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Amendamentul 199
Bas Eickhout

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cel târziu cu un an înainte de 
încheierea fiecărei perioade de 
contabilizare, statele membre comunică 
Comisiei propunerile lor privind 
nivelurile de referință revizuite pentru 
următoarea perioadă de contabilizare, în 
conformitate cu metodologia prevăzută în 
Decizia -/CMP.7 utilizată pentru 
calcularea nivelurilor de referință 
stabilite în decizia respectivă.

(4) Pentru perioada ulterioară anului 
2020 este utilizată o contabilizare 
completă bazată pe terenuri.

Or. en

Justificare

În conformitate cu acordurile de la Durban din 2011, toate părțile CCONUSC vor fi vizate de 
un nou cadru-juridic pentru perioada ulterioară anului 2020. Contabilizarea completă bazată 
pe terenuri ar trebui adoptată pentru scopurile noului instrument și noilor obiective care 
înlocuiesc normele de contabilizare actuale din Protocolul de la Kyoto care justifică (o parte 
din) modificările privind stocul de carbon din sectorul exploatării terenurilor, schimbării 
destinației terenurilor și silviculturii.

Amendamentul 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cel târziu cu un an înainte de 
încheierea fiecărei perioade de 
contabilizare, statele membre comunică 
Comisiei propunerile lor privind nivelurile 
de referință revizuite pentru următoarea 
perioadă de contabilizare, în conformitate 
cu metodologia prevăzută în Decizia -

(4) Cel târziu cu un an înainte de 
încheierea fiecărei perioade de 
contabilizare, statele membre comunică 
Comisiei nivelurile de referință revizuite 
pentru următoarea perioadă de 
contabilizare, în conformitate cu 
metodologia prevăzută în Decizia -/CMP.7 
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/CMP.7 utilizată pentru calcularea 
nivelurilor de referință stabilite în decizia 
respectivă.

utilizată pentru calcularea nivelurilor de 
referință stabilite în decizia respectivă.

Or. en

Amendamentul 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cel târziu cu un an înainte de 
încheierea fiecărei perioade de 
contabilizare, statele membre comunică 
Comisiei propunerile lor privind
nivelurile de referință revizuite pentru 
următoarea perioadă de contabilizare, în 
conformitate cu metodologia prevăzută în 
Decizia -/CMP.7 utilizată pentru 
calcularea nivelurilor de referință stabilite 
în decizia respectivă.

(4) Nivelurile de referință pentru 
gestionarea pădurilor sunt identice cu 
cele instituite prin actele adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC 
sau prin Protocolul de la Kyoto. Cel târziu 
cu un an înainte de încheierea fiecărei 
perioade de contabilizare, statele membre 
comunică Comisiei noi niveluri de 
referință pentru următoarea perioadă de 
contabilizare, în conformitate cu procesul 
și metodologia prevăzute în deciziile 
2/CMP.6 și 2/CMP.7 utilizate pentru 
calcularea nivelurilor de referință stabilite 
în Decizia 2/CMP.7.

Or. en

Amendamentul 202
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cel târziu cu un an înainte de 
încheierea fiecărei perioade de 
contabilizare, statele membre comunică 
Comisiei propunerile lor privind
nivelurile de referință revizuite pentru 

(4) Cel târziu cu un an înainte de 
încheierea fiecărei perioade de 
contabilizare, statele membre comunică 
Comisiei noi niveluri de referință pentru 
următoarea perioadă de contabilizare, în 
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următoarea perioadă de contabilizare, în 
conformitate cu metodologia prevăzută în 
Decizia -/CMP.7 utilizată pentru 
calcularea nivelurilor de referință stabilite 
în decizia respectivă.

conformitate cu procesul și metodologia 
prevăzute în deciziile -2/CMP.6 și 
2/CMP.7 utilizate pentru calcularea 
nivelurilor de referință stabilite în Decizia 
2/CMP.7. Nivelurile de referință pentru 
gestionarea pădurilor sunt identice cu 
cele instituite prin actele adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC 
sau prin Protocolul de la Kyoto.

Or. en

Amendamentul 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cel târziu cu un an înainte de 
încheierea fiecărei perioade de 
contabilizare, statele membre comunică 
Comisiei propunerile lor privind nivelurile 
de referință revizuite pentru următoarea 
perioadă de contabilizare, în conformitate 
cu metodologia prevăzută în Decizia -
/CMP.7 utilizată pentru calcularea 
nivelurilor de referință stabilite în decizia 
respectivă.

(4) Cel târziu cu un an înainte de 
încheierea fiecărei perioade de 
contabilizare, statele membre comunică 
Comisiei nivelurile de referință revizuite 
pentru următoarea perioadă de 
contabilizare, în conformitate cu 
metodologia prevăzută în Decizia -/CMP.7 
utilizată pentru calcularea nivelurilor de 
referință stabilite în decizia respectivă.

Or. en

Justificare

Statele membre transmit mai degrabă niveluri de referință decât propuneri privind nivelurile 
de referință, deoarece aceasta este o chestiune privind subsidiaritatea.

Amendamentul 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă dispozițiile relevante din Decizia 
-/cmp.7 se modifică, în termen de cel mult 
șase luni de la adoptarea modificărilor, 
statele membre comunică Comisiei 
propuneri privind nivelurile de referință 
revizuite care să reflecte modificările 
respective.

(5) Dacă dispozițiile relevante din Decizia 
-/CMP.7 se modifică, în termen de cel mult 
șase luni de la adoptarea modificărilor, 
statele membre comunică Comisiei 
nivelurile de referință revizuite care să 
reflecte modificările respective.

Or. en

Amendamentul 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă dispozițiile relevante din Decizia 
-/cmp.7 se modifică, în termen de cel mult 
șase luni de la adoptarea modificărilor,
statele membre comunică Comisiei 
propuneri privind nivelurile de referință 
revizuite care să reflecte modificările 
respective.

(5) Dacă dispozițiile din Decizia 2/CMP.7 
se modifică și afectează raportarea 
anuală, inclusiv seriile cronologice 
istorice pentru gestionarea pădurilor, 
statele membre realizează ajustări 
conform dispozițiilor din Decizia
2/CMP.7.

Or. en

Amendamentul 206
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă dispozițiile relevante din Decizia 
-/cmp.7 se modifică, în termen de cel mult 
șase luni de la adoptarea modificărilor,
statele membre comunică Comisiei 
propuneri privind nivelurile de referință 

(5) Dacă dispozițiile din Decizia 2/CMP.7 
se modifică și afectează raportarea 
anuală, inclusiv seriile cronologice 
istorice pentru gestionarea pădurilor, 
statele membre realizează ajustări 
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revizuite care să reflecte modificările 
respective.

conform dispozițiilor din Decizia
2/CMP.7.

Or. en

Amendamentul 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă dispozițiile relevante din Decizia 
-/cmp.7 se modifică, în termen de cel mult 
șase luni de la adoptarea modificărilor, 
statele membre comunică Comisiei 
propuneri privind nivelurile de referință 
revizuite care să reflecte modificările 
respective.

(5) Dacă dispozițiile relevante din Decizia 
-/CMP.7 se modifică, în termen de cel mult 
șase luni de la adoptarea modificărilor, 
statele membre comunică Comisiei 
nivelurile de referință revizuite care să 
reflecte modificările respective.

Or. en

Justificare

Statele membre transmit mai degrabă niveluri de referință decât propuneri privind nivelurile 
de referință, deoarece aceasta este o chestiune privind subsidiaritatea.

Amendamentul 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă devin disponibile metodologii 
îmbunătățite care permit unui stat membru 
să calculeze nivelurile de referință într-o 
manieră considerabil mai precisă sau dacă 
există îmbunătățiri semnificative ale 
calității datelor aflate la dispoziția unui stat 
membru, statul membru în cauză trebuie să 
comunice fără întârziere Comisiei 

(6) Dacă devin disponibile metodologii 
îmbunătățite care permit unui stat membru 
să calculeze nivelurile de referință într-o 
manieră considerabil mai precisă sau dacă 
există îmbunătățiri semnificative ale 
calității datelor aflate la dispoziția unui stat 
membru, statul membru în cauză trebuie să 
comunice fără întârziere Comisiei 
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propuneri privind nivelurile de referință 
revizuite care să reflecte modificările 
respective.

nivelurile de referință revizuite care să 
reflecte modificările respective.

Or. en

Amendamentul 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă devin disponibile metodologii 
îmbunătățite care permit unui stat membru 
să calculeze nivelurile de referință într-o 
manieră considerabil mai precisă sau dacă 
există îmbunătățiri semnificative ale 
calității datelor aflate la dispoziția unui stat 
membru, statul membru în cauză trebuie să 
comunice fără întârziere Comisiei 
propuneri privind nivelurile de referință 
revizuite care să reflecte modificările 
respective.

(6) Dacă devin disponibile metodologii 
îmbunătățite care permit unui stat membru 
să calculeze nivelurile de referință anuale 
pentru emisii și absorbții privind 
gestionarea pădurilor într-o manieră 
considerabil mai precisă sau dacă există 
îmbunătățiri semnificative ale calității 
datelor aflate la dispoziția unui stat 
membru, statul membru în cauză trebuie să 
realizeze o ajustare tehnică în 
conformitate cu dispozițiile din Decizia
2/CMP.7.

Or. en

Amendamentul 210
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă devin disponibile metodologii 
îmbunătățite care permit unui stat membru 
să calculeze nivelurile de referință într-o 
manieră considerabil mai precisă sau dacă 
există îmbunătățiri semnificative ale 
calității datelor aflate la dispoziția unui stat 
membru, statul membru în cauză trebuie să 

(6) Dacă devin disponibile metodologii 
îmbunătățite care permit unui stat membru 
să calculeze nivelurile de referință anuale 
pentru emisii și absorbții privind 
gestionarea pădurilor într-o manieră 
considerabil mai precisă sau dacă există 
îmbunătățiri semnificative ale calității 
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comunice fără întârziere Comisiei 
propuneri privind nivelurile de referință 
revizuite care să reflecte modificările 
respective.

datelor aflate la dispoziția unui stat 
membru, statul membru în cauză trebuie să 
realizeze o ajustare tehnică în 
conformitate cu dispozițiile din Decizia
2/CMP.7.

Or. en

Amendamentul 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă devin disponibile metodologii 
îmbunătățite care permit unui stat membru 
să calculeze nivelurile de referință într-o 
manieră considerabil mai precisă sau dacă 
există îmbunătățiri semnificative ale 
calității datelor aflate la dispoziția unui stat 
membru, statul membru în cauză trebuie să 
comunice fără întârziere Comisiei 
propuneri privind nivelurile de referință 
revizuite care să reflecte modificările 
respective.

(6) Dacă devin disponibile metodologii 
îmbunătățite care permit unui stat membru 
să calculeze nivelurile de referință într-o 
manieră considerabil mai precisă sau dacă 
există îmbunătățiri semnificative ale 
calității datelor aflate la dispoziția unui stat 
membru, statul membru în cauză trebuie să 
comunice fără întârziere Comisiei 
nivelurile de referință revizuite care să 
reflecte modificările respective.

Or. en

Justificare

Statele membre transmit mai degrabă niveluri de referință decât propuneri privind nivelurile 
de referință, deoarece aceasta este o chestiune privind subsidiaritatea.

