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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Για την επιτυχή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

απαιτείται ένα σταθερό πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα. Για να δρομολογηθεί η διαδικασία 

απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και να υλοποιηθεί με βιώσιμο τρόπο χρειάζεται να 

συμβάλουν αναλόγως όλοι οι τομείς. Η συμπερίληψη του τομέα LULUCF στο πλαίσιο 

κλιματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021 και μετά αποτελεί, επομένως, 

σημαντικό στοιχείο για μια μελλοντοστρεφή πολιτική για το κλίμα.  

Η γεωργία και η δασοπονία διαδραματίζουν οικολογικό, οικονομικό και κοινωνικό ρόλο στην 

κοινωνία. Αυτή η πολυσχιδής συμβολή της βιώσιμης γεωργίας και της βιώσιμης διαχείρισης 

των δασών πρέπει να αναγνωριστεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα. Ως 

εκ τούτου, τα κίνητρα για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου πρέπει να συνάδουν με την 

κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού και με μια σαφή δέσμευση για τη διατήρηση του 

ρόλου της Ευρώπης ως τόπου παραγωγής βιώσιμων τροφίμων και βιώσιμης βιομάζας. Η 

γεωργία και η βιώσιμη χρήση της βιομάζας δεν έρχονται σε αντίθεση με τις φιλοδοξίες για το 

κλίμα, αλλά θα πρέπει να θεωρούνται μέρος της λύσης.  

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι στην αφετηρία, πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

ληφθούν υπόψη οι προηγούμενες επιδόσεις του τομέα. Η ευρωπαϊκή γεωργία έχει ήδη 

μειώσει τις εκπομπές της κατά 24% από το 1990.  

Παράλληλα, όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κεντρική σημασία έχει η σαφής 

διάκριση μεταξύ ορυκτής και βιογενούς προέλευσης. Η γεωργία και η δασοπονία δεν πρέπει 

να υποβαθμιστούν στον ρόλο των καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα για άλλες πηγές 

εκπομπών. Πρέπει επίσης να αναγνωριστεί ο αντίκτυπος που έχουν η βιοενέργεια, η 

βιοοικονομία και η χρήση προϊόντων ξυλείας όσον αφορά την υποκατάσταση άλλων υλών. 

Ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη των κλιματικών στόχων είναι η προώθηση της 

«πράσινης οικονομίας».  

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τονιστούν οι εξής τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής: 

1. Δεν πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στους πρωτοπόρους της βιώσιμης γεωργίας.  

Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη λάβει μέτρα για το περιβάλλον και το κλίμα τα προηγούμενα 

έτη, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμούν τα μέτρα αυτά στον υπολογισμό του 

έτους βάσης για τη γεωργία. 

2.  Όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.  

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν ιδίως οι δυνατότητες προστασίας του κλίματος 

που παρέχονται από τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και τη χρήση της βιομάζας, και να μη 

δίνεται έμφαση μόνο στον θετικό αντίκτυπο των μέτρων δάσωσης όσον αφορά την 

προστασία του κλίματος.  

3. Όσον αφορά τον καθορισμό των επιπέδων αναφοράς δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να 

αναπτυχθεί ένα σύστημα που θα συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.  

Τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κράτη μέλη κατά τον καθορισμό των 
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επιπέδων αναφοράς δασικών εκτάσεων πρέπει να συνάδουν με τη βιώσιμη χρήση της 

βιομάζας, την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοοικονομία και την εξασφάλιση 

του ενεργειακού εφοδιασμού. Σύμφωνα με το αίτημα που έχει ήδη διατυπώσει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της έκθεσής του σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή δασική στρατηγική1, 

η μόνιμη δασική επιτροπή θα πρέπει να ενισχυθεί και η Επιτροπή θα πρέπει να τη 

συμβουλεύεται στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης. 

4. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 

τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της βασικής πράξης.   

                                                 
1 Έκθεση σχετικά με μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα (2014/2223(INI)), 7 

Απριλίου 2015  
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 

υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Στις 10 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή 

παρουσίασε την πρόταση κύρωσης της 

συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ. Η 

εν λόγω νομοθετική πρόταση αποτελεί 

μέρος της εφαρμογής της δέσμευσης της 

Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο 

σύνολο της οικονομίας, όπως 

επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά 

καθορισμένη δέσμευση μείωσης της 

Ένωσης και των κρατών μελών της, η 

οποία υποβλήθηκε στη Γραμματεία της 

σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 

για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στις 

6 Μαρτίου 201510. 

(3) Το Συμβούλιο κύρωσε τη 

συμφωνία του Παρισιού στις 5 

Οκτωβρίου 2016, αφού έλαβε τη 

σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στις 4 Οκτωβρίου 2016. Η 

συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ 

στις 4 Νοεμβρίου 2016 και έχει ως στόχο, 

αφενός, τη διατήρηση της αύξησης της 

παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω 

από τους 2°C πάνω από τα 

προβιομηχανικά επίπεδα και, αφετέρου, 

την καταβολή προσπαθειών για 

περιορισμό της αύξησης της 

θερμοκρασίας στον 1,5°C πάνω από τα 

προβιομηχανικά επίπεδα, κατά τρόπο που 

να μην απειλούνται η παραγωγή 

τροφίμων και η επισιτιστική ασφάλεια. Η 

συμφωνία υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο 

της βιώσιμης διαχείρισης των δασών 

στην επίτευξη του στόχου της ισορροπίας 

μεταξύ εκπομπών και απορροφήσεων. Η 

εν λόγω νομοθετική πρόταση αποτελεί 

μέρος της εφαρμογής της δέσμευσης της 

Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο 

σύνολο της οικονομίας, όπως 

επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά 

καθορισμένη δέσμευση μείωσης της 

Ένωσης και των κρατών μελών της, η 

οποία υποβλήθηκε στη Γραμματεία της 

σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 

για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στις 

6 Μαρτίου 201510. 

__________________ __________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S
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Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητο να επικαιροποιηθεί το κείμενο ως αποτέλεσμα της κύρωσης της συμφωνίας 

του Παρισιού. Η αιτιολογική σκέψη 3 πρέπει επίσης να συμπληρωθεί με αναφορά στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 στοιχείο β της συμφωνίας του Παρισιού σχετικά με την παραγωγή τροφίμων, και 

στο άρθρο 5 σχετικά με τον ρόλο της βιώσιμης διαχείρισης των δασών στην επίτευξη του 

στόχου της ισορροπίας μεταξύ εκπομπών και απορροφήσεων. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, 

μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο 

στόχο, σε ευθυγράμμιση με τον σκοπό να 

συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 βαθμών 

Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά 

επίπεδα και να συνεχιστούν οι 

προσπάθειες, ώστε να διατηρηθεί στον 1,5 

βαθμό Κελσίου πάνω από τα 

προβιομηχανικά επίπεδα. Για την επίτευξη 

αυτού του στόχου, τα μέρη θα 

καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν και θα 

τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες 

προθέσεις συνεισφοράς. Η συμφωνία του 

Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που 

υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου 

του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα 

εκπνεύσει το 2020. Η συμφωνία του 

Παρισιού απαιτεί επίσης την ισορροπία 

μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από 

πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες 

αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό 

του παρόντος αιώνα και καλεί τους 

ενδιαφερομένους να λάβουν μέτρα για τη 

διατήρηση και την ενίσχυση, κατά 

περίπτωση, των καταβοθρών και των 

δεξαμενών αερίων θερμοκηπίου, 

συμπεριλαμβανομένων των δασών. 

(4) Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, 

μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο 

στόχο, σε ευθυγράμμιση με τον σκοπό να 

συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 βαθμών 

Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά 

επίπεδα και να συνεχιστούν οι 

προσπάθειες, ώστε να διατηρηθεί στον 1,5 

βαθμό Κελσίου πάνω από τα 

προβιομηχανικά επίπεδα. Αποσκοπεί 

επίσης στην αύξηση της ικανότητας 

προσαρμογής στις δυσμενείς επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής και στην 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις 

κλιματικές μεταβολές και σε μια 

ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, με τρόπο που να μην 

απειλεί την παραγωγή τροφίμων. Για την 

επίτευξη του σκοπού της συμφωνίας του 

Παρισιού, τα μέρη θα καταρτίσουν, θα 

κοινοποιήσουν και θα τηρήσουν 

διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις 

συνεισφοράς. Η συμφωνία του Παρισιού 

αντικαθιστά την προσέγγιση που 

υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου 

του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα 

εκπνεύσει το 2020. Η συμφωνία του 

Παρισιού απαιτεί επίσης την ισορροπία 

μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από 

πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες 

αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό 
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του παρόντος αιώνα και καλεί τους 

ενδιαφερομένους να λάβουν μέτρα για τη 

διατήρηση και την ενίσχυση, κατά 

περίπτωση, των καταβοθρών και των 

δεξαμενών αερίων θερμοκηπίου, 

συμπεριλαμβανομένων των δασών. Τα 

μέρη αναγνωρίζουν ότι οι δράσεις 

προσαρμογής θα πρέπει να ακολουθούν 

μια πλήρως διαφανή προσέγγιση, που θα 

λαμβάνει υπόψη τα οικοσυστήματα, και 

θα πρέπει να βασίζονται στα βέλτιστα 

διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. 

