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* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de 
gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și silvicultură
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0093),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0074/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7–0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cea de-a 17-a Conferință a părților la 
CCONUSC, reunită la Durban în 
decembrie 2011, a adoptat Decizia -
/CMP.7 a Conferinței părților care 
funcționează ca reuniune a părților la 
Protocolul de la Kyoto („Decizia -
/CMP.7”). Decizia respectivă stabilește 

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

norme de contabilizare aplicabile în 
sectorul LULUCF începând cu cea de-a 
doua perioadă de angajament în temeiul 
Protocolului de la Kyoto. Prezenta decizie 
trebuie să fie în concordanță cu decizia 
respectivă, pentru a se asigura un nivel 
adecvat de coerență între normele interne 
ale Uniunii și metodologiile convenite în 
cadrul CCONUSC. Prezenta decizie 
trebuie, de asemenea, să reflecte 
particularitățile sectorului LULUCF din 
Uniune și obligațiile care decurg din 
faptul că Uniunea este parte distinctă.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Pentru a se asigura integritatea din 
punctul de vedere al mediului a normelor 
de contabilizare aplicabile sectorului 
LULUCF din Uniune, aceste norme trebuie 
să se bazeze pe principiile de contabilizare 
stabilite în Decizia 2/CMP.7, Decizia 
2/CMP.6 și în Decizia 16/CMP.1 a 
Conferinței părților care funcționează ca 
reuniune a părților la Protocolul de la 
Kyoto și să fie aplicate într-un mod 
coerent, comparabil și complet în Uniune 
și în rândul statelor membre. În acest 
scop, Comisia ar trebui să asiste statele 
membre, atunci când este cazul, să facă 
toate corectările sau ajustările tehnice 
necesare în conturile lor existente sau 
recent create.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Normele de contabilizare trebuie să 
reprezinte cu precizie variațiile emisiilor și 
absorbțiilor datorate activității umane. În 
acest sens, prezenta decizie trebuie să 
prevadă utilizarea unor metodologii 
specifice în ceea ce privește diversele 
activități din cadrul sectorului LULUCF. 
Emisiile și absorbțiile legate de împădurire, 
reîmpădurire și defrișare constituie 
rezultatul direct al intervenției umane și 
trebuie, prin urmare, să fie contabilizate în 
întregime. Cu toate acestea, dat fiind că nu 

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

toate emisiile și absorbțiile provenite din 
gestionarea pădurilor sunt determinate de 
activitatea umană, normele de contabilizare 
relevante trebuie să prevadă utilizarea unor 
niveluri de referință pentru a exclude 
efectele caracteristicilor naturale și 
specifice fiecărei țări. Nivelurile de 
referință reprezintă estimări ale emisiilor 
sau absorbțiilor nete anuale rezultate din 
gestionarea pădurilor pe teritoriul unui stat 
membru pentru anii incluși într-o anumită 
perioadă de contabilizare și trebuie să fie 
stabilite în mod transparent, în 
conformitate cu Decizia 2/CMP.7. Acestea 
trebuie actualizate pentru a reflecta 
îmbunătățirile aduse metodologiilor sau 
datelor disponibile în statele membre. 
Normele de contabilizare trebuie să 
prevadă o limită superioară aplicabilă 
emisiilor și absorbțiilor nete de gaze cu 
efect de seră provenite din gestionarea 
pădurilor, care să poată fi contabilizată, 
având în vedere incertitudinile subiacente 
din proiecțiile pe care se bazează nivelurile 
de referință.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Perturbările naturale, cum sunt 
incendiile forestiere, infestările cu paraziți 
și boli, condițiile meteorologice extreme și 
perturbațiile geologice, pot cauza, în mod 
temporar, emisii de gaze cu efect de seră 
sau reducerea acestor emisii în sectorul 
LULUCF sau pot provoca inversarea 
absorbțiilor anterioare. Deoarece 
inversarea poate fi cauzată și de deciziile 
de gestionare, cum ar fi deciziile privind 
recoltarea sau plantarea de arbori, prezenta 

(9) Perturbările naturale, cum sunt 
incendiile forestiere, infestările cu paraziți 
și boli, condițiile meteorologice extreme și 
perturbațiile geologice, care nu sunt 
controlate și nici influențate material de 
un stat membru, pot cauza, în mod 
temporar, emisii de gaze cu efect de seră 
sau reducerea acestor emisii în sectorul 
LULUCF sau pot provoca inversarea 
absorbțiilor anterioare. Deoarece 
inversarea poate fi cauzată și de deciziile 
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decizie trebuie să garanteze că inversarea 
absorbțiilor determinată de activitatea 
umană se reflectă întotdeauna cu precizie 
în conturile LULUCF. În plus, prezenta 
decizie trebuie să ofere statelor membre o 
posibilitate limitată de a exclude din 
conturile LULUCF emisiile generate ca 
urmare a unor perturbări pe care nu le pot 
controla. Cu toate acestea, modul în care 
statele membre aplică dispozițiile 
respective nu trebuie să ducă la o 
contabilizare incompletă nejustificată.

