suprafață care, 
în mod normal, face parte din suprafața 
împădurită, dar care este temporar lipsită 
de copaci ca urmare a intervenției umane, 
precum recoltarea, sau a unor cauze 
naturale, dar care are toate șansele să 
redevină pădure;

Or. pl

Amendamentul 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „pădure” înseamnă o suprafață de teren 
de cel puțin 0,5 ha, plantată cu copaci ale 
căror coroane acoperă sau cu o densitate 
de acoperire echivalentă cu cel puțin 10%, 
din suprafața respectivă, acoperită cu 
copaci care ar putea atinge la maturitate o 
înălțime minimă de cel puțin 5 metri pe 
locul lor de creștere, inclusiv grupuri de 
copaci naturali tineri aflați în creștere, 

(q) „pădure” înseamnă teren acoperit cu 
vegetație arboricolă (sau cu o densitate de 
acoperire) în proporție de peste 10 % și cu 
o suprafață de peste 0,5 hectare. Arborii 
ar trebui să atingă o înălțime minimă de 5 
metri la maturitate in situ. O pădure poate 
cuprinde fie formațiuni forestiere închise, 
în care arborii de la diferite etaje și 
subetaje acoperă o mare parte a terenului, 
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sau o plantație care mai trebuie încă să 
devină o suprafață plantată cu copaci a 
căror coroană acoperă sau cu o densitate 
echivalentă cu cel puțin 10 la sută din 
suprafața respectivă sau în care înălțimea 
copacilor trebuie să atingă cel puțin
5 metri, inclusiv orice suprafață care, în 
mod normal, face parte din suprafața 
împădurită, dar care este temporar lipsită 
de copaci ca urmare a intervenției umane, 
precum recoltarea, sau a unor cauze 
naturale, dar care are toate șansele să 
redevină pădure;

fie formațiuni forestiere deschise cu o 
acoperire vegetală continuă în care 
suprafața acoperită de arbori depășește 
10 %. Împăduririle naturale cu arbori 
tineri și toate plantațiile stabilite într-un 
obiectiv forestier care trebuie să atingă o 
densitate de acoperire de 10 % sau o 
înălțime de 5 metri sunt incluse în 
categoria pădurilor, alături de suprafețele
care în mod normal fac parte din suprafețe 
forestiere care au fost temporar
despădurite ca urmare a intervenției umane 
sau din cauze naturale, dar care trebuie să 
redevină păduri. Termenul „pădure” 
include: pepinierele forestiere și 
pepinierele de pomi fructiferi care fac 
parte integrantă din pădure; drumurile 
forestiere, spațiile defrișate, spații 
neplantate pentru protecția împotriva 
incendiilor și alte spații deschise de 
dimensiuni reduse din pădure; pădurile 
situate în parcurile naționale, în rezervele 
naturale și în alte zone protejate de tipul 
celor care prezintă un interes deosebit din 
punct de vedere ecologic, științific, istoric, 
cultural sau spiritual; perdele de arbori 
pentru protecția împotriva vântului și 
cortine forestiere formate din copaci care 
ocupă o suprafață de peste 0,5 hectare pe 
o lățime de peste 20 de metri, plantațiile 
de hevea și de stejari de plută. Termenul 
„pădure” exclude suprafețele utilizate 
preponderent în scopuri agricole;

Or. en

Justificare

Această definiție ar trebui să fie în conformitate cu MCPFE/procesul Forest Europe deoarece 
statele membre trebuie să raporteze în cadrul MCPFE/procesului Forest Europe în 
conformitate cu aceste criterii. Modificarea sistemului de raportare sau impunerea obligației 
de a raporta în moduri diferite/paralele ar genera costuri suplimentare. În plus, generează 
birocrație suplimentară și costuri suplimentare pentru statele membre.

