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Amendamentul 479
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a

Modificarea Regulamentului (UE) 
2018/841

Or. en

Amendamentul 480
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou) – paragraful 1 a (nou)
Regulamentul (UE) 2018/841 
Articolul 4

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul 
text:

Pentru perioadele 2021-2025 și 2026-
2030, luându-se în considerare 
flexibilitățile prevăzute la articolele 12 
și 13, fiecare stat membru se asigură că 
emisiile nu depășesc absorbțiile, calculate 
ca sumă a emisiilor totale și a absorbțiilor 
totale provenite de pe teritoriul său din 
toate categoriile de contabilizare a 
terenurilor menționate la articolul 2 
cumulate, contabilizate în conformitate cu 
prezentul regulament.

„Pentru perioadele 2021-2025 și 2026-
2030, luându-se în considerare 
flexibilitățile prevăzute la articolele 12 
și 13, fiecare stat membru se asigură că 
emisiile nu depășesc absorbțiile, calculate 
ca sumă a emisiilor totale și a absorbțiilor 
totale provenite de pe teritoriul său din 
toate categoriile de contabilizare a 
terenurilor menționate la articolul 2 
cumulate, iar bilanțul pentru perioada 
2026-2030 reprezintă absorbțiile nete și 
absorbțiile totale de pe teritoriul UE din 
toate categoriile de contabilizare a 
terenurilor calculate ca suma tuturor 
emisiilor, contabilizate în conformitate cu 
prezentul regulament.

Până în decembrie 2021, Comisia 
propune, atât la nivelul Uniunii, cât și la 
nivel național, un obiectiv ambițios vizând 
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absorbțiile nete pentru perioada 2026-
2030 și ulterior, bazându-se, în special, pe 
potențialul de absorbție a carbonului, în 
sinergie cu acțiunile de refacere și cu 
obiective stricte de protecție la nivelul 
Uniunii și vine cu modificări la prezentul 
regulament.”
(Se aplică întregului text.)

Or. en

(eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=RO)

Justificare

Având în vedere obiectivele de refacere și de protecție a naturii și întrucât pentru mulți actori 
sunt de neimaginat obiective de reducere a emisiilor ce depășesc 55 %, sectorul exploatării 
terenurilor trebuie să depună un efort mult mai mare.  Sectorul LULUCF din UE 
înregistrează absorbții nete, iar regulamentul privind LULUCF, care stabilește un obiectiv al 
emisiilor la cota 0, este suficient. Sectorul agricol din UE are un potențial de majorare a 
sechestrării carbonului, până la 1 566 de milioane de tone de CO2 pe an (Joris Aertsens, Leo 
De Nocker, Anne Gobin, 2012). Sectorul LULUCF trebuie să depună efortul care îi revine.

Amendamentul 481
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou) – paragraful 1 b (nou)
Regulamentul (UE) 2018/841
Articolul 5 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

La articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește 
cu următorul text:

Statele membre includ în conturile lor 
pentru fiecare categorie de contabilizare a 
terenurilor orice variație a stocului de 
carbon din rezervoarele de carbon 
enumerate în anexa I secțiunea B. Statele 
membre pot alege să nu includă în 
conturile lor variațiile stocurilor de carbon 
din rezervoarele de carbon, cu condiția ca 
rezervorul de carbon să nu fie o sursă. Cu 
toate acestea, opțiunea de neincludere a 
variațiilor stocului de carbon în conturi nu 
se aplică în ce privește rezervoarele de 

„Statele membre includ în conturile lor 
pentru fiecare categorie de contabilizare a 
terenurilor orice variație a stocului de 
carbon din rezervoarele de carbon 
enumerate în anexa I secțiunea B. Statele 
membre pot alege să nu includă în 
conturile lor variațiile stocurilor de carbon 
din rezervoarele de carbon, cu condiția ca 
rezervorul de carbon să nu fie o sursă. Cu 
toate acestea, opțiunea de neincludere a 
variațiilor stocului de carbon în conturi nu 
se aplică în ce privește rezervoarele de 
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carbon de biomasă de suprafață, de lemn 
mort și de produse lemnoase recoltate, din 
categoria de contabilizare a terenurilor de 
terenuri forestiere gestionate.

