Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2016/0230(COD)
1.6.2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των
Τροφίμων
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που αφορά τη 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
(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marisa Matias

AD\1126632EL.docx

EL

PE592.164v03-00
Eνωμένη στην πολυμορφία

EL

PA_Legam

PE592.164v03-00

EL

2/31

AD\1126632EL.docx

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η συμφωνία του Παρισιού εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, στο πλαίσιο της 21ης
διάσκεψης των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική
αλλαγή (UNFCCC). Η συμφωνία αυτή αποτελεί παγκόσμιο ορόσημο για την ενίσχυση της
παγκόσμιας συλλογικής δράσης και την επιτάχυνση του παγκόσμιου μετασχηματισμού προς
μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή και θα
αντικαταστήσει την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο
το 1997. Οι πολιτικές εφαρμόζονται έτσι ώστε να υλοποιηθεί ο δεσμευτικός στόχος της ΕΕ
για τουλάχιστον κατά 40% εγχώρια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το
2030, σε σύγκριση με το 1990. Η συμφωνία περιλαμβάνει έναν μακροπρόθεσμο στόχο και
προβλέπει ότι η συνεισφορά από τη χρήση της γης και των δασών στην επίτευξη των
μακροπρόθεσμων στόχων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής θα είναι ζωτικής σημασίας.
Στόχος της παρούσας πρότασης είναι ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο θα
συμπεριληφθούν η χρήση γης, η αλλαγή χρήσεων γης και η δασοκομία (LULUCF) στο
πλαίσιο της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ από το 2021. Έως τότε το πρωτόκολλο του Κιότο
(που λήγει το 2020) θέτει περιορισμούς στην ΕΕ και σε καθένα από τα κράτη μέλη της,
καθώς πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο τομέας LULUCF δεν θα επιφέρει πρόσθετες εκπομπές.
Κατά συνέπεια, η διακυβέρνηση του τομέα LULUCF πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στο
εσωτερικό της ΕΕ.
H εισηγήτρια επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής. Πιστεύει ότι είναι μια φιλόδοξη
πρόταση που υποστηρίζει την ανάγκη για πιο ισχυρό λογιστικό καθεστώς, το οποίο έχει
στόχο να συμβάλει στον στόχο της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου το 2030 κατά 40%.
Η εισηγήτρια ανησυχεί για την εξουσία που ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρεται στα άρθρα 3, 5, 8, 10 και 13, για αόριστο χρονικό
διάστημα. Η εισηγήτρια θα ήθελε να προτείνει την μείωση στα 5 έτη, με βάση την περίοδο
αναφοράς 2021-2025 και 2026-2030.
Η χρήση γης και η δασοκομία είναι σε μοναδική θέση να συμβάλουν σε μια αποτελεσματική
πολιτική για το κλίμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο τομέας όχι μόνο εκπέμπει αέρια του
θερμοκηπίου, αλλά μπορεί επίσης να αφαιρέσει το CO2 από την ατμόσφαιρα. Η συμβολή και
οι δυνατότητες που προσφέρονται από τον δασικό τομέα είναι απαραίτητες για την εφαρμογή
μιας κυκλικής οικονομίας.
Στην παρούσα πρόταση η εισηγήτρια ασχολείται με τους βασικούς τομείς σε αυτόν τον
τομέα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της επιτροπής ITRE, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται:
α)

η αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της
διαχείρισης της δασοκομίας, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ποικιλομορφία·

β)

η χρήση των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το δορυφορικό σύστημα
παρατήρησης της γης, Κοπέρνικος, τα οποία παρέχουν πολύτιμη υποστήριξη για την
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων LULUCF.