Amendamentul 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „pădure” înseamnă o suprafață de teren 
de cel puțin 0,5 ha, plantată cu copaci ale 
căror coroane acoperă sau cu o densitate
de acoperire echivalentă cu cel puțin 10%, 
din suprafața respectivă, acoperită cu
copaci care ar putea atinge la maturitate o 
înălțime minimă de cel puțin 5 metri pe 
locul lor de creștere, inclusiv grupuri de 
copaci naturali tineri aflați în creștere, sau 
o plantație care mai trebuie încă să devină
o suprafață plantată cu copaci a căror 
coroană acoperă sau cu o densitate 
echivalentă cu cel puțin 10 la sută din 
suprafața respectivă sau în care înălțimea 
copacilor trebuie să atingă cel puțin 5 
metri, inclusiv orice suprafață care, în mod 
normal, face parte din suprafața 
împădurită, dar care este temporar lipsită 
de copaci ca urmare a intervenției umane, 
precum recoltarea, sau a unor cauze 
naturale, dar care are toate șansele să 
redevină pădure;

(q) pădure” înseamnă o suprafață definită 
prin valorile minime pentru dimensiunea 
suprafeței, suprafață acoperită de copaci 
sau densitatea de acoperire și înălțimea 
copacilor, aceste valori nedepășind 
valorile definite în Decizia 16/CMP.1. 
Fiecare stat membru trebuie să notifice 
valorile sale Comisiei cel târziu până la 
începutul perioadei de contabilizare 
specificate în anexa I. O pădure include 
suprafețe acoperite cu copaci pe locul lor 
de creștere, inclusiv grupuri de copaci 
naturali tineri aflați în creștere sau o 
plantație care încă nu a atins valorile 
minime menționate mai sus privind 
suprafața acoperită de copaci sau 
densitatea de acoperire ori înălțimea 
minimă a copacilor, inclusiv orice 
suprafață care, în mod normal, face parte 
din suprafața împădurită, dar care este 
temporar lipsită de copaci ca urmare a 
intervenției umane, precum recoltarea sau a 
unor cauze naturale, dar care are toate 
șansele să redevină pădure;

Or. en

Amendamentul 146
Julie Girling

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „pădure” înseamnă o suprafață de teren 
de cel puțin 0,5 ha, plantată cu copaci ale 
căror coroane acoperă sau cu o densitate de 
acoperire echivalentă cu cel puțin 10%, din 
suprafața respectivă, acoperită cu copaci 

(q) „pădure” înseamnă o suprafață minimă
de teren de cel puțin 0,05-1,0 ha, plantată 
cu copaci ale căror coroane acoperă (sau cu 
o densitate de acoperire echivalentă cu)
mai mult de 10-30 % din suprafața 



PE492.911v01-00 64/87 AM\909081RO.doc

RO

care ar putea atinge la maturitate o înălțime 
minimă de cel puțin 5 metri pe locul lor de 
creștere, inclusiv grupuri de copaci 
naturali tineri aflați în creștere, sau o 
plantație care mai trebuie încă să devină o 
suprafață plantată cu copaci a căror 
coroană acoperă sau cu o densitate 
echivalentă cu cel puțin 10 la sută din 
suprafața respectivă sau în care înălțimea
copacilor trebuie să atingă cel puțin 
5 metri, inclusiv orice suprafață care, în 
mod normal, face parte din suprafața 
împădurită, dar care este temporar lipsită 
de copaci ca urmare a intervenției umane, 
precum recoltarea, sau a unor cauze 
naturale, dar care are toate șansele să 
redevină pădure;

respectivă, acoperită cu copaci care ar 
putea atinge la maturitate o înălțime 
minimă de 2-5 metri in situ. O pădure 
poate cuprinde fie formațiuni forestiere 
închise, în care copacii de la diferite etaje 
și subetaje acoperă o mare parte a 
terenului, fie formațiuni forestiere 
deschise. Grupurile de copaci naturali 
tineri și toate plantațiile care mai trebuie 
încă să atingă o densitate de acoperire de 
10-30 % sau o înălțime a copacilor de
2-5 metri sunt incluse în categoria 
pădurilor, alături de suprafețele care, în 
mod normal, fac parte din suprafețe 
împădurite care au fost temporar 
despădurite ca urmare a intervenției 
umane, precum recoltarea, sau a unor 
cauze naturale, dar care trebuie să redevină 
păduri;

Or. en

Justificare

Definiția pădurii trebuie aliniată în conformitate cu Conferința de la Durban privind 
schimbările climatice.