de gestionare, cum ar fi deciziile privind 
recoltarea sau plantarea de arbori, prezenta 
decizie trebuie să garanteze că inversarea 
absorbțiilor determinată de activitatea 
umană se reflectă întotdeauna cu precizie 
în conturile LULUCF. În plus, prezenta 
decizie trebuie să ofere statelor membre o 
posibilitate limitată de a exclude din 
conturile LULUCF emisiile generate ca 
urmare a unor perturbări în împădurire, 
reîmpădurire și gestionarea pădurilor pe 
care nu le pot controla, prin utilizarea de 
niveluri și marje de bază în conformitate 
cu Decizia 2/CMP.7.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 care prevede 
obligațiile operatorilor care introduc lemn 
și produse de lemn pe piață1 cere 
operatorilor să utilizeze un cadru de 
măsuri și proceduri care să ofere acces la 
informațiile privind aprovizionarea cu 
produse forestiere recoltate folosite în 
scopuri energetice, inclusiv țara de 
recoltare și practicile de recoltare. Aceste 
informații ar trebui cuprinse într-o sinteză 
în scopul îmbunătățirii contabilizării 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE2 și 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 
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octombrie 2003 de stabilire a unui sistem 
de comercializare a cotelor de emisie de 
gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului3. 
–––––––––––
¹ JO L 295, 12.11.2010, p. 23.
² JO L 140, 5.6.2009, p. 16.
³ JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „împădurire” înseamnă transformarea 
directă de către om a terenurilor pe care nu 
au fost păduri pe o perioadă de cel puțin 50 
de ani în păduri, prin plantare, însămânțare 
și/sau promovarea de către om a 
însămânțării naturale, în cazul în care 
transformarea a avut loc după 1 ianuarie 
1990;

(c) „împădurire” înseamnă transformarea 
directă de către om a terenurilor pe care nu 
au fost păduri pe o perioadă de cel puțin 50 
de ani în păduri, prin plantare, însămânțare 
și/sau promovarea de către om a 
însămânțării naturale, în cazul în care 
transformarea a avut loc după 31 
decembrie 1989;

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „reîmpădurirea” înseamnă orice 
transformare directă de către om a unor 
terenuri care nu sunt păduri în păduri, prin 
plantare, însămânțare și/sau promovarea de 
către om a însămânțării naturale pe terenuri 
care au fost acoperite cu păduri, dar care au 
fost transformate în terenuri fără păduri, în 
cazul în care transformarea a avut loc după 
1 ianuarie 1990;

(d) „reîmpădurirea” înseamnă orice 
transformare directă de către om a unor 
terenuri care nu sunt păduri în păduri, prin 
plantare, însămânțare și/sau promovarea de 
către om a însămânțării naturale pe terenuri 
care au fost acoperite cu păduri, dar care au 
fost transformate în terenuri fără păduri, în 
cazul în care transformarea a avut loc după 
31 decembrie 1989;

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „defrișare” înseamnă transformarea 
directă de către om a pădurilor în 
terenurilor neacoperite de pădure, în cazul 
în care transformarea a avut loc după 1 
ianuarie 1990;

(e) „defrișare” înseamnă transformarea 
directă de către om a pădurilor în 
terenurilor neacoperite de pădure, în cazul 
în care transformarea a avut loc după 31 
decembrie 1989;

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „produse forestiere recoltate” înseamnă 
orice produs rezultat din recoltarea 
lemnului, inclusiv material lemnos și
scoarță, care a părăsit un loc în care se 
recoltează lemnul;

(p) „produse forestiere recoltate” înseamnă 
orice material lemnos, inclusiv scoarță, 
care a părăsit un loc în care se recoltează 
lemnul;

Or. en
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Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ta) „nivelul de bază” reprezintă media 
unei serii cronologice coerente și inițial 
complete care conține emisiile din 
perioada 1990-2009 asociate cu 
perturbări naturale după aplicarea unui 
proces iterativ de eliminare a valorilor 
atipice, bazat pe dublul deviației standard 
în comparație cu media, până la dispariția 
valorilor atipice;

Or. en

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(tb) „marjă” înseamnă dublul deviației 
standard a seriei cronologice care 
definește nivelul de bază;

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera u

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(u) „valoare de la jumătatea vieții” 
înseamnă numărul de ani necesari pentru 
reducerea la jumătate a cantității de carbon 
conținută inițial de o rezervă de produse 
forestiere;
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Or. en

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) „metoda oxidării instantanee” înseamnă 
o metodă de contabilizare care pornește de 
la ipoteza că eliberarea în atmosferă a 
întregii cantități de carbon stocate în 
produsele forestiere recoltate se produce în 
momentul în care un stat membru include 
aceste produse în conturile sale, în 
temeiul prezentei decizii;

(v) „metoda oxidării instantanee” înseamnă 
o metodă de contabilizare care pornește de 
la ipoteza că eliberarea în atmosferă a 
întregii cantități de carbon stocate în 
produsele forestiere recoltate se produce în 
momentul recoltei;

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de a crea și de a menține 
conturi LULUCF

Obligațiile de contabilizare pentru 
activitățile LULUCF

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) drenarea și reumidificarea zonelor 
umede.