Αιτιολόγηση 

Συμπληρώνει την αιτιολογική σκέψη σχετικά με τη συμφωνία του Παρισιού, με μνεία του 

άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της συμφωνίας, για να υπογραμμίσει ότι ο τομέας έχει 

πολλούς στόχους και προκλήσεις, καθώς και του άρθρου 7 της συμφωνίας. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Για την επίτευξη των αρνητικών 

εκπομπών που απαιτούνται για την 

εκπλήρωση των στόχων της συμφωνίας 

του Παρισιού, οι απορροφήσεις αερίων 

θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα μέσω 

της χρήσης της γης, της αλλαγής χρήσης 

γης και της δασοπονίας (LULUCF) 

πρέπει να είναι φιλόδοξες και δεν θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για την 

αντιστάθμιση της μείωσης των 

εκπομπών από άλλες πηγές. Δεδομένου 

ότι οι απορροφήσεις μέσω του τομέα 

LULUCF είναι αναστρέψιμες, δεν θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 

αντιστάθμιση εκπομπών και θα πρέπει να 

θεωρούνται χωριστός πυλώνας στο 

πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για το 

κλίμα. 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 αναγνώρισε 

επίσης τους πολλαπλούς στόχους του 

τομέα της γεωργίας και της χρήσης γης, 

όπου η δυνατότητα μετριασμού είναι 

χαμηλότερη, καθώς και την ανάγκη 

διασφάλισης της συνοχής μεταξύ των 

στόχων της Ένωσης για την επισιτιστική 

ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή. Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την 

Επιτροπή να εξετάσει τα βέλτιστα μέσα για 

την ενθάρρυνση της βιώσιμης 

εντατικοποίησης της παραγωγής τροφίμων, 

με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της 

συμβολής του τομέα στη μείωση και τη 

δέσμευση των αερίων θερμοκηπίου, 

μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας νέων 

δασών και να καθορίσει μια πολιτική 

σχετικά με τον τρόπο συμπερίληψης της 

χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και 

της δασοπονίας («LULUCF») στο πλαίσιο 

μετριασμού των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου έως το 2030, αμέσως μόλις 

το επιτρέψουν οι τεχνικές συνθήκες και 

οπωσδήποτε πριν από το 2020. 

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 αναγνώρισε 

επίσης τους πολλαπλούς στόχους του 

τομέα της γεωργίας και της χρήσης γης, 

όπου η δυνατότητα μετριασμού είναι 

χαμηλότερη, καθώς και την ανάγκη 

διασφάλισης της συνοχής μεταξύ των 

στόχων της Ένωσης για την επισιτιστική 

ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή. 

Επιπροσθέτως, η εφαρμογή τεχνολογικών 

λύσεων στους τομείς της γεωργίας και 

της δασοπονίας συμβάλλει στην ενίσχυση 

της παραγωγής και στη μείωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την 

Επιτροπή να εξετάσει τα βέλτιστα μέσα για 

την ενθάρρυνση της βιώσιμης 

εντατικοποίησης της παραγωγής τροφίμων, 

με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της 

συμβολής του τομέα στη μείωση και τη 

δέσμευση των αερίων θερμοκηπίου, 

μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας νέων 

δασών και να καθορίσει μια πολιτική 

σχετικά με τον τρόπο συμπερίληψης της 

χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και 

της δασοπονίας («LULUCF») στο πλαίσιο 

μετριασμού των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου έως το 2030, αμέσως μόλις 

το επιτρέψουν οι τεχνικές συνθήκες και 

οπωσδήποτε πριν από το 2020. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Ο τομέας LULUCF δύναται να 

συμβάλει ποικιλοτρόπως στον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής και, ιδίως, μέσω 

(6) Στο πλαίσιο της καταπολέμησης 

της κλιματικής αλλαγής, η πρόκληση 

έγκειται στη μείωση των σημερινών 
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της μείωσης των εκπομπών και της 

διατήρησης και ενίσχυσης των 

καταβοθρών και αποθεμάτων άνθρακα. Για 

την αποτελεσματικότητα των μέτρων που 

στοχεύουν στην αύξηση της δέσμευσης 

του άνθρακα, είναι πολύ σημαντική η 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα και 

προσαρμοστικότητα των καταβοθρών 

άνθρακα. 

επιπέδων CO2 στην ατμόσφαιρα και στη 

μείωση των εκπομπών. Ο τομέας 

LULUCF δύναται να συμβάλει 

ποικιλοτρόπως στον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής και, ιδίως, μέσω της 

μείωσης των εκπομπών και της διατήρησης 

και ενίσχυσης των καταβοθρών και 

αποθεμάτων άνθρακα, της 

αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων 

με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

προερχόμενες από δασική βιομάζα, και 

της χρήσης του δυναμικού απορρόφησης 

βιοϋλικών προερχόμενων από τη βιώσιμη 

διαχείριση των δασών, καθώς και του 

δυναμικού τους ως υποκατάστατου των 

ορυκτών καυσίμων, λαμβανομένου υπόψη 

του συνολικού κύκλου ζωής των υλικών 

αυτών, από την παραγωγή της πρώτης 

ύλης έως τα στάδια της επεξεργασίας και 

της μεταποίησης. Η βιοοικονομία και η 

βιοενέργεια αποτελούν απαρέγκλιτα 

στοιχεία της πορείας προς μια πράσινη 

οικονομία χωρίς ορυκτά καύσιμα. Για την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων που 

στοχεύουν στην αύξηση της δέσμευσης 

του άνθρακα, είναι πολύ σημαντική η 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα και 

προσαρμοστικότητα των καταβοθρών 

άνθρακα. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Οι προηγμένες πρακτικές 

διαχείρισης μπορούν να έχουν σημαντική 

συμβολή στη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου στον τομέα 

LULUCF. Η προώθηση της ανάπτυξης 

καινοτόμων πρακτικών και η ενθάρρυνση 

των ιδιοκτητών γης να κάνουν χρήση 

προηγμένων πρακτικών διαχείρισης, 

όπως η γεωργία ακριβείας, η δασοπονία 

ακριβείας και η έξυπνη γεωργία, 

αποτελούν δυνητικά μέσα που θα 
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βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν 

τους στόχους τους. 

Αιτιολόγηση 

Η γεωργία ακρίβειας και η δασοπονία μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές, π.χ. μέσω της 

βελτιστοποίησης της χρήσης των καυσίμων, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. Αυτός ο 

τρόπος έξυπνης γεωργίας είναι επωφελής για τους γεωργούς, τους διαχειριστές δασών και το 

περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Τα μέτρα της κοινής γεωργικής 

πολιτικής και οι εθνικές πολιτικές έχουν 

αντίκτυπο στο προφίλ των εκπομπών των 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων, των 

χορτολιβαδικών εκτάσεων και των 

υγροβιότοπων. Όσον αφορά την περίοδο 

βάσης για τις κατηγορίες λογιστικής 

καταγραφής γης που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό, ο υπολογισμός θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 

γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που 

εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη κατά 

τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. 

Αιτιολόγηση 

Η αναγνώριση των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων είναι σημαντική προκειμένου να μη θιγούν 

τα κράτη μέλη που κινήθηκαν εγκαίρως. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις 

από τις δασικές εκτάσεις εξαρτώνται από 

ορισμένες φυσικές συνθήκες, την ηλικιακή 

διάρθρωση των δασών, καθώς και από 

(9) Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις 

από τις δασικές εκτάσεις εξαρτώνται από 

ορισμένες φυσικές συνθήκες, την ηλικιακή 

διάρθρωση των δασών, καθώς και από 
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παρελθούσες και σημερινές πρακτικές 

διαχείρισης. Η χρήση έτους βάσης δεν θα 

καθιστούσε δυνατό τον συνυπολογισμό 

των παραγόντων αυτών, καθώς και των 

επακόλουθων κυκλικών επιπτώσεών τους 

στις εκπομπές και τις απορροφήσεις ή τις 

διαχρονικές διακυμάνσεις τους. Αντιθέτως, 

οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει 

να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων 

αναφοράς, ώστε να εξαιρούνται οι 

επιδράσεις φυσικών και ειδικών ανά χώρα 

χαρακτηριστικών. Ενόψει της απουσίας 

διεθνούς επανεξέτασης βάσει της 

UNFCCC και του πρωτοκόλλου του 

Κιότο, θα πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία 

επανεξέτασης, ώστε να διασφαλίζεται η 

διαφάνεια και η βελτίωση της ποιότητας 

των λογιστικών καταγραφών στην 

κατηγορία αυτή. 