Amendamentul 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera t

Textul propus de Comisie Amendamentul

(t) „perturbare naturală” înseamnă orice 
eveniment sau circumstanță nedeterminate 
de către om, care generează emisii 
semnificative în păduri sau în solurile 
agricole și a cărui (cărei) apariție nu 
poate fi controlată de statul membru în 
cauză, cu condiția ca statul membru 
respectiv să fie, de asemenea, în 
incapacitatea obiectivă de a limita 
semnificativ efectul evenimentului sau 
circumstanței respective asupra emisiilor, 

(t) „perturbări naturale” înseamnă 
evenimente nedeterminate de către om sau 
circumstanțe nedeterminate de către om. 
În sensul prezentei decizii, aceste 
evenimente sau circumstanțe sunt cele
care generează emisii semnificative în 
păduri, nu se află sub controlul unui stat
membru și nu sunt influențate material de 
către acesta. Acestea pot include 
incendiile accidentale, infestații de insecte 
sau infecții cu boli, condiții meteorologice 
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chiar și după apariția acestuia (acesteia); extreme și/sau perturbări geografice, care 
nu se află sub controlul unui stat membru 
și nu sunt influențate material de către 
acesta. Acestea exclud recoltările și 
incendiile voluntare;

Or. en

Justificare

Aliniere la Conferința de la Durban privind schimbările climatice.

Amendamentul 148
Julie Girling

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ta (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ta) „nivelul de fond” este media unei 
serii cronologice coerente și inițial 
complete, care conține, pentru perioada 
1990-2009, emisiile datorate perturbărilor 
naturale după aplicarea unui proces 
iterativ menit să elimine valorile atipice, 
bazat pe un indice echivalent cu dublul 
diferenței standard în raport cu media, 
până la dispariția valorilor atipice. Statele 
membre pot, de asemenea, să utilizeze 
propria lor metodă, care să fie 
transparentă și comparabilă și să 
folosească serii cronologice coerente și 
inițial complete de date, inclusiv pentru 
perioada 1990-2009. Toate metodele
trebuie să evite anticiparea de credite nete 
pe durata perioadei de angajament. Dacă 
nivelul de referință aplicabil gestiunii 
pădurilor unui stat membru nu include 
un nivel de fond al emisiilor, în vederea 
aplicării nivelului de fond menționat la
articolul 9 alineatul (2), valoarea 
nivelului de fond este estimată prin 
utilizarea metodei menționate mai sus.
Dacă nivelul de fond este definit prin 
intermediul metodei menționate mai sus, 
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marja este egală cu de două ori diferența 
standard a seriei cronologice care 
definește nivelul de fond. Dacă nivelul de 
fond este definit prin intermediul unei 
metode specifice unui stat membru sau 
dacă nivelul de referință al statului 
membru este egal cu zero, acesta trebuie
să indice cum se calculează marja, în 
cazul în care este nevoie de o marjă. Toate 
metodele trebuie să evite anticiparea de 
credite nete pe durata perioadei de 
angajament.

Or. en

Justificare

Trebuie introdusă definiția nivelului de fond în conformitate cu Conferința de la Durban 
privind schimbările climatice, semnată de toate cele 27 de state membre (amendament în 
relație și cu alte amendamente la articolul 9 de mai jos).

Amendamentul 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera u

Textul propus de Comisie Amendamentul

(u) „valoare de la jumătatea vieții” 
înseamnă numărul de ani necesari pentru 
reducerea la jumătate a cantității de carbon 
conținută inițial de un produs forestier;

(u) „valoare de la jumătatea vieții” 
înseamnă numărul de ani necesari pentru 
reducerea la jumătate a valorii inițiale a 
cantității de carbon stocate de un produs 
forestier;

Or. en

Justificare

Definiția Comisiei este imprecisă din punct de vedere tehnic. Valoarea carbonului din 
rezervor scade deoarece scad tonele de produs din rezervor, și nu valoarea carbonului din 
produs.
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Amendamentul 150
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera u