Or. en
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Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, asistate de Comisie 
atunci când este cazul, efectuează toate 
corectările și recalculările necesare 
pentru a include în conturile lor existente 
sau recent create, dacă altminteri sunt 
excluse, rezervele de carbon menționate la 
acest paragraf și emisiile de gaz cu efect 
de seră menționate la articolul 3 alineatul 
(2).

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, statele membre pot alege 
să nu includă în conturile lor variațiile 
stocului de carbon din rezervoarele de 

eliminat



PR\907927RO.doc 17/41 PE491.221v02-00

RO

carbon enumerate la primul paragraf 
literele (a) – (e) în cazul în care rezervorul 
de carbon nu este un absorbant în declin 
sau o sursă. Statele membre consideră că 
un rezevor de carbon nu este un 
absorbant în declin sau o sursă exclusiv 
în cazul în care acest lucru este 
demonstrat pe baza unor date 
transparente și verificabile.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conturile privind reîmpădurirea, 
statele membre trebuie să reflecte emisiile 
și absorbțiile rezultate exclusiv din 
activități de acest tip care au loc pe 
terenurile care nu erau forestiere la 1 
ianuarie 1990.

(1) În conturile privind reîmpădurirea, 
statele membre trebuie să reflecte emisiile 
și absorbțiile rezultate exclusiv din 
activități de acest tip care au loc pe 
terenurile care nu erau forestiere la 31 
decembrie 1989.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care statele membre 
reflectă în conturile lor modificări nete ale 
emisiilor și absorbțiilor de dioxid de 
carbon (CO2) rezultate din activități de 
împădurire, reîmpădurire și defrișare, 
aceste modificări nete trebuie să reprezinte 
totalul emisiilor și absorbțiilor pentru anii 
din fiecare perioadă de contabilizare 
menționată în anexa I, calculat prin 

(2) Statele membre contabilizează 
modificările nete ale emisiilor și 
absorbțiilor de dioxid de carbon (CO2) 
rezultate din activități de împădurire, 
reîmpădurire și defrișare. Aceste modificări
nete trebuie să reprezinte totalul emisiilor 
și absorbțiilor pentru anii din fiecare 
perioadă de contabilizare menționată în 
anexa I, calculat prin însumarea, pentru 
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însumarea, pentru fiecare an din respectiva 
perioadă de contabilizare, a stocurilor de 
carbon existente la data de 31 decembrie a 
anului respectiv, din care se scad stocurile 
de carbon existente la data de 1 ianuarie a 
aceluiași an, pe baza unor date 
transparente și verificabile.

fiecare an din respectiva perioadă de 
contabilizare ale modificărilor nete ale 
emisiilor și absorbțiilor de dioxid de 
carbon, pe baza unor date transparente și 
verificabile.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care statele membre reflectă 
în conturile lor emisiile de metan (CH4) și 
de oxid de azot (N2O) rezultate din 
activități de împădurire, reîmpădurire și 
defrișare, aceste emisii reprezintă totalul 
emisiilor pentru anii din fiecare perioadă 
de contabilizare menționată în anexa I, 
calculat prin însumarea emisiilor produse 
în fiecare an din respectiva perioadă de 
contabilizare, pe baza unor date 
transparente și verificabile.

(3) Statele membre contabilizează emisiile 
de metan (CH4) și de oxid de azot (N2O) 
rezultate din activități de împădurire, 
reîmpădurire și defrișare.  Aceste emisii 
reprezintă totalul emisiilor pentru anii din 
fiecare perioadă de contabilizare 
menționată în anexa I, calculat prin 
însumarea emisiilor produse în fiecare an 
din respectiva perioadă de contabilizare, pe 
baza unor date transparente și verificabile.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre trebuie să continue să 
creeze și să mențină conturi care reflectă 
emisiile și absorbțiile rezultate de pe 
terenurile care au fost identificate în 
conturi în temeiul articolului 4 alineatul (3) 
ca făcând obiectul împăduririi, 

(4) Statele membre mențin conturi care 
reflectă emisiile și absorbțiile de pe 
terenurile care au fost identificate în 
conturi în temeiul articolului 4 alineatul (3) 
ca făcând obiectul împăduririi, 
reîmpăduririi și defrișării, chiar și în cazul 
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reîmpăduririi și defrișării, chiar și în cazul 
în care aceste activități nu se mai 
desfășoară pe terenurile respective.