γ)

η επισιτιστική ασφάλεια και η βιοποικιλότητα·

δ)

οι διεθνείς συμφωνίες και η τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ·
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ε)

η επίδραση στα λογιστικά συστήματα των κρατών μελών και της ΕΕ·

στ)

οι ευελιξίες·

ζ)

τα δασικά προϊόντα ξυλείας και τα δασικά προϊόντα εκτός της ξυλείας,
με μεγάλη διάρκεια ζωής·

η)

τα επίπεδα αναφοράς του δάσους.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 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 αναφορά 1 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθμ. 1)
της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ρόλο
των Εθνικών Κοινοβουλίων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση,

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 2)
της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την
εφαρμογή των αρχών της
Επικουρικότητας και της
Αναλογικότητας,

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Recitals 3
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
(3)

Στις 10 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή

PE592.164v03-00

EL

Τροπολογία
(3)
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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
2015.10

επικυρώθηκε από το Συμβούλιο στις 5
Οκτωβρίου 2016 μετά τη σύμφωνη
γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
4ης Οκτωβρίου 2016 και η συμφωνία
τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016. 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 2015.10

__________________

__________________

10

10

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S
ubmission%20Pages/submissions.aspx

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S
ubmission%20Pages/submissions.aspx

Τροπολογία 4
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

(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, κάτι το οποίο,
όπως συμφωνούν οι επιστήμονες,
προϋποθέτει να εισέλθει ο κόσμος σε
περίοδο μείωσης εκπομπών και
αρνητικών εκπομπών. Για την επίτευξη
αυτού του στόχου, τα μέρη πρέπει να
αυξήσουν τις συλλογικές προσπάθειές
τους για τον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής και τον περιορισμό της αύξησης
της θερμοκρασίας του πλανήτη. Η
Ένωση πρέπει να συνεχίσει να δίνει το
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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.

παράδειγμα εντείνοντας τις προσπάθειές
της για το κλίμα σε επίπεδα που να
συνάδουν με τον στόχο 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
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. Στη
συμφωνία του Παρισιού υπογραμμίζεται
ο ρόλος της βιώσιμης διαχείρισης των
δασών στην επίτευξη του στόχου της
ισορροπίας μεταξύ εκπομπών και
απορροφήσεων και της ενίσχυσης της
προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(4 α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να
συμβάλει στη μετάβαση προς μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
και στην επίτευξη των στόχων που
τέθηκαν στη συμφωνία του Παρισιού,
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την
κατάλληλη προστασία της
βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων της Ένωσης, μεταξύ
άλλων μέσω μέτρων προσαρμογής. Εν
προκειμένω θα πρέπει να τηρείται η
συμβατότητα με το σύστημα εμπορίας
εκπομπών της ΕΕ, την απόφαση περί
επιμερισμού των προσπαθειών, την
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βιοποικιλότητα και τις δασικές
στρατηγικές της Ένωσης, την οδηγία για
τα πτηνά και την οδηγία για τους
οικοτόπους.
Τροπολογία 6
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
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.