Textul propus de Comisie Amendamentul

(u) „valoare de la jumătatea vieții” 
înseamnă numărul de ani necesari pentru 
reducerea la jumătate a cantității de carbon 
conținută inițial de un produs forestier;

(u) „valoare de la jumătatea vieții” 
înseamnă numărul de ani necesari pentru 
reducerea la jumătate a cantității de carbon 
conținute inițial de produsele forestiere 
recoltate din una dintre categoriile 
enumerate la articolul 7 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 151
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea modificării 
definițiilor de la alineatul (1) din 
prezentul articol, pentru a actualiza 
definițiile respective în lumina 
modificărilor definițiilor adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC
sau prin Protocolul de la Kyoto sau prin 
alte acorduri multilaterale referitoare la 
schimbările climatice, încheiate de 
Uniune.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 152
Kārlis Šadurskis
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Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea modificării 
definițiilor de la alineatul (1) din 
prezentul articol, pentru a actualiza 
definițiile respective în lumina 
modificărilor definițiilor adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC 
sau prin Protocolul de la Kyoto sau prin 
alte acorduri multilaterale referitoare la 
schimbările climatice, încheiate de 
Uniune.

eliminat

Or. en

Amendamentul 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea modificării 
definițiilor de la alineatul (1) din prezentul 
articol, pentru a actualiza definițiile 
respective în lumina modificărilor
definițiilor adoptate de organismele 
instituite prin CCONUSC sau prin 
Protocolul de la Kyoto sau prin alte 
acorduri multilaterale referitoare la
schimbările climatice, încheiate de 
Uniune.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea modificării 
definițiilor de la alineatul (1) din prezentul 
articol, pentru a asigura coerența dintre
definițiile respective și eventualele 
modificări ale definițiilor relevante
adoptate de organismele instituite prin 
CCONUSC sau prin Protocolul de la 
Kyoto sau prin alte acorduri multilaterale 
care pot apărea în domeniul schimbărilor
climatice, pe care Uniunea trebuie să le 
respecte.

Or. en
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Justificare

Coerența cadrului UE privind LULUCF cu normele internaționale în vederea facilitării 
raportării naționale și a evitării denaturării între diferitele cadre este de importanță 
fundamentală. O aliniere la cadrul internațional (Decizia 16./CMP.1) ar facilita raportarea 
națională și ar asigura coerența.

Amendamentul 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea modificării 
definițiilor de la alineatul (1) din prezentul 
articol, pentru a actualiza definițiile 
respective în lumina modificărilor
definițiilor adoptate de organismele 
instituite prin CCONUSC sau prin 
Protocolul de la Kyoto sau prin alte 
acorduri multilaterale referitoare la 
schimbările climatice, încheiate de Uniune.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea modificării 
definițiilor de la alineatul (1) din prezentul 
articol, pentru a asigura coerența dintre
definițiile respective și eventualele 
modificări ale definițiilor relevante
adoptate de organismele instituite prin 
CCONUSC sau prin Protocolul de la 
Kyoto în cadrul CCONUSC sau prin alte 
acorduri multilaterale referitoare la 
schimbările climatice, încheiate de Uniune.

Or. en

Justificare

Coerența cadrului UE privind LULUCF cu normele internaționale în vederea facilitării 
raportării naționale și a evitării denaturării între diferitele cadre este de o importanță 
crucială. Se sugerează o aliniere la cadrul internațional (Decizia 16./CMP.1) pentru a 
facilita raportarea națională și a asigura coerența.

Amendamentul 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea modificării 
definițiilor de la alineatul (1) din prezentul 
articol, pentru a actualiza definițiile 
respective în lumina modificărilor
definițiilor adoptate de organismele 
instituite prin CCONUSC sau prin 
Protocolul de la Kyoto sau prin alte 
acorduri multilaterale referitoare la 
schimbările climatice, încheiate de Uniune.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea modificării 
definițiilor de la alineatul (1) din prezentul 
articol, pentru a actualiza definițiile 
respective în conformitate cu modificările
definițiilor adoptate de organismele 
instituite prin CCONUSC sau prin 
Protocolul de la Kyoto sau prin alte 
acorduri multilaterale referitoare la 
schimbările climatice, încheiate de Uniune.