παρελθούσες και σημερινές πρακτικές 

διαχείρισης οι οποίες διαφέρουν 

σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Η 

χρήση έτους βάσης δεν θα καθιστούσε 

δυνατό τον συνυπολογισμό των 

παραγόντων αυτών, καθώς και των 

επακόλουθων κυκλικών επιπτώσεών τους 

στις εκπομπές και τις απορροφήσεις ή τις 

διαχρονικές διακυμάνσεις τους. Αντιθέτως, 

οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει 

να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων 

αναφοράς, ώστε να αντιμετωπίζονται οι 

επιδράσεις φυσικών και ειδικών ανά χώρα 

χαρακτηριστικών, όπως π.χ. είναι η 

αδυναμία διαχείρισης των δασών της 

Δημοκρατίας της Κροατίας λόγω της 

κατοχής της Κροατίας, του πολέμου για 

την ανεξαρτησία της Κροατίας και των 

πολεμικών και μεταπολεμικών συνθηκών. 

Οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει 

επίσης να προβλέπουν συνοχή και 

απαιτήσεις για τη βιώσιμη διαχείριση 

των δασών της Forest Europe (υπουργική 

διάσκεψη για την προστασία των δασών 

στην Ευρώπη). Ενόψει της απουσίας 

διεθνούς επανεξέτασης βάσει της 

UNFCCC και του πρωτοκόλλου του 

Κιότο, θα πρέπει να καθιερωθεί διαφανής 

διαδικασία προκειμένου τα κράτη μέλη να 

βελτιώσουν τη δυνατότητα ελέγχου και 

την ποιότητα των λογιστικών καταγραφών 

στην κατηγορία αυτή. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Όταν η Επιτροπή επιλέγει να 

επικουρείται από ομάδα 

εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης 

σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής 

(C(2016)3301)) κατά την επανεξέταση 

των εθνικών σχεδίων λογιστικής 

καταγραφής δασικών εκτάσεων, θα 

πρέπει να αξιοποιούνται οι καλές 

(10) Η διαδικασία για τον καθορισμό 

του επιπέδου αναφοράς δασικών 

εκτάσεων από τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να είναι διαφανής και εναρμονισμένη με 

τις απαιτήσεις για βιώσιμη διαχείριση 

των δασών της Forest Europe (υπουργική 

διάσκεψη για την προστασία των δασών 

στην Ευρώπη)1α. Η Επιτροπή θα πρέπει 
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πρακτικές και η εμπειρία των 

εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης δυνάμει 

της UNFCCC, μεταξύ άλλων όσον αφορά 

τη συμμετοχή εθνικών εμπειρογνωμόνων 

και συστάσεων και να επιλέγεται επαρκής 

αριθμός εμπειρογνωμόνων από τα κράτη 

μέλη. 

να παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη 

αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές και την 

εμπειρία που προκύπτουν από τις 

αναλύσεις των εμπειρογνωμόνων στο 

πλαίσιο της UNFCCC. Στο πλαίσιο αυτό, 

είναι σκόπιμο η Επιτροπή να παρέχει 

τεχνική βοήθεια για την επαλήθευση της 

συμμόρφωσης με τα κριτήρια που έχουν 

καθοριστεί στο παράρτημα IV, έπειτα 
από διαβούλευση με τη μόνιμη δασική 

επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει της 

απόφασης 89/367/ΕΟΚ του Συμβουλίου1β. 

 __________________ 

 1α Forest Europe – Υπουργική διάσκεψη 

για την προστασία των δασών στην 

Ευρώπη, Διακυβερνητική επιτροπή 

διαπραγμάτευσης για μια νομικά 

δεσμευτική συμφωνία για τα δάση στην 

Ευρώπη: http://www.foresteurope.org/. 

 1β Απόφαση 89/367/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 29ης Μαΐου 1989, για τη σύσταση 

μόνιμης δασικής επιτροπής (ΕΕ L 165 

της 15.6.1989, σ. 14). 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Οι διεθνώς συμφωνηθείσες 

κατευθυντήριες γραμμές της IPCC 

αναφέρουν ότι οι εκπομπές από την καύση 

βιομάζας δύνανται να καταγράφονται 

λογιστικά ως μηδενικές στον τομέα της 

ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι οι 

εκπομπές αυτές αντιστοιχούν στον τομέα 

LULUCF. Στην ΕΕ, οι εκπομπές από την 

καύση βιομάζας λογίζονται ως μηδενικές 

σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 601/2012 και τις διατάξεις που 

ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

525/2013, ως εκ τούτου, η συνοχή με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της IPCC θα 

διασφαλιστεί μόνο αν οι εν λόγω εκπομπές 

(11) Οι διεθνώς συμφωνηθείσες 

κατευθυντήριες γραμμές της IPCC 

αναφέρουν ότι οι εκπομπές από την καύση 

βιομάζας δύνανται να καταγράφονται 

λογιστικά ως μηδενικές στον τομέα της 

ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι οι 

εκπομπές αυτές αντιστοιχούν στον τομέα 

LULUCF. Στην Ένωση, οι εκπομπές από 

την καύση βιομάζας λογίζονται ως 

μηδενικές σύμφωνα με το άρθρο 38 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 601/2012 και τις 

διατάξεις που ορίζονται στον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 525/2013, ως εκ τούτου, η 

συνοχή με τις κατευθυντήριες γραμμές της 

IPCC θα διασφαλιστεί μόνο αν οι εν λόγω 
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καλύπτονται με ακρίβεια στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισμού. 

εκπομπές καλύπτονται με ακρίβεια στο 

πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Οι 

λογιστικοί κανόνες για τη βιοενέργεια που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό δεν θα 

πρέπει να εμποδίζουν τη χρήση βιώσιμης 

βιομάζας στον τομέα της ενέργειας μέσω 

της παραγωγής εκπομπών στον τομέα 

LULUCF. 

Αιτιολόγηση 

Η δυνατότητα της βιοενέργειας να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται με ορθό τρόπο. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η αυξημένη βιώσιμη χρήση 

προϊόντων υλοτομίας μπορεί να περιορίσει 

σημαντικά τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου και να αυξήσει τις 

απορροφήσεις τους. Οι λογιστικοί κανόνες 

θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κράτη 

μέλη θα καταγράφουν επακριβώς στους 

λογαριασμούς τις αλλαγές στη δεξαμενή 

προϊόντων υλοτομίας τη στιγμή που 

συμβαίνουν, ώστε να παρέχουν κίνητρα 

για την ενισχυμένη χρήση προϊόντων 

υλοτομίας με μακρά διάρκεια ζωής. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει 

καθοδήγηση σχετικά με τα μεθοδολογικά 

ζητήματα που σχετίζονται με τον λογιστικό 

χειρισμό των προϊόντων υλοτομίας. 

(12) Η αυξημένη βιώσιμη χρήση 

προϊόντων υλοτομίας μπορεί να περιορίσει 

σημαντικά τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου μέσω του φαινομένου της 

υποκατάστασης (λαμβανομένων υπόψη 

της ενέργειας και της έντασης σε CO2 

άλλων τομέων, λ.χ. η παραγωγή 

τσιμέντου αντιστοιχεί περίπου στο 8% 

των παγκόσμιων εκπομπών CO2) και να 

αυξήσει τις απορροφήσεις τους. Οι 

λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη θα 

καταγράφουν επακριβώς στους 

λογαριασμούς τις αλλαγές στη δεξαμενή 

προϊόντων υλοτομίας τη στιγμή που 

συμβαίνουν, ώστε να αναγνωρίζουν, να 

επικροτούν και να κινητροδοτούν την 

ενισχυμένη χρήση προϊόντων υλοτομίας με 

μακρά διάρκεια ζωής και, συνεπώς, να 

μειώνουν τη χρήση άλλων, μη 

βιοαποικοδομήσιμων υλικών, όπως το 

πλαστικό. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα 

μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται 

με τον λογιστικό χειρισμό των προϊόντων 

υλοτομίας. 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Φυσικές διαταραχές, όπως οι 

δασικές πυρκαγιές, η προσβολή από 

έντομα και ασθένειες, τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα και οι γεωλογικές διαταραχές 

που εκφεύγουν του ελέγχου ενός κράτους 

μέλους και δεν επηρεάζονται ουσιωδώς 

από αυτό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 

προσωρινές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

στον τομέα LULUCF ή να αναστρέψουν 

προγενέστερες απορροφήσεις. Δεδομένου 

ότι η αναστροφή αυτή μπορεί επίσης να 

είναι αποτέλεσμα διαχειριστικών 

αποφάσεων, όπως οι αποφάσεις 

υλοτόμησης ή δενδροφύτευσης, ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι 

οι ανθρωπογενείς αναστροφές 

απορροφήσεων απεικονίζονται πάντοτε με 

ακρίβεια στους λογαριασμούς για τις 

LULUCF. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός 

θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη 

περιορισμένη δυνατότητα εξαίρεσης από 

τους οικείους λογαριασμούς LULUCF των 

εκπομπών που οφείλονται σε διαταραχές οι 

οποίες εκφεύγουν από τον έλεγχό τους. 

Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής των 

σχετικών διατάξεων από τα κράτη μέλη 

δεν θα πρέπει να συνεπάγεται 

αδικαιολόγητο υποκαταλογισμό. 

(13) Φυσικές διαταραχές, όπως οι 

δασικές πυρκαγιές, η προσβολή από 

έντομα και ασθένειες, τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα και οι γεωλογικές διαταραχές 

που εκφεύγουν του ελέγχου ενός κράτους 

μέλους και δεν επηρεάζονται ουσιωδώς 

από αυτό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 

προσωρινές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

στον τομέα LULUCF ή να αναστρέψουν 

προγενέστερες απορροφήσεις. Δεδομένου 

ότι η αναστροφή αυτή μπορεί επίσης να 

είναι αποτέλεσμα διαχειριστικών 

αποφάσεων, όπως οι αποφάσεις 

υλοτόμησης ή δενδροφύτευσης, ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι 

οι ανθρωπογενείς αναστροφές 

απορροφήσεων απεικονίζονται πάντοτε με 

ακρίβεια στους λογαριασμούς για τις 

LULUCF. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός 

θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη 

δυνατότητα εξαίρεσης από τους οικείους 

λογαριασμούς LULUCF των εκπομπών 

που οφείλονται σε διαταραχές οι οποίες 

εκφεύγουν από τον έλεγχό τους. Ωστόσο, ο 

τρόπος εφαρμογής των σχετικών 

διατάξεων από τα κράτη μέλη δεν θα 

πρέπει να συνεπάγεται αδικαιολόγητο 

υποκαταλογισμό και δεν θα πρέπει να 

αποθαρρύνει τη λήψη προληπτικών 

μέτρων από τα κράτη μέλη για τον 

περιορισμό του κινδύνου φυσικών 

διαταραχών. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ανάλογα με τις εθνικές (14) Ανάλογα με τις εθνικές 
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προτιμήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλες 

εθνικές πολιτικές για την επίτευξη των 

δεσμεύσεών τους στον τομέα LULUCF, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 

αντιστάθμισης των εκπομπών από μια 

κατηγορία γης με τις απορροφήσεις από 

κάποια άλλη κατηγορία γης. Θα πρέπει 

επίσης να είναι σε θέση να σωρεύουν τις 

καθαρές απορροφήσεις τους εντός της 

περιόδου 2021-2030. Οι ανταλλαγές 

μεταξύ κρατών μελών στο επίπεδο αυτό θα 

πρέπει να εξακολουθήσουν να παρέχονται 

ως επιπλέον δυνατότητα, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η συμμόρφωση. 

Ακολουθώντας την πρακτική που ισχύει 

για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του 

πρωτοκόλλου του Κιότο, ένα κράτος μέλος 

θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί τα θετικά πλεονάσματα που 

επιτυγχάνει δυνάμει του κανονισμού [] για 

τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 

κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για 

μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και να 

τηρεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από 

τη συμφωνία του Παρισιού και την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για μηχανισμό 

παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 

σχετικά με τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που 

αφορούν την κλιματική αλλαγή, 

προκειμένου να διασφαλίζει τη 

συμμόρφωσή του προς τη δέσμευση που 

αναλαμβάνει δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού. 

προτιμήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλες 

εθνικές πολιτικές για την επίτευξη των 

δεσμεύσεών τους στον τομέα LULUCF, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 

αντιστάθμισης των εκπομπών από μια 

κατηγορία γης με τις απορροφήσεις από 

κάποια άλλη κατηγορία γης. Θα πρέπει 

επίσης να είναι σε θέση να σωρεύουν τις 

καθαρές απορροφήσεις τους εντός της 

περιόδου 2021-2030. Οι ανταλλαγές 

μεταξύ κρατών μελών στο επίπεδο αυτό θα 

πρέπει να εξακολουθήσουν να παρέχονται 

ως επιπλέον δυνατότητα, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η συμμόρφωση. 

Ακολουθώντας την πρακτική που ισχύει 

για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του 

πρωτοκόλλου του Κιότο, ένα κράτος μέλος 

θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί τα θετικά πλεονάσματα που 

επιτυγχάνει δυνάμει του κανονισμού αριθ. 

(ΕΕ) .../...  για τις δεσμευτικές ετήσιες 

μειώσεις των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 

2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική 

Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τη 

συμφωνία του Παρισιού και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για μηχανισμό 

παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 

σχετικά με τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που 

αφορούν την κλιματική αλλαγή, 

διασφαλίζοντας παράλληλα σαφή 

διάκριση μεταξύ εκπομπών και 

απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου 

ορυκτής και βιογενούς προέλευσης. Ως εκ 

τούτου, οι ετήσιες καθαρές απορροφήσεις 

από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες 

εκτάσεις, υπό διαχείριση δασικές 

εκτάσεις, υπό διαχείριση καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις και υπό διαχείριση 

χορτολιβαδικές εκτάσεις θα πρέπει να 

περιορίζονται στον τομέα της γεωργίας. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να 

χρησιμοποιούν έως 425 εκατομμύρια 

τόνους καθαρών απορροφήσεων που 
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προκύπτουν από τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που 

υπέχουν δυνάμει του κανονισμού σχετικά 

με τον επιμερισμό των προσπαθειών.  

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Προκειμένου να προβλεφθεί η 

κατάλληλη λογιστική καταγραφή των 

συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της 

χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων 

ευελιξίας και της παρακολούθησης της 

συμμόρφωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ως προς την τεχνική προσαρμογή ορισμών, 

τιμών, καταλόγων των αερίων 

θερμοκηπίου και των δεξαμενών άνθρακα, 

την επικαιροποίηση των επιπέδων 

αναφοράς, τη λογιστική καταγραφή των 

συναλλαγών και την αναθεώρηση των 

απαιτήσεων μεθοδολογίας και παροχής 

πληροφοριών. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν 

υπόψη τις διατάξεις που περιέχονται στον 

κανονισμό αριθ. 389/2013 της Επιτροπής 

για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου. Οι 

αναγκαίες διατάξεις θα πρέπει να 

περιέχονται σε μια ενιαία νομική πράξη 

που θα συνδυάζει τις λογιστικές διατάξεις 

σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, τον 

κανονισμό [] για τις δεσμευτικές ετήσιες 

μειώσεις των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 

2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική 

Ενεργειακή Ένωση και τον παρόντα 

κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 

(18) Προκειμένου να προβλεφθεί η 

κατάλληλη λογιστική καταγραφή των 

συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της 

χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων 

ευελιξίας και της παρακολούθησης της 

συμμόρφωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ως προς την τεχνική προσαρμογή ορισμών, 

τιμών, καταλόγων των αερίων 

θερμοκηπίου και των δεξαμενών άνθρακα, 

την επικαιροποίηση των κατηγοριών στη 

δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας, τη 

λογιστική καταγραφή των συναλλαγών και 

την αναθεώρηση των απαιτήσεων 

μεθοδολογίας και παροχής πληροφοριών, 

ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές 

στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC, 

όπως εγκρίνονται από τα όργανα της 

UNFCCC ή της συμφωνίας του 

Παρισιού. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν 

υπόψη τις διατάξεις που περιέχονται στον 

κανονισμό αριθ. 389/2013 της Επιτροπής 

για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου. Οι 

αναγκαίες διατάξεις θα πρέπει να 

περιέχονται σε μια ενιαία νομική πράξη 

που θα συνδυάζει τις λογιστικές διατάξεις 

σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 20031α, 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../...  για τις 

δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των 
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άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και 

οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται 

στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση 

της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. 

Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με 

τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 

ενώ αυτοί οι εμπειρογνώμονες έχουν 

συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις 

των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την 

κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 

κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για 

μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και τον 

παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 

άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και 

οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται 

στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση 

της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 20161β. 

Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με 

τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 

ενώ αυτοί οι εμπειρογνώμονες έχουν 

συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις 

των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την 

κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

 ________________ 

 1α Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη 

θέσπιση συστήματος εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 

θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και 

την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 

25.10.2003, σ. 32). 

 1β ΕΕ L 123, της 12.5.2016, σ. 1. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια να 

επανεξετάζεται ανά πενταετία, 

(19) Ενόψει του διαλόγου διευκόλυνσης 

του 2018, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
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προκειμένου να αξιολογείται η συνολική 

λειτουργικότητά του. Η εν λόγω 

επανεξέταση μπορεί επίσης να 

επικαιροποιείται από τα αποτελέσματα της 

παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του 

Παρισιού. 

Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 

σχετικά με την επάρκεια του επιπέδου 

φιλοδοξίας του παρόντος κανονισμού. Ο 

παρών κανονισμός θα πρέπει να 

επανεξεταστεί το 2023 και στη συνέχεια να 

επανεξετάζεται ανά τριετία, προκειμένου 

να αξιολογείται η συνολική 

λειτουργικότητά του. Η εν λόγω 

επανεξέταση μπορεί επίσης να 

επικαιροποιείται από τα αποτελέσματα της 

παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του 

Παρισιού. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισμός καλύπτει τις 

εκπομπές και απορροφήσεις αερίων 

θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο 

παράρτημα Ι τμήμα Α, όπως αναφέρονται 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 525/2013, οι οποίες λαμβάνουν 

χώρα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

λογιστικές κατηγορίες γης στις επικράτειες 

των κρατών μελών κατά την περίοδο από 

το 2021 έως το 2030: 

1. Ο παρών κανονισμός καλύπτει τις 

εκπομπές και απορροφήσεις αερίων 

θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο 

παράρτημα Ι τμήμα Α, όπως αναφέρονται 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 525/2013, οι οποίες λαμβάνουν 

χώρα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

λογιστικές κατηγορίες γης στις επικράτειες 

των κρατών μελών και σε άλλες 

λογιστικές κατηγορίες κατά την περίοδο 

από το 2021 έως το 2030: 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) προϊόντα υλοτομίας. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) Το επίπεδο αναφοράς δασικών 

εκτάσεων είναι μια εκτίμηση του μέσου 

όρου των ετήσιων καθαρών εκπομπών ή 

απορροφήσεων που προκύπτουν από υπό 

διαχείριση δασικές εκτάσεις στην 

επικράτεια του κράτους μέλους στην 

περίοδο από το 2021 έως το 2025 και από 

το 2026 έως το 2030. 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός του «επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων» που αναφέρεται στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 πρέπει να αναφέρεται στο άρθρο 3 μαζί με τους άλλους ορισμούς. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 14, προκειμένου να 

προσαρμόζει τους ορισμούς της 

παραγράφου 1 στις επιστημονικές 

εξελίξεις ή την τεχνική πρόοδο και να 

διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των εν λόγω 

ορισμών και τυχόν μεταβολών των 

σχετικών ορισμών στις κατευθυντήριες 

γραμμές της IPCC για τις εθνικές 

απογραφές αερίων θερμοκηπίου 

(«κατευθυντήριες γραμμές της IPCC») του 

2006. 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 14, προκειμένου να 

προσαρμόζει τους ορισμούς της 

παραγράφου 1 για να διασφαλίζει τη 

συνοχή μεταξύ των εν λόγω ορισμών και 

τυχόν μεταβολών των σχετικών ορισμών 

στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC για 

τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου 

(«κατευθυντήριες γραμμές της IPCC») του 

2006, όπως εγκρίνονται από τα όργανα 

της UNFCCC ή της συμφωνίας του 

Παρισιού. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για την περίοδο από το 2021 έως το 2025 

και από 2026 έως το 2030, λαμβανομένων 

Για την περίοδο από το 2021 έως το 2025 

και από 2026 έως το 2030, λαμβανομένων 
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υπόψη των δυνατοτήτων ευελιξίας που 

προβλέπονται στο άρθρο 11, κάθε κράτος 

μέλος μεριμνά ώστε οι εκπομπές να μην 

υπερβαίνουν τις απορροφήσεις, οι οποίες 

υπολογίζονται ως το άθροισμα των 

συνολικών εκπομπών και απορροφήσεων 

στην επικράτειά τους στις κατηγορίες 

λογιστικής καταγραφής γης που 

αναφέρονται στο άρθρο 2, όπως 

καταγράφονται λογιστικά σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό. 

υπόψη των δυνατοτήτων ευελιξίας που 

προβλέπονται στο άρθρο 11, κάθε κράτος 

μέλος μεριμνά ώστε οι εκπομπές να μην 

υπερβαίνουν τις απορροφήσεις, οι οποίες 

υπολογίζονται ως το άθροισμα των 

συνολικών εκπομπών και απορροφήσεων 

στην επικράτειά τους στις κατηγορίες 

λογιστικής καταγραφής γης και στις άλλες 

κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, 

όπως καταγράφονται λογιστικά σύμφωνα 

με τον παρόντα κανονισμό. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και 

τηρεί λογαριασμούς στους οποίους 

καταγράφονται επακριβώς οι εκπομπές και 

απορροφήσεις που προκύπτουν από τις 

κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης 

που αναφέρονται στο άρθρο 2. Τα κράτη 

μέλη μεριμνούν για την ακρίβεια, την 

πληρότητα, τη συνέπεια, τη 

συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των 

λογαριασμών τους και των λοιπών 

δεδομένων που παρέχονται δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη 

επισημαίνουν τις εκπομπές με θετικό 

πρόσημο (+) και τις απορροφήσεις με 

αρνητικό πρόσημο (-). 

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και 

τηρεί λογαριασμούς στους οποίους 

καταγράφονται επακριβώς οι εκπομπές και 

απορροφήσεις που προκύπτουν από τις 

κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης και 

από άλλες κατηγορίες που αναφέρονται 

στο άρθρο 2, σύμφωνα με τις οδηγίες για 

την υποβολή εκθέσεων που έχουν εγκριθεί 

από τα όργανα της UNFCCC ή της 

συμφωνίας του Παρισιού για την περίοδο 

2021-2030. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για 

την ακρίβεια, την πληρότητα, τη συνέπεια, 

τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των 

λογαριασμών τους και των λοιπών 

δεδομένων που παρέχονται δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη 

επισημαίνουν τις εκπομπές με θετικό 

πρόσημο (+) και τις απορροφήσεις με 

αρνητικό πρόσημο (-). 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη αποφεύγουν κάθε 2. Τα κράτη μέλη αποφεύγουν κάθε 
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ενδεχόμενο διπλής καταγραφής εκπομπών 

ή απορροφήσεων, ιδίως με τη λογιστική 

καταγραφή εκπομπών ή απορροφήσεων 

που προκύπτουν από περισσότερες από μία 

κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης σε 

μία μόνο κατηγορία. 

ενδεχόμενο διπλής καταγραφής εκπομπών 

ή απορροφήσεων, ιδίως με τη λογιστική 

καταγραφή εκπομπών ή απορροφήσεων 

που προκύπτουν από περισσότερες από μία 

κατηγορίες λογιστικής καταγραφής σε μία 

μόνο κατηγορία. 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται τα προϊόντα υλοτομίας να συμπεριληφθούν ως χωριστή κατηγορία απογραφής και 

λογιστικής καταγραφής, ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC 

του 2006 και τις πρακτικές υποβολής εκθέσεων της UNFCCC. Αυτό συνεπάγεται αλλαγές στο 

άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 4. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν 

στους λογαριασμούς τους για κάθε 

λογιστική κατηγορία γης κάθε μεταβολή 

του αποθέματος άνθρακα από τις 

δεξαμενές άνθρακα που απαριθμούνται 

στο παράρτημα Ι τμήμα Β. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να επιλέξουν να μην 

συμπεριλάβουν στους λογαριασμούς τους 

τις μεταβολές των αποθεμάτων άνθρακα 

για δεξαμενές άνθρακα, στις περιπτώσεις 

που η δεξαμενή άνθρακα δεν αποτελεί 

πηγή, εξαιρουμένων των υπέργειων 

προϊόντων βιομάζας και των προϊόντων 

υλοτομίας σε διαχειριζόμενες δασικές 

εκτάσεις. 

4. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν 

στους λογαριασμούς τους για κάθε 

λογιστική κατηγορία κάθε μεταβολή του 

αποθέματος άνθρακα από τις δεξαμενές 

άνθρακα που απαριθμούνται στο 

παράρτημα Ι τμήμα Β. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να επιλέξουν να μην 

συμπεριλάβουν στους λογαριασμούς τους 

τις μεταβολές των αποθεμάτων άνθρακα 

για δεξαμενές άνθρακα, στις περιπτώσεις 

που η δεξαμενή άνθρακα δεν αποτελεί 

πηγή, εξαιρουμένων των υπέργειων 

προϊόντων βιομάζας και των προϊόντων 

υλοτομίας σε υπό διαχείριση δασικές 

εκτάσεις. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 14 για την 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 14 για την 
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τροποποίηση του παραρτήματος I, ώστε να 

αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στις 

κατευθυντήριες γραμμές της IPCC. 

τροποποίηση του παραρτήματος I, ώστε να 

αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στις 

κατευθυντήριες γραμμές της IPCC, όπως 

εγκρίνονται από τα όργανα της UNFCCC 

ή της συμφωνίας του Παρισιού. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη καταγράφουν 

λογιστικά τις εκπομπές και τις 

απορροφήσεις από τις διαχειριζόμενες 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις ως εκπομπές και 

απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 

2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 

2030, μείον την τιμή που προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες 

ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του 

κράτους μέλους που προκύπτουν από τις 

διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις 

κατά την περίοδο βάσης 2005-2007. 