(6)
Ο τομέας LULUCF δύναται να
συμβάλει ποικιλοτρόπως στον μετριασμό
της κλιματικής αλλαγής και, ιδίως, μέσω
της μείωσης των εκπομπών, της
διατήρησης και ενίσχυσης των
καταβοθρών και αποθεμάτων άνθρακα, και
της παροχής μακρόβιων βιολογικών
υλικών που μπορούν να λειτουργήσουν ως
προσωρινές αποθήκες άνθρακα και
υποκατάστατα 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. Μακροπρόθεσμα, μια
στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης των
δασών που θα αποβλέπει στη διατήρηση
ή την αύξηση των δασικών αποθεμάτων
άνθρακα και σε ταυτόχρονη ετήσια
σταθερή απόδοση των δασικών υλικών
θα δημιουργήσει το μεγαλύτερο βιώσιμο
μετριαστικό όφελος.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(6 α) Η απόδοση προτεραιότητας στη
χρηματοδότηση της έρευνας με
αντικείμενο την αλλαγή του κλίματος θα
ενίσχυε τον ρόλο του τομέα LULUCF σε
σχέση με τον μετριασμό της αλλαγής του
κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν.
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Ειδικότερα, η τόνωση του προγράμματος
έρευνας και καινοτομίας που προβλέπεται
για το διάστημα 2021 - 2028
στον τομέα LULUCF θα συνέβαλε,
μεταξύ άλλων, στην εμβάθυνση και
διάδοση των επιστημονικών γνώσεων και
των γνώσεων των τοπικών κοινοτήτων
σχετικά με τις επιδόσεις του τομέα,
επιταχύνοντας τις βιώσιμες καινοτομίες,
προωθώντας τη μετάβαση στην ψηφιακή
εποχή, εκσυγχρονίζοντας την κατάρτιση
και την εκπαίδευση, ενισχύοντας την
ανθεκτικότητα του τομέα LULUCF και
παρακολουθώντας τη βιοποικιλότητα και
την ανθρώπινη δράση.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)
Η απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου,11 ως πρώτο βήμα, έθεσε
κανόνες λογιστικής καταγραφής για τις
εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων
θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF,
συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη
πολιτικής για την ένταξη του τομέα
LULUCF στη δέσμευση της Ένωσης για
μείωση των εκπομπών. Ο παρών
κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται στους
υφιστάμενους κανόνες λογιστικής
καταγραφής, επικαιροποιώντας και
βελτιώνοντάς τους για την περίοδο 20212030. Θα πρέπει επίσης να καθορίζει τις
υποχρεώσεις των κρατών μελών ως προς
την εφαρμογή αυτών των λογιστικών
κανόνων, καθώς και την υποχρέωση να
διασφαλίζεται ότι το σύνολο του τομέα
LULUCF δεν θα παράγει καθαρές
εκπομπές. Δεν θα πρέπει να θεσπίζει
υποχρεώσεις λογιστικής καταγραφής ή
υποβολής εκθέσεων από ιδιωτικούς φορείς.

(7)
Η απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου,11 ως πρώτο βήμα, έθεσε
κανόνες λογιστικής καταγραφής για τις
εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων
θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF,
συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη
πολιτικής για την ένταξη του τομέα
LULUCF στη δέσμευση της Ένωσης για
μείωση των εκπομπών. Ο παρών
κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται στους
υφιστάμενους κανόνες λογιστικής
καταγραφής, επικαιροποιώντας και
βελτιώνοντάς τους για την περίοδο 20212030. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών
μελών ως προς την εφαρμογή αυτών των
λογιστικών κανόνων, καθώς και την
υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι το
σύνολο του τομέα LULUCF δεν θα
παράγει καθαρές εκπομπές. Δεν θα πρέπει
να θεσπίζει υποχρεώσεις λογιστικής
καταγραφής ή υποβολής εκθέσεων από
ιδιωτικούς φορείς, ενώ τα κράτη μέλη θα
πρέπει να αποφεύγουν την επιβολή
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τέτοιων υποχρεώσεων όταν εφαρμόζουν
τον παρόντα κανονισμού.
_________________

_________________

Απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013,
σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις
εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων
θερμοκηπίου από δραστηριότητες
σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις
αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και
πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με
τις δραστηριότητες αυτές (ΕΕ L 165 της
18.6.2013, σ. 80).

11

Απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013,
σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις
εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων
θερμοκηπίου από δραστηριότητες
σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις
αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και
πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με
τις δραστηριότητες αυτές (ΕΕ L 165 της
18.6.2013, σ. 80).

11

Αιτιολόγηση
Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι κανόνες για τον τομέα LULUCF περιλαμβάνονται μαζί με
νομικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της ΕΕ για το κλίμα. Είναι σημαντικό να παρασχεθεί
διαβεβαίωση στους ιδιωτικούς φορείς ότι δεν θα επηρεαστούν σε διοικητικό επίπεδο από την
πρόταση. Κατά συνέπεια, είναι επίσης σημαντικό να καταβάλουν τα κράτη μέλη κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να αποφύγουν να επιβαρύνουν περαιτέρω τους ιδιωτικούς φορείς.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)
Για να καθοριστούν επακριβείς
λογαριασμοί εκπομπών και απορροφήσεων
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την
Κλιματική Αλλαγή για τις εθνικές
απογραφές αερίων θερμοκηπίου 2006
(«IPCC»), θα πρέπει να αξιοποιούνται οι
τιμές που αναφέρονται σε ετήσια βάση
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
525/2013 για τις κατηγορίες χρήσης γης
και τη μετατροπή μεταξύ κατηγοριών
χρήσης γης, με αποτέλεσμα τον
εξορθολογισμό των προσεγγίσεων που
χρησιμοποιούνται βάσει της UNFCCC και
του πρωτοκόλλου του Κιότο. Γαίες που
μετατρέπονται σε άλλη κατηγορία χρήσης
γης θα πρέπει να θεωρούνται ότι
βρίσκονται σε μετάβαση προς την εν λόγω