Or. en

Amendamentul 156
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de decizie
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de a crea și de a menține conturi 
LULUCF

Norme privind crearea și menținerea de
conturi LULUCF

Or. pl

Amendamentul 157
Bas Eickhout

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare perioadă de contabilizare 
menționată în anexa I, statele membre 
trebuie să creeze și să mențină conturi care 
să reflecte cu precizie toate emisiile și a 
absorbțiile rezultate din activitățile 
desfășurate pe teritoriul lor, care se 

Pentru fiecare perioadă de contabilizare 
menționată în anexa I, statele membre 
trebuie să creeze și să mențină conturi care 
să reflecte cu precizie toate emisiile și a 
absorbțiile rezultate din activitățile 
desfășurate pe teritoriul lor, care se 
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încadrează în următoarele categorii de 
activitate:

încadrează în următoarele trei categorii de 
activitate:

Or. en

(Acest amendament trebuie votat împreună cu amendamentele conexe la celelalte părți ale 
articolului formulate de același autor.)

Amendamentul 158
Bas Eickhout

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) împădurire; (a) activități forestiere: împădurire, 
reîmpădurire, defrișare și gestionarea 
pădurilor;

Or. en

(Acest amendament trebuie votat împreună cu amendamentele conexe la celelalte părți ale 
articolului formulate de același autor.)

Amendamentul 159
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) împădurire; (a) împădurire și reîmpădurire;

Or. en

Amendamentul 160
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reîmpădurire; eliminată

Or. en

Amendamentul 161
Bas Eickhout

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reîmpădurire; (b) activități agricole: gestionarea 
terenurilor cultivate și a pășunilor;

Or. en

(Acest amendament trebuie votat împreună cu amendamentele conexe la celelalte părți ale 
articolului formulate de același autor.)

Amendamentul 162
Bas Eickhout

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) defrișare; (c) drenarea și reumidificarea zonelor 
umede.

Or. en

(Acest amendament trebuie votat împreună cu amendamentele conexe la celelalte părți ale 
articolului formulate de același autor.)

Amendamentul 163
Bas Eickhout

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) gestionarea pădurilor; eliminată

Or. en

(Acest amendament trebuie votat împreună cu amendamentele conexe la celelalte părți ale 
articolului formulate de același autor.)

Amendamentul 164
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) gestionarea pădurilor; (d) gestionarea pădurilor.

Or. pl

Amendamentul 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea terenurilor cultivate; eliminată

Or. en

Justificare

S-a convenit ca gestionarea terenurilor cultivate și a pășunilor să rămână voluntare în a 2-a 
perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto. Este important ca normele de la nivelul 
UE să fie aliniate la normele de contabilizare convenite în cadrul negocierilor internaționale.

Amendamentul 166
Elisabeth Köstinger
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Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea terenurilor cultivate; eliminată

Or. de

Justificare

Astfel cum s-a convenit la nivel internațional la conferința ONU privind clima, aplicarea 
normelor de contabilizare în cazul activităților legate de pășuni și terenurile cultivate ar 
trebui să fie voluntară. Deciziile luate în această privință trebuie luate în considerare.

Amendamentul 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea terenurilor cultivate; eliminată

Or. en

Justificare

Aliniere la acordul de la Durban – s-a decis ca doar activitatea de gestionare a pădurilor să 
devină obligatorie pentru contabilizare. Propunerea Comisiei depășește normele 
internaționale și creează astfel noi denaturări pentru statele membre și pentru operatori.

Amendamentul 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea terenurilor cultivate; eliminată

Or. en
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Justificare

Aliniere la acordul de la Durban – s-a decis ca doar activitatea de gestionare a pădurilor să 
devină obligatorie pentru contabilizare.