Amendamentul 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În scopul aplicării alineatelor (4), (5) și (7) În scopul aplicării alineatelor (4), (5) și 
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(6), statele membre precizează cantitatea 
de emisii anuale rezultate din perturbări 
naturale care au fost incluse în nivelurile de 
referință revizuite pe care le-au propus, 
precum și modul în care au estimat 
cantitatea respectivă.

(6), statele membre precizează cantitatea 
de emisii anuale rezultate din perturbări 
naturale care au fost incluse în nivelurile de 
referință revizuite, precum și modul în care 
au estimat cantitatea respectivă.

Or. en

Amendamentul 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În scopul aplicării alineatelor (4), (5) și 
(6), statele membre precizează cantitatea 
de emisii anuale rezultate din perturbări 
naturale care au fost incluse în nivelurile de 
referință revizuite pe care le-au propus, 
precum și modul în care au estimat 
cantitatea respectivă.

(7) În scopul aplicării alineatului (4), 
statele membre precizează cantitatea de 
emisii anuale rezultate din perturbări 
naturale care au fost incluse în nivelurile de 
referință revizuite pe care le-au propus, 
precum și modul în care au estimat 
cantitatea respectivă.

Or. en

Amendamentul 214
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În scopul aplicării alineatelor (4), (5) și 
(6), statele membre precizează cantitatea 
de emisii anuale rezultate din perturbări 
naturale care au fost incluse în nivelurile de 
referință revizuite pe care le-au propus, 
precum și modul în care au estimat 
cantitatea respectivă.

(7) În scopul aplicării alineatului (4), 
statele membre precizează cantitatea de 
emisii anuale rezultate din perturbări 
naturale care au fost incluse în nivelurile de 
referință revizuite pe care le-au propus, 
precum și modul în care au estimat 
cantitatea respectivă.

Or. en
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Amendamentul 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În scopul aplicării alineatelor (4), (5) și 
(6), statele membre precizează cantitatea 
de emisii anuale rezultate din perturbări 
naturale care au fost incluse în nivelurile de 
referință revizuite pe care le-au propus, 
precum și modul în care au estimat 
cantitatea respectivă.

(7) În scopul aplicării alineatelor (4), (5) și 
(6), statele membre precizează cantitatea 
de emisii anuale rezultate din perturbări 
naturale care au fost incluse în nivelurile de 
referință revizuite, precum și modul în care 
au estimat cantitatea respectivă.

Or. en

Justificare

Statele membre transmit mai degrabă niveluri de referință decât propuneri privind nivelurile 
de referință, deoarece aceasta este o chestiune privind subsidiaritatea.

Amendamentul 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia verifică precizia nivelurilor de 
referință revizuite propuse.

eliminat

Or. en

Justificare

Se dorește evitarea dublării obligațiilor de raportare ale statelor membre la verificarea 
nivelurilor de referință.

Amendamentul 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia verifică precizia nivelurilor de 
referință revizuite propuse.

eliminat

Or. en

Amendamentul 218
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia verifică precizia nivelurilor de 
referință revizuite propuse.

(8) Comisia utilizează nivelurile de 
referință revizuite, astfel cum sunt definite 
în procesul CCONUSC.

Or. en

Justificare

UE a adoptat nivelurile de referință actuale din cadrul procesului CCONUSC și ar trebui să 
le respecte.

Amendamentul 219
Riikka Manner

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia verifică precizia nivelurilor de 
referință revizuite propuse.

(8) Comisia utilizează nivelurile de 
referință revizuite în procesul CCONUSC.

Or. fi
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Amendamentul 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia verifică precizia nivelurilor de 
referință revizuite propuse.

(8) În sensul alineatului (4) și în lipsa 
unor acte relevante adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC 
sau prin Protocolul de la Kyoto sau a 
altor cadre succesoare care instituie 
niveluri de referință pentru gestionarea 
pădurilor, Comisia verifică precizia 
nivelurilor de referință noi.

Or. en

Amendamentul 221
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia verifică precizia nivelurilor de 
referință revizuite propuse.

(8) În sensul alineatului (4) și în lipsa 
unor acte relevante adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC 
sau prin Protocolul de la Kyoto sau a 
unor cadre succesoare care instituie 
niveluri de referință pentru gestionarea 
pădurilor, Comisia verifică precizia 
nivelurilor de referință noi.

Or. en

Amendamentul 222
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 9



PE494.534v01-00 14/69 AM\909714RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu
articolul 12 în vederea actualizării 
nivelurilor de referință din anexa II, dacă 
este necesar.

eliminat

Or. en

Justificare

Numai statele membre pot stabili niveluri de referință.

Amendamentul 223
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea actualizării 
nivelurilor de referință din anexa II, dacă 
este necesar.

eliminat

Or. en

Justificare

UE a adoptat nivelurile de referință actuale din cadrul procesului CCONUSC și ar trebui să 
le respecte.

Amendamentul 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea actualizării 
nivelurilor de referință din anexa II, dacă 
este necesar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea actualizării 
nivelurilor de referință din anexa II, dacă 
este necesar.

eliminat

Or. en

Justificare

Amendamentele la normele de contabilizare pentru gestionarea pădurilor, stabilite la 
articolul 6, inclusiv modificările nivelurilor de referință stabilite în anexa II, se adoptă în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Amendamentul 226
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea actualizării 

eliminat 
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nivelurilor de referință din anexa II, dacă 
este necesar.

Or. sv

Amendamentul 227
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea actualizării 
nivelurilor de referință din anexa II, dacă 
este necesar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 228
Riikka Manner

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea actualizării 
nivelurilor de referință din anexa II, dacă 
este necesar.

(9) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea actualizării 
nivelurilor de referință din anexa II, în 
contextul modificărilor nivelurilor de 
referință adoptate de organismele 
instituite prin CCONUSC sau prin 
Protocolul de la Kyoto.

Or. en

Justificare

Nivelurile de referință au fost adoptate în temeiul CCONUSC. Comisia Europeană nu poate 
modifica nivelurile de referință fără o modificare aprobată la nivel internațional.
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Amendamentul 229
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea actualizării
nivelurilor de referință din anexa II, dacă 
este necesar.

(9) În lipsa unei decizii adoptate în 
temeiul CCONUSC sau al Protocolului de 
la Kyoto privind nivelurile de referință 
pentru gestionarea pădurilor, Comisia 
instituie un proces în care sunt implicate 
statele membre pentru a stabili nivelurile
de referință. 

Or. en

Amendamentul 230
Julie Girling

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Statele membre trebuie să reflecte în 
conturile lor privind gestionarea 
pădurilor impactul oricărei modificări 
aduse anexei II în ceea ce privește 
întreaga perioadă de contabilizare 
relevantă.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează clarificarea cerințelor de raportare.

Amendamentul 231
Oreste Rossi
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Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre reflectă în conturile lor 
create în temeiul articolului 3 alineatul (1) 
emisiile generate de produsele forestiere 
recoltate care conțin carbon la 
1 ianuarie 2013, chiar dacă produsele 
respective au fost recoltate înainte de 
această dată.

(1) Statele membre reflectă în conturile lor 
create în temeiul articolului 3 alineatul (1) 
emisiile generate de produsele forestiere 
recoltate care conțin carbon la 
1 ianuarie 2014, chiar dacă produsele 
respective au fost recoltate înainte de 
această dată.

Or. it

Amendamentul 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre reflectă în conturile lor 
create în temeiul articolului 3 alineatul (1) 
emisiile generate de produsele forestiere 
recoltate care conțin carbon la 
1 ianuarie 2013, chiar dacă produsele 
respective au fost recoltate înainte de 
această dată.

(1) Statele membre reflectă în conturile lor 
create în temeiul articolului 3 alineatul (1) 
emisiile generate de produsele forestiere 
recoltate care conțin carbon la 
1 ianuarie 2013, chiar dacă produsele 
respective au fost recoltate înainte de 
această dată, și fac o distincție între 
produsele provenite din defrișări și din 
gestionarea pădurilor.

Or. en

Amendamentul 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre reflectă în conturile lor (1) Se consideră că produsele forestiere 
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create în temeiul articolului 3 alineatul (1) 
emisiile generate de produsele forestiere 
recoltate care conțin carbon la 
1 ianuarie 2013, chiar dacă produsele 
respective au fost recoltate înainte de 
această dată.

recoltate în sine nu generează emisii de 
gaze cu efect de seră. Statele membre 
reflectă în conturile lor create în temeiul 
articolului 3 alineatul (1) emisiile generate 
de produsele forestiere recoltate care conțin 
carbon la 1 ianuarie 2013, chiar dacă 
produsele respective au fost recoltate 
înainte de această dată.

Or. en

Justificare

La recoltarea copacilor și transformarea lor în produse forestiere, o parte din carbonul 
conținut de biomasă rămâne fixată până când produsul se descompune sau este ars. 
„Produsele forestiere în sine nu sunt absorbante de carbon, ci mai degrabă rezervoare în 
care este transferat carbonul rezultat din fotosinteză”, conform raportului CCONUSC.

Amendamentul 234
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) hârtie; (a) pulpă și hârtie;

Or. de

Justificare

Atât pulpa, cât și hârtia au un rol important de jucat. În mod normal, pentru acest grup de 
produse există o categorie în statistici.

Amendamentul 235
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) lemn pentru producția de energie.
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Or. de

Amendamentul 236
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) energie produsă din lemn

Or. en

Amendamentul 237
Riikka Manner

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot utiliza, în locul 
valorilor de la jumătatea vieții specificate 
în anexa III, valori de la jumătatea vieții 
specifice fiecărei țări, cu condiția ca aceste 
valori să fie stabilite de statul membru pe 
baza unor date transparente și verificabile.

Statele membre pot utiliza, în locul 
metodologiilor și al valorilor de la 
jumătatea vieții specificate în anexa III, 
metodologii și valori de la jumătatea vieții 
specifice fiecărei țări, cu condiția ca aceste 
metodologii și valori să fie stabilite de 
statul membru pe baza unor date 
transparente și verificabile și ca 
metodologiile utilizate să fie cel puțin la 
fel de detaliate sau precise ca și cele 
descrise mai sus.

Or. en

Amendamentul 238
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot utiliza, în locul 
valorilor de la jumătatea vieții specificate 
în anexa III, valori de la jumătatea vieții 
specifice fiecărei țări, cu condiția ca aceste 
valori să fie stabilite de statul membru pe 
baza unor date transparente și verificabile.

Statele membre pot utiliza, în locul 
metodologiilor și al valorilor de la 
jumătatea vieții specificate în anexa III, 
metodologii și valori de la jumătatea vieții 
specifice fiecărei țări, cu condiția ca aceste 
valori să fie stabilite de statul membru pe 
baza unor metodologii și date transparente 
și verificabile și ca acestea să fie cel puțin 
la fel de detaliate sau precise ca și cele din 
anexa III.

Or. en

Amendamentul 239
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot utiliza, în locul 
valorilor de la jumătatea vieții specificate 
în anexa III, valori de la jumătatea vieții 
specifice fiecărei țări, cu condiția ca aceste 
valori să fie stabilite de statul membru pe 
baza unor date transparente și verificabile.

Statele membre pot utiliza, în locul 
valorilor de la jumătatea vieții specificate 
în anexa III, valori de la jumătatea vieții și 
metode specifice fiecărei țări, cu condiția 
ca aceste valori să fie stabilite de statul 
membru pe baza unor date transparente și 
verificabile.