în care aceste activități nu se mai 
desfășoară pe terenurile respective.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conturile privind gestionarea 
pădurilor, statele membre trebuie să 
reflecte emisiile și absorbțiile rezultate din 
aceste activități, calculate prin totalizarea 
emisiilor și a absorbțiilor din fiecare 
perioadă de contabilizare menționată în 
anexa I, din care se scade valoarea obținută 
prin înmulțirea numărului de ani din 
respectiva perioadă de contabilizare cu 
nivelul de referință aferent, menționat în 
anexa II.

(1) În conturile privind gestionarea 
pădurilor, statele membre contabilizează 
emisiile și absorbțiile rezultate din 
activități de gestionare a pădurilor, 
calculate prin totalizarea emisiilor și a 
absorbțiilor din fiecare perioadă de 
contabilizare menționată în anexa I, din 
care se scade valoarea obținută prin 
înmulțirea numărului de ani din respectiva 
perioadă de contabilizare cu nivelul de 
referință aferent pentru gestionarea 
pădurilor, menționat în anexa II.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă rezultatul calculului menționat la 
alineatul (1) pentru o anumită perioadă de 
contabilizare este negativ, statele membre 
introduc în conturile lor privind gestionarea 
pădurilor o sumă a emisiilor și absorbțiilor 
care să nu fie mai mare decât echivalentul 
a 3,5 la sută din emisiile produse în statul 
membru respectiv în anul de referință, în 
conformitate cu raportul inițial revizuit 

(2) Dacă rezultatul calculului menționat la 
alineatul (1) pentru o anumită perioadă de 
contabilizare este negativ, statele membre 
introduc în conturile lor privind gestionarea 
pădurilor o sumă a emisiilor și absorbțiilor 
care să nu fie mai mare decât echivalentul 
a 3,5 la sută din emisiile produse în statul 
membru respectiv în anul de referință sau 
în perioada de referință, în conformitate 
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referitor la datele 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), 
înmulțită cu numărul de ani din respectiva 
perioadă de contabilizare.

cu raportul inițial revizuit referitor la datele 
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), 
înmulțită cu numărul de ani din respectiva 
perioadă de contabilizare.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că metodele 
de calcul pe care le aplică în privința 
conturilor lor privind activitățile de 
gestionare a pădurilor sunt compatibile cu 
metodele de calcul aplicate pentru 
calcularea nivelurilor lor de referință 
menționate în anexa II cu privire la 
următoarele aspecte:

(3) Statele membre se asigură că metodele 
de calcul pe care le aplică în privința 
conturilor lor privind activitățile de 
gestionare a pădurilor sunt conforme cu 
anexa II din Decizia 2/CMP.6 și 
compatibile cu metodele de calcul aplicate 
pentru calcularea nivelurilor lor de 
referință menționate în anexa II cu privire 
la următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) produsele forestiere recoltate; eliminat

Or. en
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Amendamentul 32

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 propunerile lor privind nivelurile 
de referință revizuite pentru următoarea 
perioadă de contabilizare, în conformitate 
cu metodologia prevăzută în Decizia 2-
/CMP.7 și Decizia 2/CMP.6 utilizată 
pentru calcularea nivelurilor de referință 
stabilite în decizia respectivă.

Or. en

Amendamentul 33

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 există modificări la Decizia 
2/CMP.6 sau Decizia 2/CMP.7, 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.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre reflectă în conturile (1) Statele membre contabilizează în 
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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.

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

Amendamentul 35

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conturile create în temeiul articolului 
3 alineatul (1) referitoare la produsele 
forestiere recoltate, statele membre reflectă
emisiile rezultate din următoarele produse 
forestiere recoltate pe baza calculelor 
efectuate în conformitate cu funcția de 
degradare de prim ordin și cu valorile de la 
jumătatea vieții implicite specificate în 
anexa III:

(2) În conturile create în temeiul articolului 
3 alineatul (1) referitoare la produsele 
forestiere recoltate, statele membre includ
emisiile rezultate din următoarele produse 
forestiere recoltate pe baza calculelor 
efectuate în conformitate cu funcția de 
degradare de prim ordin și cu valorile de la 
jumătatea vieții implicite specificate în 
anexa III:

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele forestiere recoltate importate, 
indiferent de originea lor, nu se 
contabilizează de statul membru 
importator. 

Or. en
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Amendamentul 37

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aleg să utilizeze 
valorile de la jumătatea vieții specifice 
fiecărei țări pentru produsele forestiere 
recoltate exportate notifică aceasta 
Comisiei cu un an înaintea încheierii 
perioadei de contabilizare, în vederea 
revizuirii și aprobării.

