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12.6.2017 A8-0208/55 

Τροπολογία  55 

Pilar Ayuso 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Julie Girling 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόσθετη χρήση έως και 280 

εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων 

από αποδασωμένες ή δασωμένες εκτάσεις 

γης, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις ή διαχειριζόμενες 

χορτολιβαδικές εκτάσεις 

Πρόσθετη χρήση έως και 280 

εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων 

από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής 

χρήσης γης και δασοπονίας 
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12.6.2017 A8-0208/56 

Τροπολογία  56 

Pilar Ayuso 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Julie Girling 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη 

για την επικαιροποίηση των επιπέδων 

αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά 

λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με 

το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού 

[LULUCF] έχει εκδοθεί, η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη για την 

τροποποίηση της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου προκειμένου να 

αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά της 

λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών 

εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

παρόντος κανονισμού. 

2. Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη 

για την επικαιροποίηση των επιπέδων 

αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά 

λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με 

το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού 

[LULUCF] έχει εκδοθεί, η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη για την 

τροποποίηση της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου και τις λογιστικές 

κατηγορίες στο Παράρτημα ΙΙΙ, 

προκειμένου να αντικατοπτρίζει την 

ισόρροπη  συνεισφορά της λογιστικής 

κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος 

κανονισμού χωρίς υπέρβαση του 

συνολικού ποσού των 280 εκατομμυρίων 

που προβλέπεται βάσει του παρόντος 

άρθρου. 
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12.6.2017 A8-0208/57 

Τροπολογία  57 

Pilar Ayuso 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Julie Girling 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Ο κανονισμός [ ] [για τη 

συμπερίληψη των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από 

δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών 

χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο 

για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030] 

θεσπίζει τους λογιστικούς κανόνες για τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις 

απορροφήσεις από δραστηριότητες χρήσης 

γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας 

(LULUCF). Ενώ το περιβαλλοντικό 

αποτέλεσμα βάσει του παρόντος 

κανονισμού όσον αφορά τα επίπεδα των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

επηρεάζεται από τη συνεκτίμηση μιας 

ποσότητας έως το άθροισμα των 

συνολικών καθαρών εκπομπών και των 

συνολικών καθαρών απορροφήσεων από 

αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες 

εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις και διαχειριζόμενες 

χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως ορίζεται 

στον κανονισμό [ ], θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται μια ευελιξία για μια 

μέγιστη ποσότητα 280 εκατ. τόνων 

(12) Ο κανονισμός [ ] [για τη 

συμπερίληψη των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από 

δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών 

χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο 

για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030] 

θεσπίζει τους λογιστικούς κανόνες για τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις 

απορροφήσεις από δραστηριότητες χρήσης 

γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας 

(LULUCF). Ενώ το περιβαλλοντικό 

αποτέλεσμα βάσει του παρόντος 

κανονισμού όσον αφορά τα επίπεδα των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

επηρεάζεται από τη συνεκτίμηση μιας 

ποσότητας έως το άθροισμα των 

συνολικών καθαρών εκπομπών και των 

συνολικών καθαρών απορροφήσεων από 

αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες 

εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις, διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές 

εκτάσεις και, όπου έχει εφαρμογή, υπό 

διαχείριση υγροβιοτόπους, όπως ορίζεται 

στον κανονισμό [ ], θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται μια ευελιξία για μια 
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ισοδύναμου CO2 των εν λόγω 

δεσμεύσεων, διαιρεμένη μεταξύ των 

κρατών μελών σύμφωνα με τα στοιχεία 

του παραρτήματος III, ως επιπλέον 

δυνατότητα των κρατών μελών 

προκειμένου να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους, όπου χρειάζεται. Όταν 

η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την 

επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς 

για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά 

σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 

8 παράγραφος 6 του κανονισμού 

[LULUCF] εγκρίνεται, η εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το 

άρθρο 7, ώστε να αποτυπώνεται συμβολή 

της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση 

δασικών εκτάσεων στην ευελιξία που 

προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο. Πριν 

από τη θέσπιση της κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξης, η Επιτροπή θα πρέπει να 

αξιολογήσει την αξιοπιστία της λογιστικής 

για τη διαχείριση δασικών εκτάσεων βάσει 

των διαθέσιμων δεδομένων, και ιδίως η 

συνοχή των προβλεπόμενων και των 

πραγματικών ποσοστών συλλογής. 

Επιπλέον, η δυνατότητα για οικειοθελή 

διαγραφή μονάδων ετήσιων δικαιωμάτων 

εκπομπής θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει 

του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η συνεκτίμηση των εν 

λόγω ποσών κατά την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις 

απαιτήσεις δυνάμει του κανονισμού [ ]. 