Or. sv

Amendamentul 240
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conturile referitoare la produsele 
forestiere recoltate exportate, statele 

În conturile referitoare la produsele 
forestiere recoltate exportate, statele 
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membre pot utiliza, în locul valorilor de la 
jumătatea vieții specificate în anexa III, 
valori de la jumătatea vieții specifice 
fiecărei țări, cu condiția ca aceste valori să 
fie stabilite de statul membru pe baza unor 
date transparente și verificabile cu privire 
la utilizarea respectivelor produse 
forestiere recoltate în țara importatoare.

membre pot utiliza, în locul valorilor de la 
jumătatea vieții specificate în anexa III, 
valori de la jumătatea vieții specifice 
fiecărei țări, cu condiția ca aceste valori să 
fie stabilite de statul membru pe baza unor 
date transparente și verificabile cu privire 
la utilizarea respectivelor produse 
forestiere recoltate în țara importatoare și 
ca acestea să fie cel puțin la fel de 
detaliate sau precise ca și cele din anexa 
III.

Or. en

Amendamentul 241
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă statele membre reflectă în 
conturile lor emisiile generate de produsele 
forestiere recoltate care au fost recoltate în 
scopuri energetice, ele trebuie să facă acest 
lucru tot pe baza metodei oxidării 
instantanee.

(4) Dacă statele membre reflectă în 
conturile lor emisiile generate de produsele 
forestiere recoltate care au fost recoltate în 
scopuri energetice, ele trebuie să ia în 
considerare în calculele lor înlocuirea 
combustibililor fosili cu valori naționale 
adecvate de la jumătatea vieții.

Or. de

Justificare

La contabilizarea emisiilor generate de lemnul destinat producției de energie, ar trebui avută 
în vedere calitatea sa de înlocuitor pentru combustibilii fosili. În plus, lemnul destinat 
producției de energie fixează cantități semnificative de CO2 în timpul stocării.

Amendamentul 242
Bas Eickhout

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă statele membre reflectă în 
conturile lor emisiile generate de produsele 
forestiere recoltate care au fost recoltate în 
scopuri energetice, ele trebuie să facă 
acest lucru tot pe baza metodei oxidării 
instantanee.

(4) Statele membre reflectă în conturile lor 
emisiile generate de produsele forestiere 
recoltate care au fost importate sau 
recoltate în scopuri energetice pe baza 
metodei oxidării instantanee.

Or. en

Amendamentul 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă statele membre reflectă în 
conturile lor emisiile generate de produsele 
forestiere recoltate care au fost recoltate în 
scopuri energetice, ele trebuie să facă acest 
lucru tot pe baza metodei oxidării 
instantanee.

(4) Dacă statele membre reflectă în 
conturile lor emisiile generate de produsele 
forestiere recoltate care au fost recoltate în 
scopuri energetice, ele trebuie să facă acest 
lucru tot pe baza metodei oxidării 
instantanee. Cu titlu informativ, pot fi 
calculate emisiile evitate prin utilizarea 
acestei biomase.

Or. en

Amendamentul 244
Riikka Manner

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea revizuirii 
informațiilor menționate în anexa III, în 
conformitate cu progresele științifice.

(6) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea revizuirii 
informațiilor menționate în anexa III, în 
conformitate cu progresele științifice și în 
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contextul modificărilor nivelurilor de 
referință adoptate de organismele 
instituite prin CCONUSC sau prin 
Protocolul de la Kyoto.

Or. en

Amendamentul 245
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea revizuirii 
informațiilor menționate în anexa III, în 
conformitate cu progresele științifice.

(6) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea revizuirii 
informațiilor menționate în anexa III 
pentru a reflecta modificările adoptate de 
organismele instituite prin CCONUSC 
sau prin Protocolul de la Kyoto sau prin 
alte cadre succesoare.

Or. en

Amendamentul 246
Elisabeth Köstinger

Propunere de decizie
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Norme de contabilizare privind 

gestionarea terenurilor cultivate, 
gestionarea pășunilor, refacerea 

vegetației și drenarea și reumidificarea 
zonelor umede

(1) În conturile privind gestionarea 
terenurilor cultivate și gestionarea 
pășunilor, statele membre reflectă emisiile 
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și absorbțiile rezultate din aceste activități, 
calculate prin scăderea, din emisiile și 
absorbțiile din fiecare perioadă de 
contabilizare specificată în anexa I, a 
valorii obținută prin înmulțirea 
numărului de ani din respectiva perioadă 
de contabilizare cu suma emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din aceste activități 
în statul membru respectiv în anul de 
referință, în conformitate cu raportul 
inițial revizuit privind emisiile din anul de 
referință, prezentat CCONUSC de statul 
membru respectiv în temeiul anexei la 
Decizia 13/CMP.1.
(2) Dacă un stat membru alege să creeze 
și să mențină conturi privind refacerea 
vegetației și/sau drenajul și 
reumidificarea zonelor umede, el trebuie 
să aplice metoda de calcul prevăzută la 
alineatul (1).
În conturile referitoare la drenarea și 
reumidificarea zonelor umede, statele 
membre reflectă emisiile și absorbțiile 
rezultate din activitatea respectivă pe toate 
terenurile care au fost drenate începând 
cu anul 1990 și pe toate terenurile care au 
fost reumidificate începând cu anul 1990.

Or. de

Justificare

La nivel internațional, în contextul CCONUSC nu există niciun acord privind o cerință de 
extindere a sistemului pentru a acoperi activitățile agricole.  În plus, sistemul de contabilizare 
propus implică un nivel ridicat de incertitudine și birocrație.

Amendamentul 247
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme de contabilizare privind Menținerea conturilor privind gestionarea 
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gestionarea terenurilor cultivate, 
gestionarea pășunilor, refacerea vegetației 
și drenarea și reumidificarea zonelor 
umede

terenurilor cultivate, gestionarea pășunilor, 
refacerea vegetației și drenarea și 
reumidificarea zonelor umede

Or. en

Justificare

Scopul acestei propuneri de decizie este de a asigura statelor membre un cadru pentru 
îmbunătățirea propriilor inventare naționale pentru gazele cu efect de seră (în special din 
sectorul LULUCF). Atunci aceasta este un „exercițiu” și nu stabilește obiective. Prin urmare, 
termenul ar trebui să fie „raportare” în loc de „contabilizare”, dar pentru calcularea 
creditelor pe care le pot oferi diferitele activități (de exemplu, „gestionarea pădurilor” este 
un absorbant), este mai adecvată formularea utilizată pentru titlul articolului 3: „…de a 
menține conturi LULUCF”, când se referă în general la LULUCF, și nu doar la gestionarea 
pădurilor.

Amendamentul 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conturile privind gestionarea 
terenurilor cultivate și gestionarea 
pășunilor, statele membre reflectă emisiile 
și absorbțiile rezultate din aceste activități, 
calculate prin scăderea, din emisiile și 
absorbțiile din fiecare perioadă de 
contabilizare specificată în anexa I, a 
valorii obținută prin înmulțirea numărului 
de ani din respectiva perioadă de 
contabilizare cu suma emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din aceste activități în 
statul membru respectiv în anul de 
referință, în conformitate cu raportul inițial 
revizuit privind emisiile din anul de 
referință, prezentat CCONUSC de statul 
membru respectiv în temeiul anexei la 
Decizia 13/CMP.1.

(1) Dacă un stat membru alege să creeze 
și să mențină conturi pentru categoriile 
menționate la articolul 3 alineatul (1) al 
doilea paragraf, acesta, fără a aduce 
atingere niciunei decizii viitoare privind 
normele de contabilizare de la nivel 
național, reflectă emisiile și absorbțiile 
rezultate din aceste activități, calculate prin 
scăderea, din emisiile și absorbțiile din 
fiecare perioadă de contabilizare 
specificată în anexa I, a valorii obținute
prin înmulțirea numărului de ani din 
respectiva perioadă de contabilizare cu 
suma emisiilor și absorbțiilor rezultate din 
aceste activități în statul membru respectiv 
în anul de referință, în conformitate cu 
raportul inițial revizuit privind emisiile din 
anul de referință, prezentat CCONUSC de 
statul membru respectiv în temeiul anexei 
la Decizia 13/CMP.1.
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 249
Horst Schnellhardt

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conturile privind gestionarea 
terenurilor cultivate și gestionarea 
pășunilor, statele membre reflectă emisiile 
și absorbțiile rezultate din aceste activități, 
calculate prin scăderea, din emisiile și 
absorbțiile din fiecare perioadă de 
contabilizare specificată în anexa I, a 
valorii obținută prin înmulțirea numărului 
de ani din respectiva perioadă de 
contabilizare cu suma emisiilor și
absorbțiilor rezultate din aceste activități în 
statul membru respectiv în anul de 
referință, în conformitate cu raportul inițial 
revizuit privind emisiile din anul de 
referință, prezentat CCONUSC de statul 
membru respectiv în temeiul anexei la 
Decizia 13/CMP.1.

(1) Dacă un stat membru creează și 
menține conturi privind gestionarea 
terenurilor cultivate și gestionarea 
pășunilor, acesta reflectă emisiile și 
absorbțiile rezultate din aceste activități, 
calculate prin scăderea, din emisiile și 
absorbțiile din fiecare perioadă de 
contabilizare specificată în anexa I, a 
valorii obținute prin înmulțirea numărului 
de ani din respectiva perioadă de 
contabilizare cu suma emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din aceste activități în 
statul membru respectiv în anul de 
referință, în conformitate cu raportul inițial 
revizuit privind emisiile din anul de 
referință, prezentat CCONUSC de statul 
membru respectiv în temeiul anexei la 
Decizia 13/CMP.1.

Or. de

Amendamentul 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conturile privind gestionarea (1) În cazul în care un stat membru alege 
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terenurilor cultivate și gestionarea 
pășunilor, statele membre reflectă emisiile 
și absorbțiile rezultate din aceste activități, 
calculate prin scăderea, din emisiile și 
absorbțiile din fiecare perioadă de 
contabilizare specificată în anexa I, a 
valorii obținută prin înmulțirea numărului 
de ani din respectiva perioadă de 
contabilizare cu suma emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din aceste activități în 
statul membru respectiv în anul de 
referință, în conformitate cu raportul inițial 
revizuit privind emisiile din anul de 
referință, prezentat CCONUSC de statul 
membru respectiv în temeiul anexei la 
Decizia 13/CMP.1.

să creeze și să mențină conturi pentru 
categoriile menționate la articolul 3 
alineatul (1) al doilea paragraf, acesta, 
fără a aduce atingere niciunei decizii 
viitoare privind normele de contabilizare 
de la nivel național, reflectă emisiile și 
absorbțiile rezultate din aceste activități, 
calculate prin scăderea, din emisiile și 
absorbțiile din fiecare perioadă de 
contabilizare specificată în anexa I, a 
valorii obținute prin înmulțirea numărului 
de ani din respectiva perioadă de 
contabilizare cu suma emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din aceste activități în 
statul membru respectiv în anul de 
referință, în conformitate cu raportul inițial 
revizuit privind emisiile din anul de 
referință, prezentat CCONUSC de statul 
membru respectiv în temeiul anexei la 
Decizia 13/CMP.1.