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu utilizează valorile de la 
jumătatea vieții specifice fiecărei țări 
pentru produsele forestiere recoltate 
exportate introduse pe piața Uniunii care 
deviază de la cele utilizate de statele 
membre importatoare în conturile lor în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (1).  

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre contabilizează emisiile 
care provin din produse forestiere 
recoltate în urma defrișării pe baza 
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metodei oxidării instantanee.

Or. en

Amendamentul 40

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) Statele membre contabilizează emisiile 
care provin din produse forestiere recoltate 
în urma defrișării pe baza metodei oxidării 
instantanee. Statele membre asigură 
trasabilitatea produselor forestiere 
recoltate care au fost recoltate în afara 
Uniunii și care sunt folosite în scopuri 
energetice în statele membre, pentru a 
stabili o sinteză a emisiilor, indicând țara 
de recoltare a produsului forestier recoltat 
și dacă a fost recoltat în mod sustenabil.

Or. en

Amendamentul 41

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 

(1) În conturile privind gestionarea 
terenurilor cultivate și gestionarea 
pășunilor, statele membre contabilizează
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 
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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.

statul membru respectiv în anul de referință 
sau în perioada 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 42

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

În conturile referitoare la drenarea și 
reumidificarea zonelor umede, statele 
membre contabilizează 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. en

Amendamentul 43

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 

(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) și (d),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 
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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).

de asemenea orice absorbții ulterioare 
generate pe terenurile pe care s-au produs 
respectivele perturbări naturale. 

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru activitățile de împădurire și 
reîmpădurire menționate la literele (a) și 
(b) de la articolul 3 alineatul (1), statele 
membre calculează un nivel de bază al 
emisiilor generate de perturbări naturale. 
În conformitate cu Decizia 2/CMP.7, 
statele membre pot exclude sau anual sau 
la încheierea perioadei de contabilizare 
menționate în anexa I, emisiile generate 
de perturbările naturale care au depășit 
într-un an nivelul de bază al 
împăduririlor și reîmpăduririlor plus 
marja.

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pentru activitățile de gestionare a 
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pădurilor menționate la litera (d) de la 
articolul 3 alineatul (1), statele membre 
calculează un nivel de bază al emisiilor 
generate de perturbări naturale. În 
conformitate cu Decizia 2/CMP.7, statele 
membre pot exclude sau anual sau la 
încheierea perioadei contabile menționate 
în anexa I, emisiile generate perturbările 
naturale care au depășit într-un an 
nivelul de bază al gestionării pădurilor 
plus marja.

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) 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).

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Statele membre, asistate de Comisie 
atunci când este cazul, efectuează toate 
corectările și recalculările nivelului de 
referință al gestionării pădurilor 
specificat la anexa II pentru a include, 
dacă nu este inclus în conformitate cu 
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prezentul alineat, nivelul de bază al 
emisiilor asociate cu perturbările naturale 
anuale.

Or. en

Amendamentul 48

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 calculează emisiile și 
absorbțiile nete în conformitate cu 
alineatul 1 literele (a) și (d) și furnizează 
informații transparente:

Or. en
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Amendamentul 49

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statul membru identifică toate 
suprafețele de teren excluse din domeniul 
de aplicare al conturilor statelor membre 
create în temeiul articolului 3 alineatul 
(1) literele (a), (b) și (d), inclusiv în funcție 
de localizarea lor geografică, de an și de 
tipurile de perturbări naturale;

(a) se identifică toate suprafețele de teren 
care fac obiectul unei excluderi inclusiv în 
funcție de localizarea lor geodezică, de an 
și de tipurile de perturbări naturale

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) statul membru estimează cantitatea 
anuală de emisii neantropice de gaze cu 
efect de seră de la surse, generate de 
perturbări naturale și a absorbțiilor
ulterioare de pe suprafețele de teren
excluse;

(b) se indică felul în care cantitatea anuală 
de emisii generate de perturbări naturale și
de absorbții ulterioare de pe aceste
suprafețe de teren sunt estimate;

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu a intervenit nicio schimbare a
destinației terenurilor în cazul suprafețelor 
de teren excluse, iar statul membru 
utilizează metode și criterii transparente și 
verificabile pentru a identifica 

(c) se precizează că nu a intervenit nicio 
schimbare a destinației terenurilor pe 
terenurile pentru care se aplică 
excluderea și se explică metodele și 
criteriile de identificare a oricăror 
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schimbarea destinației terenului în cazul 
respectivelor suprafețe de teren;

schimbări a destinației terenurilor pe 
suprafețele respective în timpul perioadei 
de contabilizare;

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă este posibil, statul membru ia 
măsuri pentru gestionarea sau 
controlarea impactului perturbărilor 
naturale;

(d) se demonstrează că evenimentele nu 
au putut fi controlate și nici influențate 
material de statul membru în timpul 
perioadei de contabilizare, prin precizarea 
eforturilor posibile pentru prevenirea, 
gestionarea sau controlarea 
evenimentelor pentru care se solicită 
excluderea;

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dacă este posibil, statul membru ia 
măsuri pentru reabilitarea suprafețelor de 
teren excluse;

(e) se demonstrează eforturile întreprinse 
pentru a reabilita, unde este posibil, 
terenul pentru care se solicită excluderea;

Or. en
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Amendamentul 54

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) au fost contabilizate emisiile rezultate 
din produsele forestiere recoltate 
recuperate prin exploatarea forestieră de 
recuperare.