1. Τα κράτη μέλη καταγράφουν 

λογιστικά τις εκπομπές και τις 

απορροφήσεις από τις υπό διαχείριση 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις ως εκπομπές και 

απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 

2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 

2030, μείον την τιμή που προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες 

ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του 

κράτους μέλους που προκύπτουν από τις 

υπό διαχείριση καλλιεργήσιμες εκτάσεις 

κατά την περίοδο βάσης ή το έτος βάσης 

που καθορίζεται δυνάμει της UNFCCC. 

Η επιλογή της λογιστικής αναφοράς 

ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πριν από την 31η Δεκεμβρίου 

2018. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

αντισταθμίζουν γεωργοπεριβαλλοντικά 

μέτρα που υλοποιήθηκαν κατά την 

περίοδο βάσης. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη καταγράφουν 

λογιστικά τις εκπομπές και τις 

απορροφήσεις από τις διαχειριζόμενες 

χορτολιβαδικές εκτάσεις ως εκπομπές και 

απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 

2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 

2. Τα κράτη μέλη καταγράφουν 

λογιστικά τις εκπομπές και τις 

απορροφήσεις από τις υπό διαχείριση 

χορτολιβαδικές εκτάσεις ως εκπομπές και 

απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 

2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 
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2030, μείον την τιμή που προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες 

ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του 

κράτους μέλους που προκύπτουν από τις 

διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις 

κατά την περίοδο βάσης 2005-2007. 

2030, μείον την τιμή που προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες 

ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του 

κράτους μέλους που προκύπτουν από τις 

υπό διαχείριση χορτολιβαδικές εκτάσεις 

κατά την περίοδο βάσης ή το έτος βάσης 

που καθορίζεται δυνάμει της UNFCCC. 

Η επιλογή της λογιστικής αναφοράς 

ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πριν από την 31η Δεκεμβρίου 

2018. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

αντισταθμίζουν γεωργοπεριβαλλοντικά 

μέτρα που υλοποιήθηκαν κατά την 

περίοδο βάσης. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Στην περίπτωση που στην περίοδο 

βάσης περιλαμβάνονται 

γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, όπως 

αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2α, 

τα κράτη μέλη μπορούν να 

συμπεριλαμβάνουν μέτρα όπως: 

 - μέτρα για την κλιματική αλλαγή και την 

προστασία του κλίματος, 

 - προώθηση της βιολογικής και γενετικής 

ποικιλομορφίας, 

 - προώθηση της γονιμότητας του 

εδάφους, και 

 - μέτρα για την προστασία των υδάτων. 

Αιτιολόγηση 

Ο κανονισμός δεν πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που έχουν ήδη υλοποιήσει 

διάφορα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα σύμφωνα με τα προγράμματα της ΚΓΠ. Τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από τις καλές τους επιδόσεις κατά την εν λόγω περίοδο. 

Κατά τον υπολογισμό των εκπομπών και των απορροφήσεων σε μια περίοδο βάσης, θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που έχουν ήδη υλοποιηθεί. 
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Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει 

να συμπεριλάβουν τους διαχειριζόμενους 

υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής των 

υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 

2, καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές 

και τις απορροφήσεις από τους 

διαχειριζόμενους υγροβιότοπους ως 

εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις 

περιόδους από το 2021 έως το 2025 και 

από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή 

που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί 

πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και 

απορροφήσεις του κράτους μέλους που 

προκύπτουν από τους διαχειριζόμενους 

υγροβιότοπους κατά την περίοδο βάσης 

2005-2007. 

4. Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει 

να συμπεριλάβουν τους υπό διαχείριση 

υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής των 

υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 

2, καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές 

και τις απορροφήσεις από τους υπό 

διαχείριση υγροβιότοπους ως εκπομπές και 

απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 

2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 

2030, μείον την τιμή που προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες 

ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του 

κράτους μέλους που προκύπτουν από τους 

διαχειριζόμενους υγροβιότοπους κατά την 

περίοδο βάσης ή το έτος βάσης που 

καθορίζεται δυνάμει της UNFCCC. Η 

επιλογή της λογιστικής αναφοράς 

ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πριν από την 31η Δεκεμβρίου 

2018. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη καταγράφουν 

λογιστικά τις εκπομπές και τις 

απορροφήσεις από τις διαχειριζόμενες 

δασικές εκτάσεις ως εκπομπές και 

απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 

2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 

2030, μείον την τιμή που προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας επί πέντε το επίπεδο 

αναφοράς δασικών εκτάσεων. Το επίπεδο 

αναφοράς δασικών εκτάσεων είναι μια 

εκτίμηση του μέσου όρου των ετήσιων 

καθαρών εκπομπών ή απορροφήσεων 

που προκύπτουν από τις διαχειριζόμενες 

1. Τα κράτη μέλη καταγράφουν 

λογιστικά τις εκπομπές και τις 

απορροφήσεις από τις διαχειριζόμενες 

δασικές εκτάσεις ως εκπομπές και 

απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 

2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 

2030, μείον την τιμή που προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας επί πέντε το επίπεδο 

αναφοράς δασικών εκτάσεων. 
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δασικές εκτάσεις στην επικράτεια του 

κράτους μέλους, στο διάστημα από το 

2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 

2030. 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός του «επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων» που αναφέρεται στο άρθρο 8 

παράγραφος 1 πρέπει να αναφέρεται στο άρθρο 3 μαζί με τους άλλους ορισμούς. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν το αποτέλεσμα του 

υπολογισμού που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 είναι αρνητικό σε σχέση με 

το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων, 

το κράτος μέλος θα πρέπει να 

περιλαμβάνει στους λογαριασμούς 

διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων 

συνολικές καθαρές απορροφήσεις που δεν 

υπερβαίνουν το ισοδύναμο του 3,5 % των 

εκπομπών του συγκεκριμένου κράτους 

μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης 

του, όπως ορίζεται στο παράρτημα III, 

πολλαπλασιασμένο επί πέντε. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν το νέο επίπεδο 

αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τα 

κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα 

IV τμήμα Α. Υποβάλλουν στην Επιτροπή 

εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής 

δασικών εκτάσεων που θα περιλαμβάνει 

ένα νέο επίπεδο αναφοράς δασικών 

εκτάσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 για 

την περίοδο από το 2021 έως το 2025 και 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν το νέο επίπεδο 

αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τα 

κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα 

IV τμήμα Α. Υποβάλλουν στην Επιτροπή 

εθνική έκθεση λογιστικής καταγραφής 

δασικών εκτάσεων που θα περιλαμβάνει 

ένα νέο επίπεδο αναφοράς δασικών 

εκτάσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 για 

την περίοδο από το 2021 έως το 2025 και 
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έως τις 30 Ιουνίου 2023 για την περίοδο 

2026-2030. 

έως τις 30 Ιουνίου 2023 για την περίοδο 

2026-2030. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

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. 

Η εθνική έκθεση 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  

ενεργών, βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης 

των δασών σύμφωνα με τα καλύτερα 

διαθέσιμα δεδομένα και τις πολιτικές και 

τα προγράμματα που έχουν θεσπιστεί σε 

εθνικό επίπεδο, εκφρασμένο σε τόνους 

ισοδυνάμου CO2 ανά έτος, και τις 

ισχύουσες πολιτικές και τα ισχύοντα 

μέτρα βιώσιμης διαχείρισης των δασών 

του κράτους. Βασίζεται επίσης στις αρχές 

της βιώσιμης διαχείρισης των δασών και 

στις εθνικές στρατηγικές που έχουν 

δημοσιευτεί από τα κράτη μέλη στον 

τομέα αυτό έως την υποβολή του 

επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων 

και σε μακροπρόθεσμες αναλύσεις για 

την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο 

άρθρο 4.1 της συμφωνίας του Παρισιού, 

συγκεκριμένα για την αποκατάσταση της 

ισορροπίας μεταξύ των ανθρωπογενών 

εκπομπών από πηγές και των 

ανθρωπογενών απορροφήσεων από 

καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου στο 

δεύτερο μισό του αιώνα. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής 

δασικών εκτάσεων δημοσιοποιείται και 

υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση. 

Η εθνική έκθεση λογιστικής καταγραφής 

δασικών εκτάσεων δημοσιοποιείται και 

υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη επιδεικνύουν 

συνέπεια μεταξύ των μεθόδων και των 

δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον 

καθορισμό του επιπέδου αναφοράς 

δασικών εκτάσεων στο εθνικό σχέδιο 

λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων 

και εκείνων που χρησιμοποιούνται για την 

υποβολή εκθέσεων για τις διαχειριζόμενες 

δασικές εκτάσεις. Το αργότερο στο τέλος 

της περιόδου από το 2021 έως το 2025 ή 

από το 2026 έως το 2030 ένα κράτος μέλος 

υποβάλλει στην Επιτροπή μια τεχνική 

διόρθωση του επιπέδου αναφοράς του, 

εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση 

της συνέπειας. 