Or. en

Justificare

Aliniere la Conferința asupra schimbărilor climatice de la Durban – s-a decis ca numai 
activitatea de gestionare a pădurilor să devină obligatorie în sensul contabilizării. 
Propunerea Comisiei depășește normele internaționale și, astfel, creează noi distorsiuni 
pentru statele membre și operatori.

Amendamentul 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conturile privind gestionarea 
terenurilor cultivate și gestionarea 
pășunilor, statele membre reflectă emisiile 
și absorbțiile rezultate din aceste activități, 
calculate prin scăderea, din emisiile și 
absorbțiile din fiecare perioadă de 
contabilizare specificată în anexa I, a 
valorii obținută prin înmulțirea numărului 

(1) Dacă un stat membru alege să creeze 
și să mențină conturi privind gestionarea 
terenurilor cultivate și gestionarea 
pășunilor, refacerea vegetației și/sau 
drenarea și reumidificarea zonelor 
umede, statele membre reflectă emisiile și 
absorbțiile rezultate din aceste activități, 
calculate prin scăderea, din emisiile și 



AM\909714RO.doc 29/69 PE494.534v01-00

RO

de ani din respectiva perioadă de 
contabilizare cu suma emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din aceste activități în 
statul membru respectiv în anul de 
referință, în conformitate cu raportul inițial 
revizuit privind emisiile din anul de 
referință, prezentat CCONUSC de statul 
membru respectiv în temeiul anexei la 
Decizia 13/CMP.1.

absorbțiile din fiecare perioadă de 
contabilizare specificată în anexa I, a 
valorii obținute prin înmulțirea numărului 
de ani din respectiva perioadă de 
contabilizare cu suma emisiilor și 
absorbțiilor rezultate din aceste activități în 
statul membru respectiv în anul de 
referință, în conformitate cu raportul inițial 
revizuit privind emisiile din anul de 
referință, prezentat CCONUSC de statul 
membru respectiv în temeiul anexei la 
Decizia 13/CMP.1.

Or. en

Amendamentul 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un stat membru alege să creeze și să 
mențină conturi privind refacerea 
vegetației și/sau drenajul și 
reumidificarea zonelor umede, el trebuie 
să aplice metoda de calcul prevăzută la 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 253
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite 
la alineatul (2), statele membre pot exclude 
din calculele relevante pentru îndeplinirea 
obligațiilor de contabilizare care le revin în 

(1) Dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite 
la alineatul (2), statele membre pot exclude 
din calculele relevante pentru îndeplinirea 
obligațiilor de contabilizare care le revin în 
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temeiul articolului 3 alineatul (1) 
literele (a), (b), (d), (e) și (f), emisiile 
neantropice de gaze cu efect de seră de la 
surse, generate de perturbări naturale. Dacă 
statele membre exclud aceste emisii, ele 
trebuie să excludă de asemenea orice 
absorbții ulterioare generate pe terenurile 
pe care s-au produs respectivele perturbări 
naturale. Cu toate acestea, nu trebuie 
excluse emisiile neantropice de gaze cu 
efect de seră de la surse, generate de 
perturbări naturale, care au fost incluse în 
calcularea nivelului lor de referință 
determinat în temeiul articolului 6 alineatul 
(4), (5) sau (6).

temeiul articolului 3 alineatul (1) 
literele (a), (b), (d), (e) și (f) emisiile 
neantropice de gaze cu efect de seră de la 
surse, generate de perturbări naturale. Dacă 
statele membre exclud aceste emisii, ele 
trebuie să excludă de asemenea orice 
absorbții ulterioare generate pe terenurile 
pe care s-au produs respectivele perturbări 
naturale. Cu toate acestea, nu trebuie 
excluse emisiile neantropice de gaze cu 
efect de seră de la surse, generate de 
perturbări naturale, care au fost incluse în 
calcularea nivelului de referință numai 
pentru gestionarea pădurilor, determinat 
în temeiul articolului 6 alineatul (4), (5) 
sau (6).

Or. pl

Amendamentul 254
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite 
la alineatul (2), statele membre pot exclude 
din calculele relevante pentru îndeplinirea 
obligațiilor de contabilizare care le revin în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) 
literele (a), (b), (d), (e) și (f), emisiile 
neantropice de gaze cu efect de seră de la 
surse, generate de perturbări naturale. Dacă 
statele membre exclud aceste emisii, ele 
trebuie să excludă de asemenea orice 
absorbții ulterioare generate pe terenurile 
pe care s-au produs respectivele 
perturbări naturale. Cu toate acestea, nu 
trebuie excluse emisiile neantropice de 
gaze cu efect de seră de la surse, generate 
de perturbări naturale, care au fost incluse 
în calcularea nivelului lor de referință 
determinat în temeiul articolului 6 alineatul 

(1) Dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite 
la alineatul (2), statele membre pot exclude 
din calculele relevante pentru îndeplinirea 
obligațiilor de contabilizare care le revin în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) 
literele (a), (b), (d), (e) și (f) emisiile 
neantropice de gaze cu efect de seră de la 
surse, generate de perturbări naturale. Cu 
toate acestea, nu trebuie excluse emisiile 
neantropice de gaze cu efect de seră de la 
surse, generate de perturbări naturale, care 
au fost incluse în calcularea nivelului lor de 
referință determinat în temeiul articolului 6 
alineatul (4), (5) sau (6).
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(4), (5) sau (6).

Or. it

Amendamentul 255
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot exclude emisiile 
neantropice de gaze cu efect de seră de la 
surse, în conformitate cu alineatul (1), din 
calculele relevante pentru îndeplinirea 
obligațiilor de contabilizare care le revin în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) 
literele (a), (b) și (d) dacă respectivele 
emisii neantropice de gaze cu efect de seră 
generate de respectivele perturbări naturale 
în cursul unui singur an depășesc 5% din 
totalul emisiilor generate într-un stat 
membru în anul de referință, în 
conformitate cu raportul inițial revizuit 
privind emisiile din anul de referință, 
prezentat CCONUSC de statul membru 
respectiv în temeiul anexei la Decizia 
13/CMP.1, cu excepția emisiilor și a 
absorbțiilor rezultate din activitățile 
menționate la articolul 3 alineatul (1), cu 
condiția să fie îndeplinite următoarele 
condiții:

(2) Statele membre pot exclude emisiile 
neantropice de gaze cu efect de seră de la 
surse, în conformitate cu alineatul (1), din 
calculele relevante pentru îndeplinirea 
obligațiilor de contabilizare care le revin în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) 
literele (a), (b) și (d) dacă respectivele 
emisii neantropice de gaze cu efect de seră 
generate de respectivele perturbări naturale 
în cursul unui singur an depășesc 1 % din 
totalul emisiilor generate într-un stat 
membru în anul de referință, în 
conformitate cu raportul inițial revizuit 
privind emisiile din anul de referință, 
prezentat CCONUSC de statul membru 
respectiv în temeiul anexei la Decizia 
13/CMP.1, cu excepția emisiilor și a 
absorbțiilor rezultate din activitățile 
menționate la articolul 3 alineatul (1), cu 
condiția să fie îndeplinite următoarele 
condiții:

Or. it

Amendamentul 256
Julie Girling

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot exclude emisiile 
neantropice de gaze cu efect de seră de la 
surse, în conformitate cu alineatul (1), din 
calculele relevante pentru îndeplinirea 
obligațiilor de contabilizare care le revin 
în temeiul articolului 3 alineatul (1) 
literele (a), (b) și (d) dacă respectivele
emisii neantropice de gaze cu efect de seră
generate de respectivele perturbări naturale 
în cursul unui singur an depășesc 5% din 
totalul emisiilor generate într-un stat 
membru în anul de referință, în 
conformitate cu raportul inițial revizuit 
privind emisiile din anul de referință, 
prezentat CCONUSC de statul membru 
respectiv în temeiul anexei la Decizia 
13/CMP.1, cu excepția emisiilor și a 
absorbțiilor rezultate din activitățile 
menționate la articolul 3 alineatul (1), cu 
condiția să fie îndeplinite următoarele 
condiții:

(2) Statele membre pot exclude din 
contabilizare, fie anual, fie la sfârșitul 
celei de a doua perioade de angajament, 
emisiile generate de perturbări naturale 
care în cursul oricărui an depășesc nivelul 
de fond pentru gestionarea pădurilor și 
marja, dacă este necesară o marjă.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu este în concordanță cu acordurile internaționale actuale.

Amendamentul 257
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, statele membre pot 
exclude separat emisiile neantropice de 
gaze cu efect de seră de la surse, în 
conformitate cu alineatul (1), din calculele 
relevante pentru îndeplinirea obligațiilor de 
contabilizare care le revin în temeiul 
articolului 3 alineatul (1) literele (e) și (f) 

(3) De asemenea, statele membre pot 
exclude separat emisiile neantropice de 
gaze cu efect de seră de la surse, în 
conformitate cu alineatul (1), din calculele
relevante pentru îndeplinirea obligațiilor de 
contabilizare care le revin în temeiul 
articolului 3 alineatul (1) literele (e) și (f) 
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dacă respectivele emisii neantropice de 
gaze cu efect de seră generate de 
respectivele perturbări naturale în cursul 
unui singur an depășesc 5 % din totalul 
emisiilor generate într-un stat membru în 
anul de referință, în conformitate cu 
raportul inițial revizuit privind emisiile din 
anul de referință, prezentat CCONUSC de 
statul membru respectiv în temeiul anexei 
la Decizia 13/CMP.1, cu excepția emisiilor 
și a absorbțiilor rezultate din activitățile 
menționate la articolul 3 alineatul (1), cu 
condiția să fie îndeplinite condițiile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (2).

dacă respectivele emisii neantropice de 
gaze cu efect de seră generate de 
respectivele perturbări naturale în cursul 
unui singur an depășesc 1 % din totalul 
emisiilor generate într-un stat membru în 
anul de referință, în conformitate cu 
raportul inițial revizuit privind emisiile din 
anul de referință, prezentat CCONUSC de 
statul membru respectiv în temeiul anexei 
la Decizia 13/CMP.1, cu excepția emisiilor 
și a absorbțiilor rezultate din activitățile 
menționate la articolul 3 alineatul (1), cu 
condiția să fie îndeplinite condițiile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (2).

Or. it

Amendamentul 258
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre trebuie să includă în
conturile lor menționate la articolul 3 
alineatul (1) emisiile care rezultă din 
produsele forestiere recoltate prin 
exploatarea forestieră de recuperare în 
conformitate cu articolul 7.

(4) Statele membre pot, de asemenea, 
exclude din conturile lor menționate la 
articolul 3 alineatul (1) emisiile care 
rezultă din produsele forestiere recoltate 
prin exploatarea forestieră de recuperare în 
conformitate cu articolul 7.

Or. it

Amendamentul 259
Julie Girling

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 

(5) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
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articolul 12 în vederea revizuirii condițiilor 
prevăzute la alineatul (2) primul paragraf 
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.

articolul 12 în vederea revizuirii condițiilor 
prevăzute la alineatul (2) primul paragraf 
pentru a reflecta modificările minore ale
actelor adoptate de organismele instituite 
prin CCONUSC sau prin Protocolul de la 
Kyoto.

Or. en

Justificare

Această nouă formulare este menită să limiteze sfera de aplicare a competențelor delegate.

Amendamentul 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea revizuirii condițiilor 
prevăzute la alineatul (2) primul paragraf 
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.