(f) se precizează că au fost contabilizate 
emisiile rezultate asociate cu exploatarea 
forestieră de recuperare.

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu exclud din 
contabilizare emisiile generate de 
perturbări naturale pe acele terenuri care 
fac obiectul schimbării destinației 
terenurilor în urma perturbării.

Or. en

Amendamentul 56

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) dacă respectivele emisii 
neantropice de gaze cu efect de seră 

eliminat
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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).

Or. en

Amendamentul 57

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 cerințelor
de informare prevăzute la alineatul (2) 
primul paragraf pentru a ține seama de 
progresele științifice sau pentru a reflecta 
revizuirile Deciziei 2/CMP.7 sau ale 
oricărui act adoptat de organismele 
instituite prin CCONUSC sau prin 
Protocolul de la Kyoto.

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la șase luni de la începutul (1) Cel târziu la șase luni de la începutul 
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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.

fiecărei perioade de contabilizare 
menționate în anexa I, statele membre 
elaborează și transmit Comisiei proiectele 
de planuri de acțiune privind LULUCF în 
care prezintă eforturile lor 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.

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a tendințelor din trecut ale 
emisiilor și ale absorbțiilor;

(a) o descriere a tendințelor din trecut și a 
tendințelor recente ale emisiilor și ale 
absorbțiilor, inclusiv a tendințelor istorice 
în măsura în care acestea pot fi recreate;

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) prognoze pentru emisii și absorbții în 
conformitate cu tendințele în ceea ce 
privește populația, dezvoltarea 
infrastructurii, utilizarea energiei, 
intensitatea agriculturii și silvicultura;

Or. en
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Amendamentul 61

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 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 reducere a 
emisiilor și de creștere a absorbțiilor 
însoțite de consolidarea capacității 
globale de depozitare;

Or. en

Amendamentul 62

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;

(e) politici prevăzute pentru implementarea 
măsurilor menționate la litera (d) și, atunci 
când este cazul, pentru integrarea lor în 
alte politici, inclusiv în planurile de 
acțiune naționale privind energiile 
regenerabile, planurile de acțiune privind 
pădurile și planurile naționale strategice, 
împreună cu descrierea detaliată a 
efectului preconizat al măsurilor respective 
asupra emisiilor și absorbțiilor;

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia furnizează statelor membre 
orientări și asistență tehnică și adoptă 
orientări specifice pentru planurile de 
acțiune privind LULUCF. Statele membre 
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respectă aceste orientări în prezentarea 
planurilor lor de acțiune privind 
LULUCF, precum și cerințele enumerate 
la literele (a)-(f) de la paragraful 1.

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

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.

(3) În termen de trei luni de la primirea 
tuturor informațiilor relevante de la statul 
membru respectiv, Comisia evaluează 
proiectul de plan de acțiune privind 
LULUCF al unui stat membru pentru a se 
asigura că respectă orientările și cerințele 
enumerate la literele (a) - (f) de la 
alineatul (2). 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. en

Amendamentul 65

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate cere unui stat membru să 
modifice sau să completeze aceste planuri 
pentru a se asigura că acestea respectă 
cerințele de la acest articol.

Or. en
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Amendamentul 66

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 5 – paragraful 1

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).

(5) Comisia evaluează implementarea de 
către statele membre a planurilor lor de 
acțiune privind LULUCF în termen de șase 
luni de la primirea rapoartelor și emite, în 
mod corespunzător, recomandări privind 
acțiunile viitoare. Statele membre trebuie 
să țină seama în mod corespunzător de 
recomandările Comisiei.

Or. en

Amendamentul 67

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 oferă publicului, cu ajutorul 
statelor membre, posibilități oportune și 
efective pentru a participa la procesul de 
pregătire, modificare și revizuire ale 
Planurilor de acțiune privind LULUCF în 
conformitate cu articolul 9 din 
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006. 
Comisia și statele membre pun la 
dispoziția publicului, în format electronic, 
planurile de acțiune privind LULUCF, 
evaluările și rapoartele, în vederea 
diseminării lor active și sistematice în 
rândul publicului, în conformitate cu 
obligațiile care le revin în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 și al 
Directivei 2003/4/CE. 