4. Τα κράτη μέλη επιδεικνύουν 

συνέπεια μεταξύ των μεθόδων και των 

δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον 

καθορισμό του επιπέδου αναφοράς 

δασικών εκτάσεων στην εθνική έκθεση 

λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων 

και εκείνων που χρησιμοποιούνται για την 

υποβολή εκθέσεων για τις διαχειριζόμενες 

δασικές εκτάσεις. Το αργότερο στο τέλος 

της περιόδου από το 2021 έως το 2025 ή 

από το 2026 έως το 2030 ένα κράτος μέλος 

υποβάλλει στην Επιτροπή μια τεχνική 

διόρθωση του επιπέδου αναφοράς του, 

εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση 

της συνέπειας. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα 

εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής 

δασικών εκτάσεων και τις τεχνικές 

διορθώσεις και αξιολογεί τον βαθμό στον 

οποίο τα προτεινόμενα νέα ή διορθωμένα 

επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων 

έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις αρχές 

και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις 

παραγράφους 3 και 4, καθώς και στο 

άρθρο 5 παράγραφος 1. Στο βαθμό που 

5. Όπως αναφέρεται στο παράρτημα 

IV, η Επιτροπή διευκολύνει την τεχνική 

αξιολόγηση της εθνικής έκθεσης 
λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων 

που υποβάλλονται από ένα κράτος μέλος 
και των πιθανών τεχνικών διορθώσεων 

προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός 
στον οποίο τα νέα ή διορθωμένα επίπεδα 

αναφοράς δασικών εκτάσεων έχουν 

καθοριστεί σύμφωνα με τις αρχές και τις 
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αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση 

της συμμόρφωσης προς τις αρχές και τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στις 

παραγράφους 3 και 4, καθώς και στο 

άρθρο 5 παράγραφος 1, η Επιτροπή 

δύναται να υπολογίζει εκ νέου τα 

προτεινόμενα νέα ή διορθωμένα επίπεδα 

αναφοράς δασικών εκτάσεων. 

απαιτήσεις που ορίζονται στις 

παραγράφους 3 και 4, καθώς και στο 

άρθρο 5 παράγραφος 1. Η Επιτροπή 

παρέχει τεχνικές συστάσεις προς τα 

κράτη μέλη και συντάσσει 

συγκεφαλαιωτική έκθεση. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 14 για την τροποποίηση του 

παραρτήματος II ενόψει της επανεξέτασης 

που διεξάγεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 5, ώστε να επικαιροποιεί τα 

επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του 

κράτους μέλους με βάση τα εθνικά σχέδια 

λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων 

ή τις τεχνικές διορθώσεις που έχουν 

υποβληθεί, καθώς και κάθε 

επανυπολογισμό που πραγματοποιήθηκε 

στο πλαίσιο της εξέτασης. Μέχρι την 

έναρξη ισχύος της εκάστοτε κατ’ 

εξουσιοδότησης πράξης, τα επίπεδα 
αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους 

μέλους, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 

εξακολουθούν να ισχύουν για την περίοδο 

από 2021-2025 και/ή την περίοδο 2026-

2030. 

6. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 14 για την τροποποίηση του 

παραρτήματος II ενόψει της τεχνικής 

αξιολόγησης που διεξάγεται σύμφωνα με 

την παράγραφο 5, ώστε να επικαιροποιεί 

τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων 

του κράτους μέλους με βάση τις εθνικές 

εκθέσεις λογιστικής καταγραφής δασικών 

εκτάσεων ή τις τεχνικές διορθώσεις που 

έχουν υποβληθεί, καθώς και κάθε 

επανυπολογισμό που πραγματοποιήθηκε 

από το κράτος μέλος στο πλαίσιο της 

τεχνικής αξιολόγησης. Σε περίπτωση που 

ένα κράτος μέλος δεν έχει 

επικαιροποιήσει το οικείο επίπεδο 
αναφοράς δασικών εκτάσεων, η τιμή που 

ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ εξακολουθεί να 

ισχύει για την περίοδο 2021-2025 και/ή 

την περίοδο 2026-2030. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στους σχετικούς με τα προϊόντα 

υλοτομίας λογαριασμούς που τηρούν τα 

κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 

Τα κράτη μέλη καταγράφουν τις εκπομπές 

και τις απορροφήσεις που προκύπτουν από 

μεταβολές της δεξαμενής των προϊόντων 



 

AD\1126397EL.docx 29/37 PE597.534v02-00 

 EL 

παράγραφος 1 και του άρθρου 8 

παράγραφος 1 καταγράφονται οι 
εκπομπές και οι απορροφήσεις που 

προκύπτουν από μεταβολές της δεξαμενής 

των προϊόντων υλοτομίας που εμπίπτουν 

στις ακόλουθες κατηγορίες, με τη χρήση 

της συνάρτησης διάσπασης πρώτης 

τάξεως, τις μεθοδολογίες και τις 

προκαθορισμένες τιμές χρόνου 

υποδιπλασιασμού που καθορίζονται στο 

παράρτημα V: 

υλοτομίας που εμπίπτουν στις ακόλουθες 

κατηγορίες, με τη χρήση της συνάρτησης 

διάσπασης πρώτης τάξεως, τις 

μεθοδολογίες και τις προκαθορισμένες 

τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού που 

καθορίζονται στο παράρτημα V: 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά 

τις εκπομπές και τις απορροφήσεις που 

προκύπτουν από μεταβολές της 

δεξαμενής  προϊόντων υλοτομίας ως 

συνολικές εκπομπές και απορροφήσεις 

για κάθε έτος κατά τις περιόδους από το 

2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 

2030. 

Αιτιολόγηση 

Τα προϊόντα υλοτομίας είναι κατεξοχήν αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και για 

τον λόγο αυτό θα πρέπει να καταγράφονται λογιστικά με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που ισχύει 

για τις αποδασωμένες εκτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι στη λογιστική καταγραφή θα συμπεριληφθούν 

πραγματικές αλλαγές των αποθεμάτων άνθρακα που συνδέονται με τα προϊόντα υλοτομίας.  

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, η 

Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη σύμφωνα με το άρθρο 14 για την 

επικαιροποίηση των κατηγοριών στη 

δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας με 
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συμπληρωματικά προϊόντα, όπως 

βιώσιμα, καινοτόμα προϊόντα βιολογικής 

προέλευσης που έχουν θετικό αποτέλεσμα 

υποκατάστασης, καθώς και τις 

προκαθορισμένες τιμές χρόνου 

υποδιπλασιασμού που ορίζονται στο 

παράρτημα V. 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου κατά τη λογιστική καταγραφή του τομέα LULUCF να αναγνωριστεί καλύτερα η 

αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στα μελλοντικά καινοτόμα, βιώσιμα βιολογικά προϊόντα, η 

Επιτροπή πρέπει να προτείνει επιπλέον κατηγορίες για τη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 14 για την 

αναθεώρηση των απαιτήσεων 

μεθοδολογίας και παροχής πληροφοριών 

του παραρτήματος VI, για να λαμβάνονται 

υπόψη οι αλλαγές στις κατευθυντήριες 

γραμμές της IPCC. 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 14 για την 

αναθεώρηση των απαιτήσεων 

μεθοδολογίας και παροχής πληροφοριών 

του παραρτήματος VI, για να λαμβάνονται 

υπόψη οι αλλαγές στις κατευθυντήριες 

γραμμές της IPCC, όπως εγκρίνονται από 

τα όργανα της UNFCCC ή της 

συμφωνίας του Παρισιού. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν οι συνολικές εκπομπές 

υπερβαίνουν τις απορροφήσεις σε ένα 

κράτος μέλος και αυτό το κράτος μέλος 

έχει διαγράψει τα ετήσια δικαιώματα 

εκπομπής δυνάμει του κανονισμού [] για 

τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 

κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, η 

1. Όταν οι συνολικές εκπομπές 

υπερβαίνουν τις απορροφήσεις σε ένα 

κράτος μέλος και αυτό το κράτος μέλος 

έχει επιλέξει να διαγράψει τα ετήσια 

δικαιώματα εκπομπής δυνάμει του 

κανονισμού αριθ. (ΕΕ) .../...  για τις 

δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 
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πλεονάζουσα ποσότητα λαμβάνεται υπόψη 

κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

του κράτους μέλους προς τη δέσμευσή του 

δυνάμει του άρθρου 4. 

κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, ως 

μία από τις επιλογές ευελιξίας η 

πλεονάζουσα ποσότητα λαμβάνεται υπόψη 

κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

του κράτους μέλους προς τη δέσμευσή του 

δυνάμει του άρθρου 4. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 

στα άρθρα 3, 5, 8, 10 και 13 ανατίθεται 

στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος]. 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 

στα άρθρα 3, 5, 8, 9, 10 και 13 ανατίθεται 

στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος]. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση του άρθρου με την τροπολογία στο άρθρο 9. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 

και εν συνεχεία ανά πενταετία αναφορικά 

με τη λειτουργία του παρόντος 

κανονισμού, τη συνεισφορά του στον 

συνολικό στόχο της ΕΕ για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 

2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη 

των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, 

ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει 

προτάσεις, όπου απαιτείται. 