(5) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 în vederea revizuirii condițiilor 
prevăzute la alineatul (2) primul paragraf 
pentru a reflecta modificările minore ale
actelor adoptate de organismele instituite 
prin CCONUSC sau prin Protocolul de la 
Kyoto.

Or. en

Justificare

Această nouă formulare este menită să limiteze sfera de aplicare a competențelor delegate.

Amendamentul 261
Elisabeth Köstinger

Propunere de decizie
Articolul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articol eliminat

Or. de

Justificare

Competențele crescute de intervenție propuse pentru Comisie pătrund prea mult în domeniile 
suverane de politică ale statelor membre, precum politica forestieră și protecția solurilor. 

Amendamentul 262
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articol eliminat

Or. en

Justificare

Eliminarea întregului articol 10: Planurile de acțiune privind LULUCF ar crea sarcini 
suplimentare la nivelul statelor membre fără a oferi o valoare adăugată clară. Ar crea 
reglementări duble, deoarece ar merge în paralel cu măsurile agricole și de mediu, în cadrul 
celui de al doilea pilon al politicii agricole comune.

Amendamentul 263
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articol eliminat

Or. en
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Justificare

Propunerea Comisiei privind planurile de acțiune naționale depășește ceea ce s-a aprobat la 
Durban. Deoarece sectorul LULUCF nu contribuie la reducerile de gaze cu efect de seră din 
UE, scopul acțiunilor propuse este îndoielnic. De asemenea, acțiunile propuse sunt vagi, iar 
recomandările care ar putea fi formulate în COM pe baza raportărilor statelor membre nu 
sunt previzibile pentru statele membre. Planurile de acțiune privind LULUCF contrazic faptul 
că UE nu are competențe în domeniul forestier deoarece acestea sunt chestiuni naționale.

Amendamentul 264
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articol eliminat

Or. sv

Amendamentul 265
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la șase luni de la începutul 
fiecărei perioade de contabilizare 
menționate în anexa I, statele membre 
elaborează și transmit Comisiei proiectele 
de planuri de acțiune privind LULUCF 
vizând limitarea sau reducerea emisiilor și 
menținerea sau intensificarea absorbțiilor 
rezultate din activitățile menționate la 
articolul 3 alineatul (1). Statele membre se 
asigură că sunt consultate o gamă largă de 
părți interesate.

Cel târziu la un an de la începutul fiecărei 
perioade de contabilizare menționate în 
anexa I, statele membre elaborează și 
transmit în mod voluntar Comisiei 
proiectele de planuri de acțiune privind 
LULUCF indicative vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor rezultate din 
activitățile menționate la articolul 3 
alineatul (1). Statele membre se asigură că 
este consultată o gamă largă de părți 
interesate.

Or. pl
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Amendamentul 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la șase luni de la începutul 
fiecărei perioade de contabilizare 
menționate în anexa I, statele membre 
elaborează și transmit Comisiei proiectele 
de planuri de acțiune privind LULUCF 
vizând limitarea sau reducerea emisiilor și 
menținerea sau intensificarea absorbțiilor 
rezultate din activitățile menționate la 
articolul 3 alineatul (1). Statele membre se 
asigură că sunt consultate o gamă largă de 
părți interesate.

Cel târziu la un an de la începutul fiecărei 
perioade de contabilizare menționate în 
anexa I, statele membre elaborează și 
transmit Comisiei proiectele de planuri de 
acțiune privind LULUCF, ca documente 
separate sau ca parte a strategiilor lor 
naționale de dezvoltare cu emisii reduse 
de carbon sau a altor documente 
strategice, vizând limitarea sau reducerea 
emisiilor și menținerea sau intensificarea 
absorbțiilor rezultate din activitățile 
menționate la articolul 3 alineatul (1). 
Statele membre se asigură că este 
consultată o gamă largă de părți interesate.

Or. en

Amendamentul 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la șase luni de la începutul 
fiecărei perioade de contabilizare 
menționate în anexa I, statele membre 
elaborează și transmit Comisiei proiectele 
de planuri de acțiune privind LULUCF 
vizând limitarea sau reducerea emisiilor și 
menținerea sau intensificarea absorbțiilor 
rezultate din activitățile menționate la 
articolul 3 alineatul (1). Statele membre se 
asigură că sunt consultate o gamă largă de
părți interesate.

Cel târziu la șase luni de la începutul 
fiecărei perioade de contabilizare 
menționate în anexa I, statele membre 
elaborează și transmit Comisiei proiectele 
de planuri de acțiune privind LULUCF 
vizând limitarea sau reducerea emisiilor și 
menținerea sau intensificarea absorbțiilor 
rezultate din activitățile menționate la 
articolul 3 alineatul (1). Statele membre se 
asigură că părțile interesate sunt 
consultate. Planurile de acțiune privind 
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LULUCF trebuie înțelese ca fiind parte 
integrantă a strategiilor naționale de 
dezvoltare cu emisii reduse de carbon.

Or. en

Amendamentul 268
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la șase luni de la începutul 
fiecărei perioade de contabilizare 
menționate în anexa I, statele membre 
elaborează și transmit Comisiei proiectele 
de planuri de acțiune privind LULUCF 
vizând limitarea sau reducerea emisiilor și 
menținerea sau intensificarea absorbțiilor 
rezultate din activitățile menționate la 
articolul 3 alineatul (1). Statele membre se 
asigură că sunt consultate o gamă largă de 
părți interesate.

Cel târziu la un an de la începutul fiecărei 
perioade de contabilizare menționate în 
anexa I, statele membre elaborează și 
transmit Comisiei informații privind
acțiunile din sectorul LULUCF, sub 
forma unui document separat sau ca 
parte clar identificabilă în cadrul 
cerințelor de raportare de la articolele 14 
și 15 din Regulamentul (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, precum și de raportare, la nivel 
național și al Uniunii, a altor informații 
relevante pentru schimbările climatice 
(COM (2011)0789 final –
2011/0372(COD)], vizând limitarea sau 
reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor rezultate din 
activitățile menționate la articolul 3 
alineatul (1).. Statele membre se asigură că 
este consultată o gamă largă de părți 
interesate.

Or. en

Amendamentul 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la șase luni de la începutul 
fiecărei perioade de contabilizare 
menționate în anexa I, statele membre 
elaborează și transmit Comisiei proiectele 
de planuri de acțiune privind LULUCF 
vizând limitarea sau reducerea emisiilor și 
menținerea sau intensificarea absorbțiilor 
rezultate din activitățile menționate la 
articolul 3 alineatul (1). Statele membre se 
asigură că sunt consultate o gamă largă de
părți interesate.

Cel târziu la optsprezece luni de la 
începutul fiecărei perioade de contabilizare 
menționate în anexa I, statele membre
elaborează și transmit Comisiei planuri de 
acțiune privind LULUCF vizând limitarea 
sau reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor rezultate din 
activitățile menționate la articolul 3 
alineatul (1) primul paragraf și, dacă sunt 
implementate sisteme și sunt disponibile 
date, din activitățile menționate la 
articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf. 
Statele membre se consultă cu părțile
interesate pentru elaborarea de planuri de 
acțiune.

Or. en

Justificare

Planurile de acțiune naționale ar crea sarcini suplimentare la nivelul statelor membre fără a 
oferi o valoare adăugată clară. Acestea ar crea reglementări duble, deoarece planurile de 
acțiune propuse ar merge în paralel cu măsurile agricole și de mediu, în cadrul celui de al 
doilea pilon al politicii agricole comune. În schimb, statele membre ar trebui să includă 
măsuri de promovare a gestionării durabile a pădurilor și a gestionării durabile a 
terenurilor.

Amendamentul 270
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la șase luni de la începutul 
fiecărei perioade de contabilizare 
menționate în anexa I, statele membre 
elaborează și transmit Comisiei proiectele 
de planuri de acțiune privind LULUCF 
vizând limitarea sau reducerea emisiilor și 

Cel târziu la un an de la începutul fiecărei 
perioade de contabilizare menționate în 
anexa I, statele membre elaborează și 
transmit Comisiei proiectele de planuri de 
acțiune privind LULUCF, ca documente 
separate sau ca parte clar identificabilă a 
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menținerea sau intensificarea absorbțiilor 
rezultate din activitățile menționate la 
articolul 3 alineatul (1). Statele membre se 
asigură că sunt consultate o gamă largă de 
părți interesate.

strategiilor lor naționale de dezvoltare cu 
emisii reduse de carbon, vizând limitarea 
sau reducerea emisiilor și menținerea sau 
intensificarea absorbțiilor rezultate din 
activitățile menționate la articolul 3 
alineatul (1). Statele membre se asigură că 
este consultată o gamă largă de părți 
interesate.

Or. en

Amendamentul 271
Matthias Groote

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la șase luni de la începutul 
fiecărei perioade de contabilizare 
menționate în anexa I, statele membre 
elaborează și transmit Comisiei proiectele 
de planuri de acțiune privind LULUCF 
vizând limitarea sau reducerea emisiilor și 
menținerea sau intensificarea absorbțiilor 
rezultate din activitățile menționate la 
articolul 3 alineatul (1). Statele membre se 
asigură că sunt consultate o gamă largă de 
părți interesate.

Cel târziu la șase luni de la începutul 
fiecărei perioade de contabilizare 
menționate în anexa I, statele membre 
descriu în planurile lor de acțiune privind 
LULUCF eforturile lor concrete vizând 
limitarea sau reducerea emisiilor și 
menținerea sau intensificarea absorbțiilor 
rezultate din activitățile menționate la 
articolul 3 alineatul (1) și transmit 
respectivele planuri Comisiei. Statele 
membre se asigură că este consultată o 
gamă largă de părți interesate.

Or. de

Amendamentul 272
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele de planuri de acțiune privind 
LULUCF acoperă durata perioadei de 

Dacă un stat membru raportează cu 
privire la acțiunile LULUCF în temeiul 
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contabilizare relevante specificate în 
anexa I.

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, precum și de raportare, la nivel 
național și al Uniunii, a altor informații 
relevante pentru schimbările climatice 
(COM (2011)0789 final –
2011/0372(COD)], se aplică datele 
relevante de raportare, astfel cum sunt 
specificate în respectivul regulament.
Acțiunile privind LULUCF acoperă durata 
perioadei de contabilizare relevante 
specificate în anexa I.

Or. en

Amendamentul 273
Julie Girling

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele de planuri de acțiune privind 
LULUCF acoperă durata perioadei de 
contabilizare relevante specificate în 
anexa I.

Planurile de acțiune privind LULUCF 
acoperă durata perioadei de contabilizare 
relevante specificate în anexa I.

Or. en

Justificare

Planurile de acțiune naționale ar crea sarcini suplimentare la nivelul statelor membre fără a 
oferi o valoare adăugată clară. Acestea ar crea reglementări duble, deoarece planurile de 
acțiune propuse ar merge în paralel cu măsurile agricole și de mediu, în cadrul celui de al 
doilea pilon al politicii agricole comune. În schimb, statele membre ar trebui să includă 
măsuri de promovare a gestionării durabile a pădurilor și a gestionării durabile a 
terenurilor.

Amendamentul 274
Gaston Franco, Sophie Auconie
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Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este creat un grup de lucru ad-hoc 
alcătuit din experți pentru a furniza 
asistență Comisiei în evaluarea planurilor 
de acțiune naționale.