carbon de biomasă de suprafață, de lemn 
mort și de produse lemnoase recoltate, din 
categoria de contabilizare a terenurilor de 
terenuri forestiere gestionate și carbon 
organic în sol din toate categoriile de 
contabilizare.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=RO#d1e753-1-1)

Justificare

Îmbunătățirea gestionării terenurilor poate să aibă un efect pozitiv asupra carbonului 
organic din sol și poate influența situația din conturi. În prezent, acesta este luat în 
considerare în mod obligatoriu numai dacă acest rezervor de carbon constituie o sursă de 
emisii. Având în vedere obiectivele UE de refacere a ecosistemelor, acest rezervor de carbon 
ar putea deveni obligatoriu în contabilizare, ceea ce ar putea duce la o situație avantajoasă 
atât pentru mediu, cât și pentru climă.

Amendamentul 482
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou) – paragraful 1 c (nou)
Regulamentul (UE) 2018/841
Articolul 8 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

La articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:

Dacă rezultatul calculului menționat la 
alineatul (1) din prezentul articol este 
negativ în raport cu nivelul de referință 
pentru păduri al unui stat membru, statul 
membru în cauză include în conturile sale 
privind terenurile forestiere gestionate un 
total al absorbțiilor nete care să nu fie mai 
mare decât echivalentul a 3,5 % din 
emisiile statului membru respectiv în anul 
sau perioada sa de referință, conform celor 
specificate în anexa III, înmulțit cu cinci. 
Absorbțiile nete rezultate din rezervoarele 
de carbon de lemn mort și de produse 
lemnoase recoltate, cu excepția categoriei 
hârtie menționată la articolul 9 alineatul (1) 

„Dacă rezultatul calculului menționat la 
alineatul (1) din prezentul articol este 
negativ în raport cu nivelul de referință 
pentru păduri al unui stat membru, statul 
membru în cauză include în conturile sale 
privind terenurile forestiere gestionate un 
total al absorbțiilor nete care să nu fie mai 
mare decât echivalentul a 3,5 % din 
emisiile statului membru respectiv în anul 
sau perioada sa de referință, conform celor 
specificate în anexa III, înmulțit cu cinci. 
Absorbțiile nete rezultate din rezervoarele 
de carbon de lemn mort și de produse 
lemnoase recoltate, cu excepția categoriei 
hârtie menționată la articolul 9 alineatul (1) 
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litera (a), din categoria de contabilizare a 
terenurilor de terenuri forestiere gestionate, 
nu fac obiectul acestei limitări.

litera (a), și absorbțiile legate de toate 
rezervoarele de carbon pertinente, 
inclusiv carbonul organic din sol, în 
zonele desemnate pentru realizarea 
obiectivelor Uniunii de refacere și de 
protecție strictă din categoria de 
contabilizare a terenurilor de terenuri 
forestiere gestionate, nu fac obiectul 
acestei limitări.” 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=RO#d1e753-1-1)

Justificare

Strategia privind biodiversitatea are ca scop protecția strictă a 1/3 din zonele protejate și 
refacerea unor suprafețe semnificative, inclusiv a unor suprafețe împădurite. Exonerarea 
acestor zone de limite privind absorbția de CO2 și contabilizarea acestora ar putea fi o 
măsură de stimulare binevenită, atât timp cât rezultatul net al suprafețelor împădurite 
gestionate reprezintă, în ansamblu, absorbția carbonului. Statele membre în care toate 
terenurile împădurite sunt incluse în categoria de contabilizare terenuri împădurite 
gestionate au pe teritoriul lor păduri primare și cu vegetație bătrână (ecologic).

Amendamentul 483
Manuel Bompard

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1367/2006
Articolul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Modificarea Regulamentului (UE) nr. 