μέγιστη ποσότητα 280 εκατ. τόνων 

ισοδύναμου CO2 των εν λόγω 

δεσμεύσεων, διαιρεμένη μεταξύ των 

κρατών μελών σύμφωνα με τα στοιχεία 

του παραρτήματος III, ως επιπλέον 

δυνατότητα των κρατών μελών 

προκειμένου να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους, όπου χρειάζεται. Όταν 

η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την 

επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς 

για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά 

σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 

8 παράγραφος 6 του κανονισμού 

[LULUCF] εγκρίνεται, η εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το 

άρθρο 7, ώστε να αποτυπώνεται μια 

ισόρροπη συμβολή της λογιστικής 

κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων 

στην ευελιξία των 280 εκατομμυρίων που 

προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο. Πριν 

από τη θέσπιση της κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξης, η Επιτροπή θα πρέπει να 

αξιολογήσει την αξιοπιστία της λογιστικής 

για τη διαχείριση δασικών εκτάσεων βάσει 

των διαθέσιμων δεδομένων, και ιδίως η 

συνοχή των προβλεπόμενων και των 

πραγματικών ποσοστών συλλογής. 

Επιπλέον, η δυνατότητα για οικειοθελή 

διαγραφή μονάδων ετήσιων δικαιωμάτων 

εκπομπής θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει 

του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η συνεκτίμηση των εν 

λόγω ποσών κατά την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις 

απαιτήσεις δυνάμει του κανονισμού [ ]. 
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12.6.2017 A8-0208/58 

Τροπολογία  58 
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εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Julie Girling 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 9α 

 Αποθεματικό για την έγκαιρη λήψη 

μέτρων 

 1. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 

έγκαιρη λήψη μέτρων πριν από το 2020, 

ποσότητα που δεν υπερβαίνει το συνολικό 

ποσό των 90 εκατομμυρίων τόννων σε 

ετήσια δικαιώματα εκπομπών για την 

περίοδο 2026 έως 2030, θα λαμβάνεται 

υπόψη, κατόπιν αιτήματος κράτους 

μέλους, στη συμμόρφωση του εν λόγω 

κράτους μέλους για τους σκοπούς του 

τελευταίου ελέγχου συμμόρφωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος 

κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι: 

 α) τα οικεία συνολικά ετήσια 

δικαιώματα εκπομπών για τα έτη 2013 

έως 2020 που καθορίζονται σύμφωνα με 

το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 

10 της απόφασης 406/2009/ΕΚ 

υπερβαίνουν τις οικείες συνολικές ετήσιες 

εξακριβωμένες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου για την περίοδο 2013 έως 
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2020· 

 β) το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του σε 

τιμές αγοράς το 2013 είναι κάτω από τον 

μέσο όρο της ΕΕ· 

 γ) έχει χρησιμοποιήσει στο μέγιστο 

βαθμό τις δυνατότητες ευελιξίας που 

αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 στα 

επίπεδα που καθορίζονται στα 

παραρτήματα II και III· 

 δ) έχει χρησιμοποιήσει στο μέγιστο 

βαθμό τις δυνατότητες ευελιξίας που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 

και 3 και δεν έχει μεταβιβάσει 

δικαιώματα εκπομπής σε άλλο κράτος 

μέλος δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 

4 και 5· και 

 ε) η Ένωση ως σύνολο πληροί τον 

στόχο της που αναφέρεται στο άρθρο 1 

παράγραφος 1. 

 2. Το μέγιστο ποσοστό ενός κράτους 

μέλους επί του συνολικού ποσού που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οποίο 

μπορεί να ληφθεί υπόψη για να 

αποδειχθεί η συμμόρφωση καθορίζεται 

με βάση την αναλογία, αφενός, της 

διαφοράς μεταξύ των συνολικών ετήσιων 

δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο 

2013 έως 2020 και τις συνολικές 

εξακριβωμένες ετήσιες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου κατά την ίδια περίοδο, και, 

αφετέρου, της διαφοράς μεταξύ των 

συνολικών ετήσιων δικαιωμάτων 

εκπομπής για την περίοδο 2013 έως 2020 

όλων των κρατών μελών που πληρούν το 

κριτήριο του στοιχείου β) της 

παραγράφου 1 και τις συνολικές 

εξακριβωμένες ετήσιες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου από τα εν λόγω κράτη μέλη 

κατά την ίδια περίοδο. 

 Τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών και οι 

εξακριβωμένες ετήσιες εκπομπές 

προσδιορίζονται σύμφωνα με την 

παράγραφο 3. 

 3. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
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άρθρο 12, για τη συμπλήρωση του 

παρόντος κανονισμού, στις οποίες 

καθορίζει τα μέγιστα ποσοστά για κάθε 

κράτος μέλος σε τόνους ισοδύναμου CO2, 

δυνάμει των παραγράφων 1 και 2. Για 

τους σκοπούς των εν λόγω κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 

χρησιμοποιεί τα ετήσια δικαιώματα 

εκπομπής που καθορίζονται σύμφωνα με 

το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 

10 της απόφασης 406/2009/ΕΚ και τα 

αναθεωρημένα δεδομένα απογραφής για 

τα έτη 2013 έως 2020 σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013. 

Or. en 

 

 