Or. en

Justificare

Pentru a atinge nivelul maxim de înțelegere a măsurilor adoptate de statele membre, Comisia 
Europeană ar trebui să fie sprijinită de un grup la nivel înalt alcătuit din experți tehnici/ 
LULUCF.

Amendamentul 275
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre includ în proiectele lor 
de planuri de acțiune privind LULUCF 
următoarele informații referitoare la 
fiecare dintre activitățile menționate la 
articolul 3 alineatul (1):

eliminat 

(a) o descriere a tendințelor din trecut ale 
emisiilor și ale absorbțiilor;
(b) previziunile privind emisiile și 
absorbțiile pentru fiecare perioadă de 
contabilizare;
(c) o analiză a potențialului de limitare 
sau de reducere a emisiilor și de 
menținere sau de intensificare a 
absorbțiilor;
(d) o listă de măsuri, inclusiv, după caz, 
cele specificate în anexa IV, care trebuie 
adoptate în vederea atingerii potențialului 
de atenuare, acolo unde este cazul, în 
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conformitate cu analiza menționată la 
litera (c);
(e) politici prevăzute pentru 
implementarea măsurilor menționate la 
litera (d), inclusiv o descriere a efectului 
preconizat al măsurilor respective asupra 
emisiilor și absorbțiilor;
(f) calendare pentru adoptarea și 
implementarea măsurilor menționate la 
litera (d).

Or. sv

Amendamentul 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre includ în proiectele lor 
de planuri de acțiune privind LULUCF 
următoarele informații referitoare la 
fiecare dintre activitățile menționate la 
articolul 3 alineatul (1):

(2) Statele membre au în vedere 
includerea în proiectele lor de planuri de 
acțiune privind LULUCF a următoarelor
informații referitoare la fiecare dintre 
activitățile menționate la articolul 3 
alineatul (1):

Or. en

Amendamentul 277
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre includ în proiectele lor 
de planuri de acțiune privind LULUCF 
următoarele informații referitoare la 
fiecare dintre activitățile menționate la 
articolul 3 alineatul (1):

(2) Statele membre au în vedere 
includerea, în acțiunile lor privind 
LULUCF, a următoarelor informații 
referitoare la fiecare dintre activitățile 
menționate la articolul 3 alineatul (1):
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Or. en

Amendamentul 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre includ în proiectele lor 
de planuri de acțiune privind LULUCF 
următoarele informații referitoare la 
fiecare dintre activitățile menționate la 
articolul 3 alineatul (1):

(2) Statele membre au în vedere 
includerea în planurile lor de acțiune 
privind LULUCF a următoarelor
informații referitoare la articolul 3 
alineatul (1) primul paragraf și, dacă sunt 
implementate sisteme și sunt disponibile 
date, referitoare la articolul 3 alineatul (1) 
al doilea paragraf:

Or. en

Justificare

Planurile de acțiune naționale ar crea sarcini suplimentare la nivelul statelor membre fără a 
oferi o valoare adăugată clară. Acestea ar crea reglementări duble, deoarece planurile de 
acțiune propuse ar merge în paralel cu măsurile agricole și de mediu, în cadrul celui de al 
doilea pilon al politicii agricole comune. În schimb, statele membre ar trebui să includă 
măsuri de promovare a gestionării durabile a pădurilor și a gestionării durabile a 
terenurilor.

Amendamentul 279
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre includ în proiectele lor 
de planuri de acțiune privind LULUCF 
următoarele informații referitoare la 
fiecare dintre activitățile menționate la 
articolul 3 alineatul (1):

(2) Statele membre au în vedere 
includerea în proiectele lor de planuri de 
acțiune privind LULUCF a următoarelor
informații referitoare la fiecare dintre 
activitățile menționate la articolul 3 
alineatul (1):
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Or. en

Amendamentul 280
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 10 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o analiză a potențialului de limitare sau 
de reducere a emisiilor și de menținere sau 
de intensificare a absorbțiilor;

(c) o analiză a potențialului de limitare sau 
de reducere a emisiilor și de menținere sau 
de intensificare a absorbțiilor; inclusiv prin 
înlocuirea materialelor care au cele mai 
mari emisii de gaze cu efect de seră și a 
materiilor prime energetice;

Or. en

Amendamentul 281
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o listă de măsuri, inclusiv, după caz, 
cele specificate în anexa IV, care trebuie 
adoptate în vederea atingerii potențialului 
de atenuare, acolo unde este cazul, în 
conformitate cu analiza menționată la 
litera (c);

(d) o listă de măsuri, inclusiv, dar fără a se 
limita la, după caz, cele specificate cu titlu 
informativ în anexa IV de către fiecare 
stat membru care definește cele mai 
adecvate măsuri pentru situația națională, 
care trebuie adoptate în vederea atingerii 
potențialului de atenuare, acolo unde este 
cazul, în conformitate cu analiza 
menționată la litera (c);

Or. en

Amendamentul 282
Julie Girling
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Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o listă de măsuri, inclusiv, după caz, 
cele specificate în anexa IV, care trebuie 
adoptate în vederea atingerii potențialului 
de atenuare, acolo unde este cazul, în 
conformitate cu analiza menționată la 
litera (c);

(d) politici prevăzute pentru a promova și 
a stimula gestionarea durabilă a pădurilor 
și gestionarea durabilă a terenurilor. 
Statele membre pot solicita Comisiei să 
furnizeze orientare tehnică și 
operațională privind aspectele acoperite 
de prezenta literă;

Or. en

Justificare

Planurile de acțiune naționale ar crea sarcini suplimentare la nivelul statelor membre fără a 
oferi o valoare adăugată clară. Acestea ar crea reglementări duble, deoarece planurile de 
acțiune propuse ar merge în paralel cu măsurile agricole și de mediu, în cadrul celui de al 
doilea pilon al politicii agricole comune. În schimb, statele membre ar trebui să includă 
măsuri de promovare a gestionării durabile a pădurilor și a gestionării durabile a 
terenurilor.

Amendamentul 283
Julie Girling

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) politici prevăzute pentru 
implementarea măsurilor menționate la 
litera (d), inclusiv o descriere a efectului 
preconizat al măsurilor respective asupra 
emisiilor și absorbțiilor;

eliminată

Or. en

Justificare

Planurile de acțiune naționale ar crea sarcini suplimentare la nivelul statelor membre fără a 
oferi o valoare adăugată clară. Acestea ar crea reglementări duble, deoarece planurile de 
acțiune propuse ar merge în paralel cu măsurile agricole și de mediu, în cadrul celui de al 
doilea pilon al politicii agricole comune. În schimb, statele membre ar trebui să includă 
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măsuri de promovare a gestionării durabile a pădurilor și a gestionării durabile a 
terenurilor.

Amendamentul 284
Julie Girling

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) calendare pentru adoptarea și 
implementarea măsurilor menționate la 
litera (d).

eliminată

Or. en

Justificare

Planurile de acțiune naționale ar crea sarcini suplimentare la nivelul statelor membre fără a 
oferi o valoare adăugată clară. Acestea ar crea reglementări duble, deoarece planurile de 
acțiune propuse ar merge în paralel cu măsurile agricole și de mediu, în cadrul celui de al 
doilea pilon al politicii agricole comune. În schimb, statele membre ar trebui să includă 
măsuri de promovare a gestionării durabile a pădurilor și a gestionării durabile a 
terenurilor.

Amendamentul 285
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) calendare pentru adoptarea și 
implementarea măsurilor menționate la 
litera (d).

(f) calendare indicative pentru adoptarea și 
implementarea măsurilor menționate la 
litera (d).

Or. en

Amendamentul 286
Kārlis Šadurskis
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Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia furnizează statelor membre 
orientări și asistență tehnică și adoptă 
orientări specifice pentru planurile de 
acțiune privind LULUCF.

Or. en

Amendamentul 287
Riikka Manner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă statele membre au programe 
sau planuri de acțiune naționale privind 
sectorul agricol și forestier, iar 
respectivele programe sunt similare cu 
măsurile din anexa IV, statele membre pot 
utiliza respectivele programe ca programe 
înlocuitoare pentru planurile de acțiune 
privind LULUCF.

Or. en

Amendamentul 288
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În planurile de acțiune privind 
LULUCF, statele membre stabilesc 
obiectivele de limitare sau reducere a 
emisiilor și de menținere sau intensificare 
a absorbțiilor care rezultă din activități 
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acoperite de prezenta decizie, reflectând 
potențialul de atenuare. În orice caz, 
statele membre se asigură că respectivele 
absorbții nu scad sau că emisiile care 
rezultă din sectorul LULUCF sunt reduse 
în comparație cu nivelurile din 2005.

Or. en

Amendamentul 289
Riikka Manner

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia evaluează proiectul de plan 
de acțiune privind LULUCF al unui stat 
membru în termen de trei luni de la 
primirea tuturor informațiilor relevante 
de la statul membru respectiv. Comisia 
publică rezultatele evaluării respective și 
poate emite recomandări, după caz, în 
vederea ameliorării eforturilor statelor 
membre de a limita sau a reduce emisiile 
și de a menține sau a intensifica 
absorbțiile.

eliminat

Statele membre trebuie să țină seama în 
mod corespunzător de constatările 
Comisiei și trebuie să își publice planurile 
de acțiune privind LULUCF în format 
electronic și să le pună la dispoziția 
publicului în termen de trei luni de la 
primirea evaluării Comisiei.

Or. en

Amendamentul 290
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia evaluează proiectul de plan 
de acțiune privind LULUCF al unui stat 
membru în termen de trei luni de la 
primirea tuturor informațiilor relevante 
de la statul membru respectiv. Comisia 
publică rezultatele evaluării respective și 
poate emite recomandări, după caz, în 
vederea ameliorării eforturilor statelor 
membre de a limita sau a reduce emisiile 
și de a menține sau a intensifica 
absorbțiile.

eliminat

Statele membre trebuie să țină seama în 
mod corespunzător de constatările 
Comisiei și trebuie să își publice planurile 
de acțiune privind LULUCF în format 
electronic și să le pună la dispoziția 
publicului în termen de trei luni de la 
primirea evaluării Comisiei.

Or. en

Amendamentul 291
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează proiectul de plan de 
acțiune privind LULUCF al unui stat 
membru în termen de trei luni de la 
primirea tuturor informațiilor relevante 
de la statul membru respectiv. Comisia 
publică rezultatele evaluării respective și 
poate emite recomandări, după caz, în 
vederea ameliorării eforturilor statelor 
membre de a limita sau a reduce emisiile 
și de a menține sau a intensifica 
absorbțiile.

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 292
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează proiectul de plan de 
acțiune privind LULUCF al unui stat 
membru în termen de trei luni de la 
primirea tuturor informațiilor relevante 
de la statul membru respectiv. Comisia 
publică rezultatele evaluării respective și 
poate emite recomandări, după caz, în 
vederea ameliorării eforturilor statelor 
membre de a limita sau a reduce emisiile 
și de a menține sau a intensifica 
absorbțiile.

eliminat 

Or. sv

Amendamentul 293
Horst Schnellhardt

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează proiectul de plan de 
acțiune privind LULUCF al unui stat 
membru în termen de trei luni de la 
primirea tuturor informațiilor relevante de 
la statul membru respectiv. Comisia 
publică rezultatele evaluării respective și 
poate emite recomandări, după caz, în 
vederea ameliorării eforturilor statelor 
membre de a limita sau a reduce emisiile și 
de a menține sau a intensifica absorbțiile.