Or. en
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Amendamentul 68

Propunere de decizie
Articolul 11 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește un mecanism de 
revizuire la nivel de experți în scopul de 
asigura, atunci când este cazul, coerența 
între normele de contabilizare ale Uniunii 
și cele convenite și adoptate de organisme 
ale CCONUSC sau de Protocolul de la 
Kyoto sau alte acorduri multilaterale 
referitoare la schimbările climatice 
încheiate de Uniune.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Contabilizarea exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură este un 
element cheie al politicii privind clima, care prezintă potențialul, printre altele, de a contribui 
la atenuarea, adaptarea și conservarea biodiversității și la utilizarea durabilă a resurselor 
naturale. Un prim pas spre includerea sectoarelor LULUCF în eforturile UE de reducere și de 
asigurare a complementarității în rândul politicilor Uniunii este stabilirea unor norme solide 
de contabilizare a emisiilor și absorbțiilor generate de activitățile LULUCF.

În acest sens, contabilizarea LULUCF în cadrul Uniunii Europene ar trebui să urmărească trei 
obiective generale:

 facilitarea respectării obligațiilor internaționale ale statelor membre și ale Uniunii 
Europene ca părți ale Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice (UNFCCC) și ale Protocolului de la Kyoto;

 asigurarea coerenței politicii cu legislația actuală și cea prevăzută pentru coordonarea 
și integrarea viitoare, inclusiv, dar fără a se limita la politica agricolă comună (PAC) și 
la Directiva privind energia din surse regenerabile; și

 asigurarea conformității practicilor și metodologiilor contabile cu principiile acceptate 
de transparență, coerență, comparabilitate, integralitate și acuratețe - nu numai în 
statele membre, dar și între acestea, ca membri ai Uniunii Europene.  

Abordarea raportorului în acest caz este una chirurgicală, care are scopul de a realiza aceste 
obiective, recunoscând în același timp că o mare parte din munca de teren a fost deja realizată 
în deciziile luate la Conferința părților la UNFCCC și în reuniunile părților la Protocolul de la 
Kyoto, inclusiv Decizia 16/CMP.1, Decizia 2/CMP.6 și Decizia 2/CMP.7. Uniunea 
Europeană trebuie să fie conștientă de rolul esențial de lider pe care îl are în problemele 
privind clima și, atunci când armonizarea este preferată sau solicitată, ar trebui să vizeze cel 
mai mare numitor comun din statele sale membre.

De aceea, raportorul salută propunerea de decizie, dar consideră că aceasta trebuie clarificată 
și consolidată în mai multe aspecte.

Obligațiile de contabilizare

Obligația de a stabili și contabiliza emisiile și absorbțiile din seria completă de categorii de 
activitate legate de terenuri care produc emisii reprezintă un pas important către includerea 
acestor sectoare în eforturile de reducere ale Uniunii. La Durban, drenarea și reumidificarea 
zonelor umede a rămas o activitate voluntară în conformitate cu Decizia 2/CMP.7 care trebuie 
să se bazeze pe metodologiile de estimare pentru zonele umede, terenurile transformate în 
zone umede și exploatarea terenurilor pe solurile organice drenate din orientările Grupului 
interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) adoptate cel mai recent sau 
încurajate de Conferința părților sau orice alte clarificări ulterioare convenite în acest sens. 
Contabilizarea drenării și reumidificării zonelor umede efectuate de unele state membre, dar 
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nu de altele duce la inconsecvențe pe teritoriul Uniunii.

Prin urmare, raportorul propune includerea drenării și reumidificării zonelor umede ca o 
categorie de activitate pentru care contabilizarea obligatorie este necesară.

Norme generale de contabilizare 

Contabilizarea corectă a schimbărilor din stocul de carbon pentru fiecare categorie de 
activitate impune includerea rezervoarelor de carbon și a gazelor cu efect de seră cunoscute. 
În plus, în scopul asigurării armonizării, luând în considerare continuarea integrării în 
angajamentele de reducere ale Uniunii și legislația actuală și cea preconizată, toate statele 
membre ar trebui să aibă obligația de a contabiliza stocul de carbon folosind aceleași 
rezervoare de carbon și gaze cu efect de seră. În măsura în care statele membre solicită 
asistență pentru efectuarea corectărilor și ajustărilor tehnice pentru contabilizarea 
rezervoarelor de carbon și a gazelor cu efect de seră care altminteri au fost excluse din 
contabilizare, Comisia ar trebui să ofere asistență, atunci când este cazul.

De aceea, raportorul propune să se solicite contabilizarea tuturor rezervoarelor de carbon și a 
gazelor cu efect de seră pentru fiecare categorie de activitate și invită Comisia să asigure 
asistență.