(8)
Για να καθοριστούν επακριβείς
λογαριασμοί εκπομπών και απορροφήσεων
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την
Κλιματική Αλλαγή για τις εθνικές
απογραφές αερίων θερμοκηπίου 2006
(«IPCC»), θα πρέπει να αξιοποιούνται οι
τιμές που αναφέρονται σε ετήσια βάση
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
525/2013 για τις κατηγορίες χρήσης γης
και τη μετατροπή μεταξύ κατηγοριών
χρήσης γης, με αποτέλεσμα τον
εξορθολογισμό των προσεγγίσεων που
χρησιμοποιούνται βάσει της UNFCCC και
του πρωτοκόλλου του Κιότο. Γαίες που
μετατρέπονται σε άλλη κατηγορία χρήσης
γης θα πρέπει να θεωρούνται ότι
βρίσκονται σε μετάβαση προς την εν λόγω
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κατηγορία για περίοδο 20 ετών, όπως
ορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές
της IPCC.

κατηγορία για περίοδο 20 ετών, όπως
ορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές
της IPCC. Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη
των διαφορετικών φυσικών και
περιβαλλοντικών περιστάσεων μεταξύ
των κρατών μελών, κυρίως λόγω των
διαφορετικών γεωγραφικών και
κλιματικών συνθηκών που έχουν
αντίκτυπο στην πραγματική διάρκεια των
μεταβατικών περιόδων για τις μεταβολές
των αποθεμάτων άνθρακα, θα πρέπει να
προβλέπονται παρεκκλίσεις από την εν
λόγω προκαθορισμένη περίοδο σύμφωνα
με την σχετική αιτιολόγηση που
περιέχουν οι κατευθυντήριες γραμμές της
IPCC.

Τροπολογία 10
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
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.

(9)
Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις
από τις δασικές εκτάσεις εξαρτώνται από
ορισμένες φυσικές συνθήκες, την ηλικιακή
διάρθρωση των δασών, καθώς και από
παρελθούσες και σημερινές πρακτικές
διαχείρισης, και οι εν λόγω διαφορές
μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να
γίνονται σεβαστές. 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
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κατηγορία αυτή.
Τροπολογία 11
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 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.

(10) Εάν και ενόσω 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 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.

Τροπολογία 12
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
καλύπτονται με ακρίβεια στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισμού.

(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. Στο πλαίσιο της 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 καλύπτονται με
ακρίβεια στο πλαίσιο του παρόντος
κανονισμού. Οι λογιστικοί κανόνες που
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καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό
δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τη χρήση
βιώσιμης βιομάζας στον τομέα της
ενέργειας μέσω της παραγωγής
εκπομπών στον τομέα LULUCF.
Τροπολογία 13
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 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.
Προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω
και να συνυπολογιστεί το θετικό
αποτέλεσμα υποκατάστασης, η Επιτροπή
θα πρέπει να συμπεριλάβει, μέσω
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, περισσότερα
προϊόντα στους υπολογισμούς για τα
προϊόντα υλοτομίας. Η Επιτροπή θα
πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με
τα μεθοδολογικά ζητήματα που
σχετίζονται με τον λογιστικό χειρισμό των
προϊόντων υλοτομίας.

Τροπολογία 14
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
PE592.164v03-00
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(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
12/31
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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.