Amendamentul 169
Horst Schnellhardt

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea terenurilor cultivate; eliminată

Or. de

Amendamentul 170
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea terenurilor cultivate; eliminată

Or. pl

Amendamentul 171
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea terenurilor cultivate; eliminată

Or. en
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Amendamentul 172
Bas Eickhout

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea terenurilor cultivate; eliminată

Or. en

(Acest amendament trebuie votat împreună cu amendamentele conexe la celelalte părți ale 
articolului formulate de același autor.)

Amendamentul 173
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea terenurilor cultivate; eliminată

Or. en

Amendamentul 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) gestionarea pășunilor. eliminată

Or. en

Justificare

S-a convenit ca gestionarea terenurilor cultivate și a pășunilor să rămână voluntare în a 2-a 
perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto. Este important ca normele de la nivelul 
UE să fie aliniate la normele de contabilizare convenite în cadrul negocierilor internaționale.
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Amendamentul 175
Elisabeth Köstinger

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) gestionarea pășunilor. eliminată

Or. de

Justificare

Astfel cum s-a convenit la nivel internațional la conferința ONU privind clima, aplicarea 
normelor de contabilizare în cazul activităților legate de pășuni și terenurile cultivate ar 
trebui să fie voluntară. Deciziile luate în această privință trebuie luate în considerare.

Amendamentul 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) gestionarea pășunilor. eliminată

Or. en

Justificare

Aliniere la Conferința de la Durban privind schimbările climatice – s-a decis ca doar 
activitatea de gestionare a pădurilor să devină obligatorie pentru contabilizare. Propunerea 
Comisiei depășește normele internaționale și creează astfel noi denaturări pentru statele 
membre și pentru operatori.

Amendamentul 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) gestionarea pășunilor. eliminată

Or. en

Justificare

Aliniere la acordul de la Durban – s-a decis ca doar activitatea de gestionare a pădurilor să 
devină obligatorie pentru contabilizare.

Amendamentul 178
Horst Schnellhardt

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) gestionarea pășunilor. eliminată

Or. de

Amendamentul 179
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) gestionarea pășunilor. eliminată

Or. pl

Amendamentul 180
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) gestionarea pășunilor. eliminată

Or. en

Amendamentul 181
Bas Eickhout

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) gestionarea pășunilor. eliminată

Or. en

(Acest amendament trebuie votat împreună cu amendamentele conexe la celelalte părți ale 
articolului formulate de același autor.)

Amendamentul 182
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) gestionarea pășunilor. eliminată

Or. en

Amendamentul 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot, de asemenea, să Statele membre pot, de asemenea, să 
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creeze și să mențină conturi care să reflecte 
cu precizie emisiile și absorbțiile rezultate 
din refacerea vegetației și din drenarea și 
reumidificarea zonelor umede.

creeze și să mențină conturi care să reflecte 
cu precizie emisiile și absorbțiile rezultate 
din gestionarea terenurilor cultivate și 
gestionarea pășunilor, din refacerea 
vegetației și din drenarea și reumidificarea 
zonelor umede.

Or. en

Amendamentul 184
Julie Girling

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot, de asemenea, să 
creeze și să mențină conturi care să reflecte 
cu precizie emisiile și absorbțiile rezultate 
din refacerea vegetației și din drenarea și 
reumidificarea zonelor umede.

Statele membre pot, de asemenea, alege să 
creeze și să mențină conturi pentru prima 
perioadă de contabilizare care să reflecte 
cu precizie emisiile și absorbțiile rezultate 
din gestionarea terenurilor cultivate și 
gestionarea pășunilor, din refacerea 
vegetației și din drenarea și reumidificarea 
zonelor umede.

Or. en

Justificare

Aliniere la Conferința de la Durban privind schimbările climatice – s-a decis ca doar 
activitatea de gestionare a pădurilor să devină obligatorie pentru contabilizare. Propunerea 
Comisiei depășește normele internaționale și creează astfel noi denaturări pentru statele 
membre și pentru operatori.

Amendamentul 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot, de asemenea, să Statele membre pot, de asemenea, să 
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creeze și să mențină conturi care să reflecte 
cu precizie emisiile și absorbțiile rezultate 
din refacerea vegetației și din drenarea și 
reumidificarea zonelor umede.

creeze și să mențină conturi care să reflecte 
cu precizie emisiile și absorbțiile rezultate 
din gestionarea terenurilor cultivate, 
gestionarea pășunilor, refacerea vegetației 
și drenarea și reumidificarea zonelor 
umede.

