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l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu 

tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030. 

COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-pjan tal-kontabilità forestali nazzjonali 

għandu jkun fih l-elementi kollha elenkati 

fit-Taqsima B tal-Anness IV u jinkludi 

livell ta' referenza għall-foresti ġdid 

propost ibbażat fuq il-kontinwazzjoni tal-

prattika u l-intensità tal-ġestjoni forestali 

attwali, kif dokumentat bejn l-1990 u l-

2009 għal kull tip ta' foresta u għal kull 

klassi ta' età fil-foresti nazzjonali, espressi 

f'ekwivalenti ta' tunnellati ta' CO2 fis-sena. 

Il-pjan tal-kontabbiltà forestali nazzjonali 

għandu jkun fih l-elementi kollha elenkati 

fit-Taqsima B tal-Anness IV u jinkludi 

livell ta' referenza għall-foresti ġdid ibbażat 

fuq il-kontinwazzjoni tal-prattika tal-

ġestjoni forestali attwali f'konformità mal-

aqwa dejta disponibbli, kif dokumentat 

bejn l-2000 u l-2012 għal kull tip ta' foresta 

u għal kull klassi ta' età fil-foresti 

nazzjonali, espressi f'ekwivalenti ta' 

tunnellati ta' CO2 fis-sena.  

Żieda fil-ħsad minn Stat Membru, 

ibbażata fuq prattiki ta' ġestjoni 

sostenibbli tal-foresti u fuq politiki 

nazzjonali adottati sad-data tas-

sottomissjoni tal-livell ta' referenza għall-

foresti, għandha tirrispetta l-

kundizzjonijiet li ġejjin:   

(a) li l-foresti ġestiti jibqgħu bjar tal-

GHGs; u  

(b) li l-modi għaż-żamma jew it-tisħiħ tal-

bjar u r-riżervi tal-gassijiet serra sal-

2050, bl-għan li jintlaħaq l-objettiv 

stabbilit fl-Artikolu 4.1 tal-Ftehim ta' 

Pariġi, jiġifieri li jinkiseb bilanċ bejn l-

emissjonijiet antropoġeniċi minn sorsi 

u l-assorbiment minn bjar ta' gassijiet 
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serra fit-tieni nofs ta' dan is-seklu, 

ikunu deskritti fi strateġija fit-tul u 

b'emissjonijiet baxxi. 

Il-Kummissjoni tista' tagħti deroga mill-

perjodu bażi tal-2000-2012 mal-

preżentazzjoni ta' talba motivata minn 

Stat Membru li tiġġustifika li tali deroga 

hija assolutament neċessarja għal 

raġunijiet ta' disponibilità tad-dejta, 

bħall-għażla taż-żmien tal-inventarji tal-

foresti. 

Or. en 

 

 


