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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής 

δασικών εκτάσεων περιέχει όλα τα 

στοιχεία που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IV τμήμα Β και περιλαμβάνει 

ένα προτεινόμενο νέο επίπεδο αναφοράς 

δασικών εκτάσεων με βάση τη συνέχιση 

των τρεχουσών πρακτικών και της 

ισχύουσας έντασης ως προς τη διαχείριση 

των δασικών εκτάσεων, όπως έχει 

τεκμηριωθεί κατά το διάστημα 1990-2009 

ανά είδος και ανά ηλικιακή κατηγορία των 

εθνικών δασών, εκφρασμένο σε τόνους 

ισοδυνάμου CO2 ανά έτος. 

Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής 

δασικών εκτάσεων περιέχει  όλα τα 

στοιχεία που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IV τμήμα Β και περιλαμβάνει 

ένα νέο επίπεδο αναφοράς δασικών 

εκτάσεων με βάση τη συνέχιση των 

τρεχουσών πρακτικών σύμφωνα με τα 

βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα ως προς τη 

διαχείριση των δασικών εκτάσεων, όπως 

έχει τεκμηριωθεί κατά το διάστημα 2000-

2012 ανά είδος και ανά ηλικιακή 

κατηγορία των εθνικών δασών, 

εκφρασμένο σε τόνους ισοδυνάμου CO2 

ανά έτος.  

Κάθε αύξηση της συγκομιδής από κράτος 

μέλος, με βάση πρακτικές βιώσιμης 

διαχείρισης δασών και εθνικές πολιτικές 

και πρακτικές που είχαν εγκριθεί μέχρι 

την ημερομηνία υποβολής του επιπέδου 

αναφοράς δασικών εκτάσεων πρέπει να 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:   

α) οι υπό διαχείριση δασικές εκτάσεις 

εξακολουθούν να λειτουργούν ως 

καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου· και  

β) οι τρόποι διατήρησης ή ενίσχυσης της 

καταβόθρας και των ταμιευτήρων 
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αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, 

για την επίτευξη του στόχου που 

ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 1 της 

συμφωνίας του Παρισιού, δηλαδή της 

επίτευξης ισορροπίας μεταξύ 

ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές 

και απορροφήσεων από καταβόθρες 

αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο 

ήμισυ του τρέχοντος αιώνα, εκτίθενται 

σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική 

χαμηλών εκπομπών. 

Η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει 

παρέκκλιση από την περίοδο βάσης 2000-

2012 μετά την υποβολή αιτιολογημένου 

αιτήματος από κράτος μέλος το οποίο 

τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της 

συγκεκριμένης παρέκκλισης για λόγους 

που αφορούν τη διαθεσιμότητα των 

δεδομένων, όπως π.χ. το χρονοδιάγραμμα 

των δασικών απογραφών. 

Or. en 

 

 