Or. en

Justificare

Aliniere la acordul de la Durban.

Amendamentul 186
Horst Schnellhardt

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot, de asemenea, să 
creeze și să mențină conturi care să reflecte 
cu precizie emisiile și absorbțiile rezultate 
din refacerea vegetației și din drenarea și 
reumidificarea zonelor umede.

Statele membre pot, de asemenea, să 
creeze și să mențină conturi care să reflecte 
cu precizie emisiile și absorbțiile rezultate 
din gestionarea terenurilor cultivate și a 
pășunilor, din refacerea vegetației și din 
drenarea și reumidificarea zonelor umede.

Or. de

Amendamentul 187
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot, de asemenea, să 
creeze și să mențină conturi care să reflecte 
cu precizie emisiile și absorbțiile rezultate 
din refacerea vegetației și din drenarea și 
reumidificarea zonelor umede.

Statele membre pot, de asemenea, să 
creeze și să mențină, pe bază voluntară,
conturi care să reflecte cu precizie emisiile 
și absorbțiile rezultate din gestionarea 
terenurilor cultivate, gestionarea 
pășunilor, refacerea vegetației și drenarea 
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și reumidificarea zonelor umede.

Or. pl

Amendamentul 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot, de asemenea, să 
creeze și să mențină conturi care să reflecte 
cu precizie emisiile și absorbțiile rezultate 
din refacerea vegetației și din drenarea și 
reumidificarea zonelor umede.

Statele membre pot, de asemenea, să 
creeze și să mențină conturi care să reflecte 
cu precizie emisiile și absorbțiile rezultate 
din gestionarea terenurilor cultivate, 
gestionarea pășunilor, refacerea vegetației 
și drenarea și reumidificarea zonelor 
umede.

Or. en

Amendamentul 189
Bas Eickhout

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot, de asemenea, să 
creeze și să mențină conturi care să 
reflecte cu precizie emisiile și absorbțiile 
rezultate din refacerea vegetației și din 
drenarea și reumidificarea zonelor 
umede.

Statele membre pot să creeze și să mențină 
conturi pentru emisiile și absorbțiile 
rezultate din refacerea vegetației.

Or. en

(Acest amendament trebuie votat împreună cu amendamentele conexe la celelalte părți ale 
articolului formulate de același autor.)



AM\909081RO.doc 83/87 PE492.911v01-00

RO

Amendamentul 190
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot, de asemenea, să 
creeze și să mențină conturi care să reflecte 
cu precizie emisiile și absorbțiile rezultate 
din refacerea vegetației și din drenarea și 
reumidificarea zonelor umede.

Statele membre pot, de asemenea, să 
pregătească și să mențină conturi care să 
reflecte cu precizie emisiile și absorbțiile 
rezultate din gestionarea terenurilor 
cultivate, gestionarea pășunilor, refacerea 
vegetației și drenarea și reumidificarea 
zonelor umede.

Or. en

Amendamentul 191
Julie Girling

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre includ în conturile lor o 
anumită activitate dintre cele menționate la 
alineatul (1) încă de la începutul activității 
sau de la 1 ianuarie 2013, dacă această 
dată este ulterioară.

(3) Statele membre includ în conturile lor 
orice activitate dintre cele menționate la 
alineatul (1) încă de la începutul activității 
sau de la începutul perioadei de 
angajament, dacă această dată este 
ulterioară.

Or. en

Justificare

Aliniere la Conferința de la Durban privind schimbările climatice.

Amendamentul 192
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre includ în conturile lor o 
anumită activitate dintre cele menționate la 
alineatul (1) încă de la începutul activității 
sau de la 1 ianuarie 2013, dacă această dată 
este ulterioară.

(3) Statele membre includ în conturile lor o 
anumită activitate dintre cele menționate la 
alineatul (1) încă de la începutul activității 
sau de la 1 ianuarie 2014, dacă această dată 
este ulterioară.