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 ούτε να
αποθαρρύνει τη λήψη προληπτικών
μέτρων από τα κράτη μέλη, όπως
επενδύσεις που πραγματοποιούνται για
τον περιορισμό του κινδύνου φυσικών
διαταραχών.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για να διασφαλιστεί η
αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά
αποδοτική υποβολή εκθέσεων και
επαλήθευση των εκπομπών και
απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου,
καθώς και άλλων πληροφοριών που
απαιτούνται για την αξιολόγηση της
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις των
κρατών μελών, ο παρών κανονισμός θα
πρέπει να προσθέσει στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 525/2013 απαιτήσεις υποβολής
εκθέσεων, ενώ οι έλεγχοι συμμόρφωσης
βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει

(15) Για να διασφαλιστεί και να
διαφυλαχθεί η αποτελεσματική, διαφανής
και οικονομικά αποδοτική υποβολή
εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών
και απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου,
καθώς και άλλων πληροφοριών που
απαιτούνται για την αξιολόγηση της
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις των
κρατών μελών, ο παρών κανονισμός θα
πρέπει να προσθέσει στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 525/2013 απαιτήσεις υποβολής
εκθέσεων, ενώ οι έλεγχοι συμμόρφωσης
βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει
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να λαμβάνουν υπόψη τις εκθέσεις αυτές.
Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
525/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως. Οι διατάξεις αυτές δύνανται να
εξορθολογιστούν περαιτέρω, ώστε να
λαμβάνονται υπόψη τυχόν σχετικές
αλλαγές στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης
διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης,
για την οποία στο πρόγραμμα εργασίας της
Επιτροπής προβλέπεται η υποβολή
πρότασης έως το τέλος του 2016.

να λαμβάνουν υπόψη τις εκθέσεις αυτές.
Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
525/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως. Οι διατάξεις αυτές δύνανται να
εξορθολογιστούν περαιτέρω, ώστε να
λαμβάνονται υπόψη τυχόν σχετικές
αλλαγές στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης
διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης,
για την οποία στο πρόγραμμα εργασίας της
Επιτροπής προβλέπεται η υποβολή
πρότασης έως το τέλος του 2016.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(15α) Βάσει της UNFCCC, απαιτείται
από την Ένωση και τα κράτη μέλη της να
αναπτύσσουν, να ενημερώνουν τακτικά,
να δημοσιεύουν και να υποβάλλουν στη
διάσκεψη των μερών εθνικές απογραφές
ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και
απορροφήσεων από καταβόθρες όλων
των αερίων θερμοκηπίου,
χρησιμοποιώντας συγκρίσιμες
μεθοδολογίες, οι οποίες θα συμφωνούνται
από τη διάσκεψη των μερών. Οι
απογραφές των αερίων θερμοκηπίου είναι
ουσιώδεις για την παρακολούθηση της
εφαρμογής της διάστασης της απαλλαγής
από τις ανθρακούχες εκπομπές και για
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς
τη νομοθεσία για το κλίμα. Οι
υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον
αφορά τη δημιουργία και τη διαχείριση
των εθνικών απογραφών περιέχονται
στον κανονισμό για τη διακυβέρνηση της
Ενεργειακής Ένωσης (COM (2016) 759).

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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(16) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Περιβάλλοντος θα πρέπει να επικουρεί την
Επιτροπή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το
οικείο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, με το
σύστημα της ετήσιας υποβολής εκθέσεων
για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις
αερίων θερμοκηπίου, την αξιολόγηση των
πληροφοριών σχετικά με τις
εφαρμοζόμενες πολιτικές και μέτρα, καθώς
και τις εθνικές προβλέψεις, την
αξιολόγηση των προγραμματισμένων
πρόσθετων πολιτικών και μέτρων, και τους
ελέγχους συμμόρφωσης που διενεργούνται
από την Επιτροπή στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισμού.