Ενόψει του διαλόγου διευκόλυνσης του 

2018, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 

σχετικά με την επάρκεια του επιπέδου 

φιλοδοξίας του παρόντος κανονισμού. Η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο έως τις Τρίτη, 28 

Φεβρουαρίου 2023 και εν συνεχεία ανά 

τριετία αναφορικά με τη λειτουργία του 

παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του 

στον συνολικό στόχο της ΕΕ για τη μείωση 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 

2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη 

των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, 
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με σκοπό τη συνεχή ευθυγράμμιση του 

παρόντος κανονισμού με τις σχετικές 

αποφάσεις των οργάνων της σύμβασης 

UNFCCC ή της συμφωνίας του 

Παρισιού, ενώ επίσης υποβάλλει 

προτάσεις. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι - στοιχείο Β – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) για δασωμένες εκτάσεις και 

διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις: 

προϊόντα υλοτομίας: 

στ) προϊόντα υλοτομίας από 

δασωμένες εκτάσεις και υπό διαχείριση 

δασικές εκτάσεις. 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται τα προϊόντα υλοτομίας να συμπεριληφθούν ως χωριστή κατηγορία, τα προϊόντα 

υλοτομίας να αποκλειστούν από το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων και, επομένως, να 

γίνει η αναγκαία τροποποίηση στο κείμενο αναλόγως. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – πίνακας 2 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων ανά 

κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 

προϊόντων υλοτομίας 

Επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων ανά 

κράτος μέλος 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Τα επίπεδα αναφοράς θα πρέπει να 

διασφαλίζουν μια άρτια και αξιόπιστη 

λογιστικοποίηση, ώστε να εξασφαλίζουν 

την κατάλληλη λογιστική καταγραφή των 

γ) Τα επίπεδα αναφοράς θα πρέπει να 

διασφαλίζουν μια άρτια και αξιόπιστη 

λογιστικοποίηση, ώστε να εξασφαλίζουν 

την κατάλληλη λογιστική καταγραφή των 
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εκπομπών και των απορροφήσεων που 

προκύπτουν από τη χρήση βιομάζας· 

εκπομπών και των απορροφήσεων από τις 

υπό διαχείριση δασικές εκτάσεις και την 

ισορροπία μεταξύ εκπομπών και 

απορροφήσεων· 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Τα επίπεδα αναφοράς 

περιλαμβάνουν τη δεξαμενή άνθρακα των 

προϊόντων υλοτομίας, παρέχοντας μια 

σύγκριση μεταξύ της παραδοχής 

στιγμιαίας οξείδωσης και της εφαρμογής 

της συνάρτησης διάσπασης πρώτης 

τάξεως και τιμών χρόνου 

υποδιπλασιασμού· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) Τα επίπεδα αναφοράς θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τον στόχο της 

συνεισφοράς στη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη χρήση των 

φυσικών πόρων, όπως ορίζεται στη δασική 

στρατηγική της ΕΕ, τις εθνικές δασικές 

πολιτικές και τα προγράμματα του 

εκάστοτε κράτους μέλους και τη 

στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα· 

ε) Τα επίπεδα αναφοράς θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τον στόχο της 

συνεισφοράς στη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη χρήση των 

φυσικών πόρων για σκοπούς παραγωγής 

ενέργειας και για άλλους σκοπούς 

υποκατάστασης υλικών ορυκτής 

προέλευσης, όπως ορίζεται στη δασική 

στρατηγική της Ένωσης, τα εθνικά 

δασικά προγράμματα και τις εθνικές 

δασικές πολιτικές του εκάστοτε κράτους 

μέλους και τις στρατηγικές της Ένωσης 

της για τη βιοοικονομία και τη 

βιοποικιλότητα· κράτος μέλος το οποίο 

έχει πρόσφατα εφαρμόσει ή επιθυμεί να 

εφαρμόσει μια νέα πολιτική διαχείρισης 

των δασών και εκμετάλλευσης των 

πόρων τους, η οποία υλοποιείται μέσω 

της αύξησης της υλοτομίας, δεν θα 
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πρέπει να τιμωρείται με επιβαρύνσεις 

βάσει του παρόντος κανονισμού, υπό την 

προϋπόθεση ότι η εν λόγω πολιτική είναι 

προδραστική και βιώσιμη και δεν οδηγεί 

σε μείωση της ικανότητας απορρόφησης 

που διαθέτουν τα δάση σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) Τα επίπεδα αναφοράς είναι συνεπή 

με τις απογραφές αερίων θερμοκηπίου και 

τα σχετικά ιστορικά δεδομένα και 

βασίζονται σε διαφανή, πλήρη, συνεκτικά, 

συγκρίσιμα και ακριβή στοιχεία. 

Ειδικότερα, το υπόδειγμα που 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 

επιπέδου αναφοράς είναι σε θέση να 

αναπαράγει τα ιστορικά δεδομένα από την 

εθνική απογραφή των αερίων 

θερμοκηπίου. 

ζ) Τα επίπεδα αναφοράς είναι συνεπή 

με τις απογραφές αερίων θερμοκηπίου και 

τα σχετικά ιστορικά δεδομένα και 

βασίζονται σε διαφανή, πλήρη, συνεκτικά, 

συγκρίσιμα και ακριβή στοιχεία. Οι 

εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου 

ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές 

αποφάσεις όπως εγκρίνονται από τα 

όργανα της UNFCCC ή της συμφωνίας 

του Παρισιού. Ειδικότερα, το υπόδειγμα 

που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 

του επιπέδου αναφοράς είναι σε θέση να 

αναπαράγει τα ιστορικά δεδομένα από την 

εθνική απογραφή των αερίων 

θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – μέρος Β – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Β. Στοιχεία του εθνικού σχεδίου 

λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων 

Β. Στοιχεία της εθνικής έκθεσης 

λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων 
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Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – μέρος Β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής 

δασικών εκτάσεων που υποβάλλεται 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος 

κανονισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

Η εθνική έκθεση λογιστικής καταγραφής 

δασικών εκτάσεων που υποβάλλεται 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος 

κανονισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – μέρος Β – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εκπομπές και απορροφήσεις από 

δασικές εκτάσεις και προϊόντα υλοτομίας, 

όπως παρουσιάζονται στις απογραφές 

αερίων θερμοκηπίου, και σχετικά ιστορικά 

δεδομένα· 

2. Εκπομπές και απορροφήσεις από 

δασικές εκτάσεις, όπως παρουσιάζονται 

στις απογραφές αερίων θερμοκηπίου, και 

σχετικά ιστορικά δεδομένα· 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – μέρος Β – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Χαρακτηριστικά των δασών, 

συμπεριλαμβανομένης της ηλικιακής τους 

διάρθρωσης, των διαβαθμίσεων αύξησης, 

του μήκους εναλλαγής και άλλων 

πληροφοριών σχετικά με τις συνήθεις 

δραστηριότητες διαχείρισης των δασικών 

εκτάσεων· 

3. Χαρακτηριστικά των δασών, 

συμπεριλαμβανομένης της ηλικιακής τους 

διάρθρωσης, των διαβαθμίσεων αύξησης, 

του μήκους εναλλαγής και άλλων 

συναφών πληροφοριών σχετικά με τις 

δραστηριότητες διαχείρισης των δασικών 

εκτάσεων· 

 

 

 

 

 

  



 

PE597.534v02-00 36/37 AD\1126397EL.docx 

EL 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των 

απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης 

και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως 

το 2030, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν 

την κλιματική αλλαγή 

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

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

ENVI 

12.9.2016 
   

Γνωμοδότηση της 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

AGRI 

12.9.2016 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης 

       Ημερομηνία ορισμού 

Elisabeth Köstinger 

30.8.2016 

Εξέταση στην επιτροπή 5.12.2016    

Ημερομηνία έγκρισης 30.5.2017    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

20 

13 

3 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, 

Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De 

Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard 

Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, 

Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław 

Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, 

Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia 

Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, 

Marco Zullo 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Bas Belder, Franc Bogovič, Hannu Takkula 

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Christofer Fjellner 

 
  



 

AD\1126397EL.docx 37/37 PE597.534v02-00 

 EL 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

20 + 

PPE Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert 

Erdős, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, 

Elisabeth Köstinger, Marijana Petir 

ECR Bas Belder, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk 

ALDE Jan Huitema, Ulrike Müller, Hannu Takkula 

ENF Edouard Ferrand, Philippe Loiseau 

 

13 - 

S&D Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, 

Marc Tarabella 

ALDE Ivan Jakovčić 

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez 

Verts/ALE Martin Häusling, Bronis Ropė  

EFDD John Stuart Agnew, Marco Zullo  

 

3 0 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro  

GUE/NGL Matt Carthy 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων: 

+ : υπέρ 

- : κατά 

0 : αποχή 

 