Produsele din lemn recoltate

La Durban s-a decis ca produsele din lemn recoltate să fie contabilizate pe baza oxidării 
instantanee - carbonul stocat în lemn fiind considerat degajat la recoltare - în cazul în care 
date transparente și verificabile pentru anumite categorii de produse din lemn recoltate sunt 
disponibile, situație în care estimarea se va face folosindu-se funcția de degradare de prim 
ordin la jumătatea vieții. Statele membre pot, de asemenea, să folosească date specifice țării 
pentru a înlocui valorile de la jumătatea vieții. Această structură ar putea provoca 
inconsecvența în Uniune, precum: (i) două state membre folosesc valori de la jumătatea vieții 
specifice fiecărei țări pentru o țară terță care diferă între ele;  sau (ii) un stat membru folosește 
valori de la jumătatea vieții specifice unei țări pentru un alt stat membre care diferă de ceea ce 
folosește el însuși. Este necesar să se elimine aceste cazuri de posibile inconsecvențe înainte 
de apariția lor.

De aceea, raportorul propune mai întâi să se solicite statelor membre să notifice Comisia 
pentru revizuirea și aprobarea alegerii sale de a utiliza valorile de la jumătatea vieții specifice 
țării pentru produsele din lemn recoltate introduse pe piața Uniunii care deviază de cele 
utilizate de statul membru importator.   

În plus, cadrul actual pentru contabilizarea produselor din lemn recoltate creează lacune în 
date atunci când aceste produse sunt folosite în scopuri energetice. Aceasta este relevant în 
mod deosebit în cazul biomasei de lemn utilizate în bioenergie și în ipoteza unui nivel zero al 
emisiilor care se află la baza atât a Directivei privind energia din surse regenerabile, cât și al 
sistemului UE de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră. În timp ce statele 
membre au obligația de a contabiliza produsele din lemn recoltate intern utilizate în scopuri 
energetice pe baza oxidării instantanee - oferind astfel un mecanism în Uniune și un cadru 
juridic pentru contabilizarea acestor emisii - acesta nu este întotdeauna cazul pentru țările 
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terțe.  Viitoarea intrare în vigoare a Regulamentului UE privind lemnul, care funcționează în 
paralel cu modernizarea Codului Vamal Comunitar, oferă instrumente oportune de asistență 
pentru eliminarea acestor lacune în date.

Prin urmare, raportorul propune să se solicite statelor membre să identifice și să contabilizeze, 
doar în scopuri indicative, emisiile din produsele de lemn recoltate care au fost recoltate în 
afara Uniunii și folosite în scopuri energetice într-un stat membru pe baza oxidării 
instantanee, furnizând în același timp informații despre țara de recoltare și dacă recoltarea s-a 
făcut în mod sustenabil.

Perturbările naturale

La Durban, emisiile provenite din perturbările naturale pot fi excluse, în anumite situații, de la 
împădurire, reîmpădurire și activitățile de gestionare a pădurilor Această abordare solicită 
statelor membre să estimeze nivelurile de bază și marjele în scopul de a stabili ce emisii pot fi 
excluse și de a permite, în acest caz, excluderea acestor emisii doar dacă anumite condiții sunt 
îndeplinite. Totuși, nevoia de coerență nu se limitează doar la categoriile de activitate, ci se 
aplică și statelor membre.  

Acesta este motivul pentru care raportorul propune ca statele membre să calculeze nivelurile 
de bază și marjele și să respecte condițiile în conformitate cu Decizia 2/CMP.7, precum și să 
efectueze corectările și ajustările tehnice corespunzătoare necesare pentru a face conformă 
contabilitatea.

Definiții

Mai mulți termeni utilizați în document nu sunt definiți sau necesită clarificare. Acești 
termeni sunt relevanți pentru înțelegerea și aplicarea uniforme ale obligațiilor identificate în 
decizie.

De aceea, raportorul propune includerea sau clarificarea definițiilor pentru stocul de carbon, 
reîmpădurire, împădurire, despădurire, produse de lemn recoltate, niveluri de bază, marjă, 
valori la jumătatea vieții și oxidare instantanee.

Planurile de acțiune privind LULUCF

Statele membre ar trebui să examineze acțiunile de reducere a emisiilor și de menținere sau 
creștere a absorbțiilor din categoriile de activități acoperite  de acestea. În special, aceste 
activități ar trebui să identifice tendințe și să analizeze continuarea integrării în alte politici ale 
Uniunii. Comisiei ar trebui să îi revină responsabilitatea de a furniza orientare și asistență 
tehnică statelor membre, atunci când este cazul, având competența de a prezenta recomandări 
privind acțiunile viitoare. Ar trebui să se asigure participarea publicului și transparența, astfel 
cum se solicită în legislația Uniunii. 

Prin urmare, raportorul propune clarificarea conținutului planurilor de acțiune privind 
LULUCF, pentru a include tendințe recente și proiecțiile de emisii și absorbții, și ia în 
considerare integrarea sectoarelor LULUCF în alte politici ale Uniunii. Pe lângă aceasta, sunt 
incluse formulările care clarifică rolul Comisiei și obligația de a furniza accesul la informare 
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și participarea publicului.