1367/2006
Pentru a garanta că măsurile Uniunii 
vizate în prezentul regulament sunt 
conforme în totalitate cu obligațiile 
internaționale ale Uniunii în temeiul 
Convenției de la Aarhus, Regulamentul 
(UE) nr. 1367/2006 se modifică după cum 
urmează:
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(1) La articolul 2 alineatul (1), litera (g) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(g) «act administrativ» înseamnă orice 
măsură cu caracter individual sau general 
adoptată în temeiul dreptului mediului de 
către o instituție sau organism comunitar, 
care este obligatorie din punct de vedere 
juridic și are efecte externe;”
(2) La articolul 9, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Publicul, în special sindicatele, 
organizațiile de tineret, societățile de 
protecție a naturii, asociațiile științifice și 
alte organizații sociale, își aduce 
contribuția, cât mai devreme și atât timp 
cât mai sunt posibile toate opțiunile, în 
atenția organelor și instituțiilor 
comunitare în ceea ce privește elaborarea, 
modificarea sau reexaminarea planurilor 
și programelor de mediu, prin intermediul 
unor dispoziții practice și/sau al altor 
dispoziții, mai ales în ceea ce privește 
elaborarea, modificarea sau 
reexaminarea programărilor preliminare 
vizate la articolele 3 și 4 din 
Regulamentul .../... (Legea privind clima). 
În special, atunci când elaborează o 
propunere privind un astfel de plan sau 
program, care este prezentată altor 
instituții sau organe în vederea adoptării 
unei decizii, Comisia are obligația de a 
ține seama în cea mai mare măsură de 
propunerile publicului, în special de cele 
ale sindicatelor, organizațiilor de tineret, 
societăților de protecție a naturii, 
asociațiilor științifice și ale altor 
organizații sociale.”
(3) La articolul 9, alineatul (5) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(5) Atunci când elaborează o decizie 
privind un plan sau un program de 
mediu, mai ales programările preliminare 
vizate la articolele 3 și 4 din 
Regulamentul .../... (Legea privind clima), 
instituțiile și organele comunitare țin 
seama în mod strict de rezultatul 
participării publicului. Instituțiile și 
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organele comunitare informează publicul 
cu privire la planul sau programul în 
cauză, inclusiv la textul acestuia, precum 
și cu privire la motivele și considerentele 
care se află la baza deciziei, mai ales cu 
privire la elementele în care aceasta se 
îndepărtează de propunerile publicului.”
(4) Articolul 10 se înlocuiește cu 
următorul text:
„(1) Persoanele fizice, orice organizație 
neguvernamentală care îndeplinește 
criteriile prevăzute la articolul 11, 
autoritățile regionale sau locale și 
parlamentele naționale sunt autorizate să 
depună o cerere de reexaminare internă 
la instituția sau organul Uniunii care a 
adoptat un act administrativ în temeiul 
dreptului mediului sau, în cazul în care se 
aduce o acuzație de omisiune 
administrativă, care trebuia să adopte un 
astfel de act. Această cerere trebuie 
formulată în scris și introdusă într-un 
termen care să nu depășească șase 
săptămâni începând cu data adoptării, 
notificării sau publicării actului 
administrativ, reținându-se cea mai 
recentă dintre aceste date, sau, în cazul 
unei acuzații de omisiune, șase săptămâni 
de la data la care un astfel de act 
administrativ trebuia să fie adoptat. 
Cererea precizează motivele pentru 
reexaminare.
(2) Instituția sau organul Uniunii 
menționat la alineatul (1) ia în 
considerare toate cererile de acest fel, cu 
excepția cazului în care acestea sunt vădit 
nefondate. Instituția sau organul Uniunii 
își motivează poziția în scris cât mai 
curând posibil, dar nu mai târziu de 12 
săptămâni de la primirea cererii.
(3) În cazul în care, în pofida intenției 
sale de bună credință, instituția sau 
organul Uniunii nu este în măsură să 
acționeze în conformitate cu alineatul (2), 
acesta informează, cât mai curând posibil, 
dar nu mai târziu de expirarea termenului 
prevăzut la alineatul menționat, persoana 
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fizică, organizația neguvernamentală, 
autoritatea regională sau locală ori 
parlamentul național care a depus cererea 
cu privire la motivele care îl împiedică să 
acționeze și cu privire la momentul în 
care intenționează să facă acest lucru. În 
orice caz, instituția sau organul Uniunii 
se pronunță în termen de 18 săptămâni de 
la primirea cererii.”
(5) La articolul 12, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Orice persoană fizică, organizație 
neguvernamentală, autoritate regională 
sau locală și parlament național care a 
introdus o cerere de reexaminare internă 
în temeiul articolului 10 poate să sesizeze 
Curtea de Justiție în conformitate cu 
dispozițiile aplicabile din tratat.”

Or. fr

Amendamentul 484
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 485
Sylvia Limmer, Ivan David

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament este obligatoriu în 
toate elementele sale și se aplică direct în 
toate statele membre.

Prezenta directivă se adresează statelor 
membre.

Or. en
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