Or. it

Amendamentul 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme generale de contabilizare Conturi de activități LULUCF

Or. en

Justificare

Scopul acestei propuneri de decizie este de a pune la dispoziția statelor membre un cadru 
pentru îmbunătățirea inventarelor lor naționale de GES (în mod specific LULUCF). Prin 
urmare este vorba despre un „exercițiu” și nu despre o stabilire de obiective. În consecință, 
termenul ar trebui să fie „raportare” în loc de „contabilizare”, însă în vederea calculării 
creditelor aduse de diferitele activități (de exemplu, „gestionarea pădurilor” este un 
absorbant), formularea utilizată în titlul articolului 3 este mai adecvată: „…menține conturi 
LULUCF” atunci când se referă în general la LULUCF și nu doar la gestionarea pădurilor.

Amendamentul 194
Julie Girling

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Emisiile și absorbțiile rezultate din 
oricare dintre activitățile încadrate într-una 
sau în mai multe categorii de activitate 
menționate la articolul 3 alineatul (1) se 

(2) Emisiile și absorbțiile rezultate din 
oricare dintre activitățile încadrate într-una 
sau în mai multe categorii de activitate 
menționate la articolul 3 alineatul (1) se 
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contabilizează doar la o singură categorie. contabilizează doar la o singură categorie
pentru a preveni dubla contabilizare.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că dubla contabilizare trebuie neapărat evitată.

Amendamentul 195
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre efectuează toate 
corectările și recalculările tehnice 
necesare pentru a include în conturile lor 
existente sau recent create, dacă 
altminteri sunt excluse, rezervoarele de 
carbon menționate la acest paragraf și 
emisiile de gaze cu efect de seră 
menționate la articolul 3 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 196
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, statele membre pot alege 
să nu includă în conturile lor variațiile 
stocului de carbon din rezervoarele de 
carbon enumerate la primul paragraf 
literele (a) – (e) în cazul în care rezervorul 
de carbon nu este un absorbant în declin 
sau o sursă. Statele membre consideră că 
un rezervor de carbon nu este un 

Cu toate acestea, statele membre pot alege 
să nu includă în conturile lor variațiile 
stocului de carbon din rezervoarele de 
carbon enumerate la primul paragraf 
literele (a)-(e) în cazul în care 
contabilizarea acestor rezervoare de 
carbon nu ar duce la o emisie 
contabilizată și acest lucru este demonstrat 
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absorbant în declin sau o sursă exclusiv 
în cazul în care acest lucru este demonstrat 
pe baza unor date transparente și 
verificabile.

pe baza unor date transparente și 
verificabile.

Or. en

Amendamentul 197
Julie Girling

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea modificării anexei 
I pentru a adăuga perioadele de 
contabilizare și pentru a asigura coerența 
dintre aceste perioade de contabilizare și 
perioadele relevante aplicabile 
angajamentelor Uniunii de reducere a 
emisiilor în alte sectoare.

(7) Orice modificare a normelor de 
contabilizare stabilite la prezentul articol, 
inclusiv modificările perioadelor de 
contabilizare stabilite în anexa I, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară.

Or. en

Justificare

Întrucât normele de contabilizare stabilite la acest articol și în anexa I sunt esențiale pentru 
funcționarea prezentei decizii, orice modificare a acestora se adoptă în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară.

Amendamentul 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea modificării anexei 

(7) Orice modificare a obligației de a crea 
și a menține conturi LULUCF prevăzută 
la prezentul articol, inclusiv modificările 
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I pentru a adăuga perioadele de 
contabilizare și pentru a asigura coerența 
dintre aceste perioade de contabilizare și 
perioadele relevante aplicabile 
angajamentelor Uniunii de reducere a 
emisiilor în alte sectoare.

perioadelor de contabilizare stabilite în 
anexa I, se adoptă în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară.

Or. en

Justificare

Întrucât regulile contabile stabilite la acest articol și în anexa I sunt esențiale în cadrul 
acestei directive, orice modificare a acestora se adoptă în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară.