Comisia evaluează proiectul de plan de 
acțiune privind LULUCF al unui stat 
membru în termen de trei luni de la 
primirea tuturor informațiilor relevante de 
la statul membru respectiv. Comisia 
publică rezultatele evaluării respective și 
poate emite recomandări aplicabile, după 
caz, în vederea ameliorării eforturilor 
statelor membre de a limita sau a reduce 
emisiile și de a menține sau a intensifica 
absorbțiile.

Or. de
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Amendamentul 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează proiectul de plan de 
acțiune privind LULUCF al unui stat 
membru în termen de trei luni de la 
primirea tuturor informațiilor relevante
de la statul membru respectiv. Comisia
publică rezultatele evaluării respective și 
poate emite recomandări, după caz, în 
vederea ameliorării eforturilor statelor 
membre de a limita sau a reduce emisiile 
și de a menține sau a intensifica 
absorbțiile.

Comisia poate colecta informații privind 
acțiunile întreprinse de statele membre și 
le publică într-un raport în vederea 
facilitării schimbului de cunoștințe și de 
cele mai bune practici în rândul statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 295
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează proiectul de plan de 
acțiune privind LULUCF al unui stat 
membru în termen de trei luni de la 
primirea tuturor informațiilor relevante 
de la statul membru respectiv. Comisia 
publică rezultatele evaluării respective și 
poate emite recomandări, după caz, în 
vederea ameliorării eforturilor statelor 
membre de a limita sau a reduce emisiile 
și de a menține sau a intensifica 
absorbțiile.

Comisia poate sintetiza constatările sale 
din toate planurile de acțiune privind 
LULUCF ale statelor membre, în vederea
facilitării schimbului de cunoștințe și de 
cele mai bune practici în rândul statelor 
membre.

Or. en
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Amendamentul 296
Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează proiectul de plan de 
acțiune privind LULUCF al unui stat 
membru în termen de trei luni de la 
primirea tuturor informațiilor relevante 
de la statul membru respectiv. Comisia
publică rezultatele evaluării respective și 
poate emite recomandări, după caz, în 
vederea ameliorării eforturilor statelor 
membre de a limita sau a reduce emisiile și 
de a menține sau a intensifica absorbțiile.

Comisia organizează consultări cu satele 
membre referitoare la planurile lor de 
acțiune privind LULCF. Prin acord 
comun cu statele membre, Comisia
publică rezultatele consultărilor respective 
și emite recomandări, după caz, în vederea 
ameliorării eforturilor statelor membre de a 
limita sau a reduce emisiile și de a menține 
sau a intensifica absorbțiile.

Or. de

Amendamentul 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează proiectul de plan de 
acțiune privind LULUCF al unui stat 
membru în termen de trei luni de la 
primirea tuturor informațiilor relevante 
de la statul membru respectiv. Comisia 
publică rezultatele evaluării respective și 
poate emite recomandări, după caz, în 
vederea ameliorării eforturilor statelor 
membre de a limita sau a reduce emisiile 
și de a menține sau a intensifica 
absorbțiile.

Comisia publică un raport de sinteză 
privind planurile de acțiune ale statelor 
membre.

Or. en
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Justificare

Planurile de acțiune naționale ar crea sarcini suplimentare la nivelul statelor membre fără a 
oferi o valoare adăugată clară. Acestea ar crea reglementări duble, deoarece planurile de 
acțiune propuse ar merge în paralel cu măsurile agricole și de mediu, în cadrul celui de al 
doilea pilon al politicii agricole comune. În schimb, statele membre ar trebui să includă 
măsuri de promovare a gestionării durabile a pădurilor și a gestionării durabile a 
terenurilor.

Amendamentul 298
Matthias Groote

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează proiectul de plan de 
acțiune privind LULUCF al unui stat 
membru în termen de trei luni de la 
primirea tuturor informațiilor relevante 
de la statul membru respectiv. Comisia 
publică rezultatele evaluării respective și 
poate emite recomandări, după caz, în 
vederea ameliorării eforturilor statelor 
membre de a limita sau a reduce emisiile și 
de a menține sau a intensifica absorbțiile.

După transmiterea tuturor informațiilor 
relevante de către statele membre, 
Comisia evaluează proiectul de plan de 
acțiune privind LULUCF al unui stat 
membru în termen de trei luni și observă 
dacă respectivul stat membru respectă 
liniile directoare sau cerințele. Comisia 
publică rezultatele evaluării respective și 
poate emite recomandări, după caz, în 
vederea ameliorării eforturilor statelor 
membre de a limita sau a reduce emisiile și 
de a menține sau a intensifica absorbțiile.

Or. de

Amendamentul 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să țină seama în 
mod corespunzător de constatările 
Comisiei și trebuie să își publice planurile 
de acțiune privind LULUCF în format 

eliminat
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electronic și să le pună la dispoziția 
publicului în termen de trei luni de la 
primirea evaluării Comisiei.

Or. en

Amendamentul 300
Julie Girling

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să țină seama în 
mod corespunzător de constatările 
Comisiei și trebuie să își publice planurile 
de acțiune privind LULUCF în format 
electronic și să le pună la dispoziția 
publicului în termen de trei luni de la 
primirea evaluării Comisiei.

eliminat

Or. en

Justificare

Planurile de acțiune naționale ar crea sarcini suplimentare la nivelul statelor membre fără a 
oferi o valoare adăugată clară. Acestea ar crea reglementări duble, deoarece planurile de 
acțiune propuse ar merge în paralel cu măsurile agricole și de mediu, în cadrul celui de al 
doilea pilon al politicii agricole comune. În schimb, statele membre ar trebui să includă 
măsuri de promovare a gestionării durabile a pădurilor și a gestionării durabile a 
terenurilor.

Amendamentul 301
Horst Schnellhardt

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să țină seama în 
mod corespunzător de constatările 
Comisiei și trebuie să își publice planurile 

Statele membre trebuie să ia cunoștință de
constatările Comisiei și trebuie să își 
publice planurile de acțiune privind 
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de acțiune privind LULUCF în format 
electronic și să le pună la dispoziția 
publicului în termen de trei luni de la 
primirea evaluării Comisiei.

LULUCF în format electronic și să le pună 
la dispoziția publicului în termen de trei 
luni de la primirea evaluării Comisiei.

Or. de

Amendamentul 302
Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să țină seama în 
mod corespunzător de constatările 
Comisiei și trebuie să își publice planurile 
de acțiune privind LULUCF în format 
electronic și să le pună la dispoziția 
publicului în termen de trei luni de la 
primirea evaluării Comisiei.

Statele membre trebuie să țină seama în 
mod corespunzător de rezultatele 
consultărilor cu Comisia.

Or. de

Amendamentul 303
Riikka Manner

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre prezintă Comisiei, 
până la data care constituie mijlocul 
fiecărei perioade de contabilizare 
specificate în anexa I și până la sfârșitul 
fiecărei perioade de contabilizare 
specificate în anexa I, un raport care să 
descrie progresele înregistrate în 
implementarea planurilor lor de acțiune 
privind LULUCF.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 304
Christofer Fjellner

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre prezintă Comisiei, până 
la data care constituie mijlocul fiecărei 
perioade de contabilizare specificate în 
anexa I și până la sfârșitul fiecărei perioade 
de contabilizare specificate în anexa I, un 
raport care să descrie progresele 
înregistrate în implementarea planurilor
lor de acțiune privind LULUCF.

(4) Statele membre prezintă Comisiei, dacă 
este relevant, ca parte a raportării lor în 
temeiul 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, precum și de raportare, la nivel 
național și al Uniunii, a altor informații 
relevante pentru schimbările climatice 
(COM (2011)0789 final –
2011/0372(COD)], până la data care 
constituie mijlocul fiecărei perioade de 
contabilizare specificate în anexa I și până 
la sfârșitul fiecărei perioade de 
contabilizare specificate în anexa I, un 
raport care să descrie progresele 
înregistrate în implementarea acțiunilor lor 
privind LULUCF.

Statele membre pun la dispoziția 
publicului rapoartele, în conformitate cu 
alineatele (1) și (4), în termen de trei luni 
de la prezentarea lor Comisiei.

Or. en

Amendamentul 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre prezintă Comisiei, până 
la data care constituie mijlocul fiecărei 

(4) Statele membre prezintă Comisiei, până 
la sfârșitul fiecărei perioade de 
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perioade de contabilizare specificate în 
anexa I și până la sfârșitul fiecărei 
perioade de contabilizare specificate în 
anexa I, un raport care să descrie 
progresele înregistrate în implementarea 
planurilor lor de acțiune privind LULUCF.

contabilizare specificate în anexa I, un 
raport care să descrie progresele 
înregistrate în implementarea planurilor lor 
de acțiune privind LULUCF.

Comisia publică un raport de sinteză 
privind progresele înregistrate în 
implementarea planurilor de acțiune ale 
statelor membre.

Or. en

Justificare

Planurile de acțiune naționale ar crea sarcini suplimentare la nivelul statelor membre fără a 
oferi o valoare adăugată clară. Acestea ar crea reglementări duble, deoarece planurile de 
acțiune propuse ar merge în paralel cu măsurile agricole și de mediu, în cadrul celui de al 
doilea pilon al politicii agricole comune. În schimb, statele membre ar trebui să includă 
măsuri de promovare a gestionării durabile a pădurilor și a gestionării durabile a 
terenurilor.

Amendamentul 306
Riikka Manner

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează implementarea de 
către statele membre a planurilor lor de 
acțiune privind LULUCF în termen de 
șase luni de la primirea rapoartelor 
menționate la alineatul (4).

eliminat

Comisia publică aceste rapoarte și 
rezultatele evaluării respective și poate 
emite recomandări, după caz, în vederea 
ameliorării eforturilor statelor membre de 
a limita sau a reduce emisiile și de a 
menține sau a intensifica absorbțiile. 
Statele membre trebuie să țină seama în 
mod corespunzător de constatările 
Comisiei.



AM\909714RO.doc 59/69 PE494.534v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează implementarea de 
către statele membre a planurilor lor de 
acțiune privind LULUCF în termen de 
șase luni de la primirea rapoartelor 
menționate la alineatul (4).

eliminat

Comisia publică aceste rapoarte și 
rezultatele evaluării respective și poate 
emite recomandări, după caz, în vederea 
ameliorării eforturilor statelor membre de 
a limita sau a reduce emisiile și de a 
menține sau a intensifica absorbțiile. 
Statele membre trebuie să țină seama în 
mod corespunzător de constatările 
Comisiei.

Or. en

Justificare

Planurile de acțiune naționale ar crea sarcini suplimentare la nivelul statelor membre fără a 
oferi o valoare adăugată clară. Acestea ar crea reglementări duble, deoarece planurile de 
acțiune propuse ar merge în paralel cu măsurile agricole și de mediu, în cadrul celui de al 
doilea pilon al politicii agricole comune. În schimb, statele membre ar trebui să includă 
măsuri de promovare a gestionării durabile a pădurilor și a gestionării durabile a 
terenurilor.

Amendamentul 308
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comisia evaluează implementarea de 
către statele membre a planurilor lor de 
acțiune privind LULUCF în termen de 
șase luni de la primirea rapoartelor 
menționate la alineatul (4).

eliminat

Comisia publică aceste rapoarte și 
rezultatele evaluării respective și poate 
emite recomandări, după caz, în vederea 
ameliorării eforturilor statelor membre de 
a limita sau a reduce emisiile și de a 
menține sau a intensifica absorbțiile. 
Statele membre trebuie să țină seama în 
mod corespunzător de constatările 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 309
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează implementarea de 
către statele membre a planurilor lor de 
acțiune privind LULUCF în termen de 
șase luni de la primirea rapoartelor 
menționate la alineatul (4).

eliminat

Or. pl

Amendamentul 310
Horst Schnellhardt

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 5 – paragraful 2



AM\909714RO.doc 61/69 PE494.534v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia publică aceste rapoarte și 
rezultatele evaluării respective și poate 
emite recomandări, după caz, în vederea 
ameliorării eforturilor statelor membre de a 
limita sau a reduce emisiile și de a menține 
sau a intensifica absorbțiile. Statele 
membre trebuie să țină seama în mod 
corespunzător de constatările Comisiei.

Comisia publică aceste rapoarte și 
rezultatele evaluării respective și poate 
emite recomandări aplicabile, după caz, în 
vederea ameliorării eforturilor statelor 
membre de a limita sau a reduce emisiile și 
de a menține sau a intensifica absorbțiile. 
Statele membre trebuie să țină seama în 
mod corespunzător de constatările 
Comisiei.

Or. de

Amendamentul 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia publică aceste rapoarte și 
rezultatele evaluării respective și poate 
emite recomandări, după caz, în vederea 
ameliorării eforturilor statelor membre de a 
limita sau a reduce emisiile și de a menține 
sau a intensifica absorbțiile. Statele 
membre trebuie să țină seama în mod 
corespunzător de constatările Comisiei.

Comisia publică aceste rapoarte și 
rezultatele evaluării respective, după caz, 
în vederea ameliorării eforturilor statelor 
membre de a limita sau a reduce emisiile și 
de a menține sau a intensifica absorbțiile.

Or. en

Amendamentul 312
Julie Girling

Propunere de decizie
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
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Obligațiile de raportare și de monitorizare
Statele membre își îndeplinesc obligațiile 
de monitorizare și de raportare referitoare 
la emisiile și absorbțiile care rezultă din 
activități care fac obiectul acestei decizii 
în conformitate cu Regulamentul (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, precum și de 
raportare, la nivel național și al Uniunii, 
a altor informații relevante pentru 
schimbările climatice (COM (2011)0789 
final – 2011/0372(COD)].

Or. en

Justificare

Planurile de acțiune naționale ar crea sarcini suplimentare la nivelul statelor membre fără a 
oferi o valoare adăugată clară. În sensul prezentei decizii, ar fi mai pertinent să se elimine 
această dispoziție și să fie înlocuită cu o trimitere la regulamentul privind un mecanism de 
monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră de la nivelul Uniunii, precum 
și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările 
climatice (COM/2011/0789) care este în prezent negociat și prin care se solicită statelor 
membre să monitorizeze și să raporteze emisiile și absorbțiile lor de la nivelul UE.

Amendamentul 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia reexaminează normele de 
contabilizare prevăzute în prezenta decizie 
în termen de un an de la încheierea primei 
perioade de contabilizare menționate în 
anexa I.

Comisia reexaminează normele de 
contabilizare prevăzute în prezenta decizie 
în termen de un an de la încheierea primei 
perioade de contabilizare menționate în 
anexa I, în contextul negocierilor 
internaționale și al CCONUSC.

Or. en
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Justificare

Este de maximă importanță ca respectivul cadru al UE privind LULUCF să fie în 
concordanță cu normele internaționale pentru a facilita raportarea națională și pentru a 
evita distorsiunile dintre diferitele cadre. Se propune o aliniere la cadrul internațional 
(Decizia 16./CMP.1) pentru a facilita raportarea națională și pentru a asigura concordanța.

Amendamentul 314
Julie Girling

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatul (2), la articolul 4 
alineatul (7), la articolul 6 alineatul (9), la 
articolul 7 alineatul (6) și la articolul 9 
alineatul (4) se conferă Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată, începând 
cu data intrării în vigoare a prezentei 
decizii.

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatul (2), la articolul 7 
alineatul (6) și la articolul 9 alineatul (4) se 
conferă Comisiei pentru o perioadă de 
maximum cinci ani, începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei decizii.

Or. en

Justificare

Deși este de preferat să se asigure că situația internațională în schimbare poate fi reflectată 
la nivelul Europei și că, prin urmare, competențele delegate pot fi necesare, competențele de 
a elabora acte delegate ar trebui să fie limitate în timp. În plus, Comisia nu a oferit niciun 
motiv pentru care actele delegate propuse în decizie ar trebui să se extindă dincolo de 
perioada angajamentului.

Amendamentul 315
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatul (2), la articolul 4 
alineatul (7), la articolul 6 alineatul (9), la 

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatul (2), la articolul 4 
alineatul (7), la articolul 7 alineatul (6) și la 
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articolul 7 alineatul (6) și la articolul 9 
alineatul (4) se conferă Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată, începând 
cu data intrării în vigoare a prezentei 
decizii.

articolul 9 alineatul (4) se conferă Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată, 
începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei decizii.

Or. en

Amendamentul 316
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la
articolul 2 alineatul (2), la articolul 4 
alineatul (7), la articolul 6 alineatul (9), la 
articolul 7 alineatul (6) și la articolul 9 
alineatul (4) se conferă Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată, începând 
cu data intrării în vigoare a prezentei 
decizii.

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 4 alineatul (7), la articolul 7 
alineatul (6) și la articolul 9 alineatul (4) se 
conferă Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată, începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei decizii.

Or. en

Amendamentul 317
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatul (2), la articolul 4 
alineatul (7), la articolul 6 alineatul (9), la 
articolul 7 alineatul (6) și la articolul 9 
alineatul (4) poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenței specificate în 
respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare 

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatul (2), la articolul 4 
alineatul (7), la articolul 7 alineatul (6) și la 
articolul 9 alineatul (4) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenței specificate în 
respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare 
în ziua următoare publicării deciziei în 
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în ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere validității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere validității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 318
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatul (2), la articolul 4 
alineatul (7), la articolul 6 alineatul (9), la 
articolul 7 alineatul (6) și la articolul 9 
alineatul (4) poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenței specificate în 
respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare 
în ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere validității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatul (3), la articolul 4 
alineatul (7), la articolul 7 alineatul (6) și la 
articolul 9 alineatul (5) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenței specificate în 
respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare 
în ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere validității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 319
Eija-Riitta Korhola

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 2 alineatul (2), al articolului 4 
alineatul (7), al articolului 6 alineatul (9), 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 2 alineatul (2), al articolului 4 
alineatul (7), al articolului 7 alineatul (6) și 
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al articolului 7 alineatul (6) și al 
articolului 9 alineatul (4) intră în vigoare 
numai dacă nici Parlamentul European, 
nici Consiliul nu prezintă obiecții în termen 
de două luni de la notificarea actului în 
cauză către Parlamentul European și 
Consiliu sau dacă, înainte de expirarea 
acestui termen, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia că nu 
vor prezenta obiecții. Perioada menționată 
se prelungește cu două luni, la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

al articolului 9 alineatul (4) intră în vigoare 
numai dacă nici Parlamentul European, 
nici Consiliul nu prezintă obiecții în termen 
de două luni de la notificarea actului în 
cauză către Parlamentul European și 
Consiliu sau dacă, înainte de expirarea 
acestui termen, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia că nu 
vor prezenta obiecții. Perioada menționată 
se prelungește cu două luni, la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 320
Kārlis Šadurskis

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 2 alineatul (2), al articolului 4 
alineatul (7), al articolului 6 alineatul (9), 
al articolului 7 alineatul (6) și al 
articolului 9 alineatul (4) intră în vigoare 
numai dacă nici Parlamentul European, 
nici Consiliul nu prezintă obiecții în termen 
de două luni de la notificarea actului în 
cauză către Parlamentul European și 
Consiliu sau dacă, înainte de expirarea 
acestui termen, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia că nu 
vor prezenta obiecții. Perioada menționată 
se prelungește cu două luni, la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 2 alineatul (3), al articolului 4 
alineatul (7), al articolului 7 alineatul (6) și 
al articolului 9 alineatul (5) intră în vigoare 
numai dacă nici Parlamentul European, 
nici Consiliul nu prezintă obiecții în termen 
de două luni de la notificarea actului în 
cauză către Parlamentul European și 
Consiliu sau dacă, înainte de expirarea 
acestui termen, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia că nu 
vor prezenta obiecții. Perioada menționată 
se prelungește cu două luni, la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 321
Oreste Rossi
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Propunere de decizie
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta decizie intră în vigoare la 
1 ianuarie 2013.

Prezenta decizie intră în vigoare la 
1 ianuarie 2014.

Or. it

Amendamentul 322
Oreste Rossi

Propunere de decizie
Anexa I - tabelul – rândul 2 – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la 1 ianuarie 2013 la 31 
decembrie 2020

De la 1 ianuarie 2014 la 
31 decembrie 2020

Or. it

Amendamentul 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Anexa III – „Valorile implicite de la jumătatea vieții (HL)” – rândul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2 ani pentru hârtie 2 ani pentru hârtie și lemnul pentru 
producția de energie 

Or. de

Amendamentul 324
Julie Girling

Propunere de decizie
Anexa IV
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa se elimină

Or. en

Justificare

Planurile de acțiune naționale ar crea sarcini suplimentare la nivelul statelor membre fără a 
oferi o valoare adăugată clară. Acestea ar crea reglementări duble, deoarece planurile de 
acțiune propuse ar merge în paralel cu măsurile agricole și de mediu, în cadrul celui de al 
doilea pilon al politicii agricole comune.

Amendamentul 325
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propunere de decizie
Anexa IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa se elimină

Or. en

Justificare

Eliminarea întregii anexe IV: Planurile de acțiune privind LULUCF ar crea sarcini 
suplimentare la nivelul statelor membre fără a oferi o valoare adăugată clară. Ar crea 
reglementări duble, deoarece ar merge în paralel cu măsurile agricole și de mediu, în cadrul 
celui de al doilea pilon al politicii agricole comune.

Amendamentul 326
Gaston Franco, Sophie Auconie

Propunere de decizie
Anexa IV – litera g – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– creșterea rezervei de produse forestiere 
recoltate;

– creșterea rezervei de produse forestiere 
recoltate. Produsele forestiere derivate din 
lemnul recoltat reprezintă, de asemenea, 
rezerve de carbon. Materialul lemnos ar 
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trebui văzut ca un înlocuitor al 
materialelor energointensive. Creșterea 
utilizării produselor forestiere recoltate ar 
trebui susținută în sectorul construcțiilor, 
al renovării și al achizițiilor publice;

Or. en

Justificare

Ca parte integrantă a gestionării durabile a pădurilor, recoltarea unor copaci asigură mai 
mult spațiu de creștere pentru copacii rămași și poate reduce concurența pentru nutrienții din 
sol și pentru lumina solară. Utilizarea cherestelei în locul materialelor care necesită mari 
cantități de energie în timpul producției ajută la combaterea efectului de seră, de exemplu, 
prin înlocuirea construcțiilor din beton și oțel cu cadre și grinzi din lemn.