(16) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) οφείλει να
επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση,
σύμφωνα με το οικείο ετήσιο πρόγραμμα
εργασίας, με το σύστημα της ετήσιας
υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές και
τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου,
την αξιολόγηση των πληροφοριών σχετικά
με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και μέτρα,
καθώς και τις εθνικές προβλέψεις, την
αξιολόγηση των προγραμματισμένων
πρόσθετων πολιτικών και μέτρων, και τους
ελέγχους συμμόρφωσης που διενεργούνται
από την Επιτροπή στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Προκειμένου να διευκολυνθεί η
συλλογή δεδομένων και η βελτίωση της
μεθοδολογίας, η χρήση των εκτάσεων γης
θα πρέπει να καταγράφεται και να
αναφέρεται με τη χρήση γεωγραφικής
ιχνηλάτησης κάθε χερσαίας περιοχής, σε
αντιστοιχία με τα εθνικά και τα ενωσιακά
συστήματα συλλογής δεδομένων. Για τη
συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων,
αξιοποιούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό
τρόπο τα υφιστάμενα προγράμματα και
έρευνες της Ένωσης και των κρατών
μελών της, συμπεριλαμβανομένων των
προγραμμάτων LUCAS (Στατιστική
έρευνα του πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης)
και COPERNICUS (Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα παρακολούθησης της γης). Η
διαχείριση των δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων
για την επαναχρησιμοποίηση και τη
διάδοση των εκθέσεων, θα πρέπει να
συμμορφώνεται προς την οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου
2007, για τη δημιουργία υποδομής
χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή

(17) Προκειμένου να διευκολυνθεί η
συλλογή δεδομένων και η βελτίωση της
μεθοδολογίας, η χρήση των εκτάσεων γης
θα πρέπει να καταγράφεται και να
αναφέρεται ρητά με τη χρήση
γεωγραφικής ιχνηλάτησης κάθε χερσαίας
περιοχής, σε αντιστοιχία με τα εθνικά και
τα ενωσιακά συστήματα συλλογής
δεδομένων. Για τη συλλογή των
απαιτούμενων δεδομένων, αξιοποιούνται
κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα
υφιστάμενα προγράμματα και έρευνες της
Ένωσης και των κρατών μελών της,
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων
LUCAS (Στατιστική έρευνα του πλαισίου
χρήσης/κάλυψης γης), το πρόγραμμα
COPERNICUS (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
παρακολούθησης της γης), συγκεκριμένα
μέσω της αποστολής Sentinel-2, και τα
Ευρωπαϊκά Δορυφορικά Συστήματα
Πλοήγησης Galileo και EGNOS, τα οποία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
υποστήριξη της εποπτείας των χρήσεων
γης. Η διαχείριση των δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων
για την επαναχρησιμοποίηση και τη
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Κοινότητα.

διάδοση των εκθέσεων, θα πρέπει να
συμμορφώνεται προς την οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου
2007, για τη δημιουργία υποδομής
χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα.

Τροπολογία 19
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

(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
(ΣΛΕΕ) 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
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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 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.

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 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.

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
Απώτερος στόχος του παρόντος
κανονισμού είναι να συμβάλει στην
παγκόσμια δέσμευση για συγκράτηση της
θερμοκρασίας κάτω από τους 2 βαθμούς
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα
και για συνέχιση των προσπαθειών
περιορισμού της αύξησης της
θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό.

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(ε α) διαχειριζόμενοι υγροβιότοποι:
χρήση γης που έχει δηλωθεί ως
υγροβιότοπος και παραμένει
υγροβιότοπος, και οικισμός ή άλλες
εκτάσεις γης που έχουν μετατραπεί σε
υγροβιότοπο καθώς και υγροβιότοπος
που έχει μετατραπεί σε οικισμό και άλλες
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εκτάσεις·
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.
Ένα κράτος μέλος δύναται να
επιλέξει να συμπεριλάβει στο πεδίο
εφαρμογής της ανάληψης υποχρεώσεών
του σύμφωνα με το άρθρο 4 και τους
διαχειριζόμενους υγροβιότοπους, που
αντιστοιχούν στις εκτάσεις γης που είχαν
δηλωθεί ως υγροβιότοποι και παραμένουν
υγροβιότοποι, τους οικισμούς και άλλες
εκτάσεις που έχουν μετατραπεί σε
υγροβιότοπους, καθώς και τους
υγροβιότοπους που έχουν μετατραπεί σε
οικισμούς και άλλες εκτάσεις. Σε
περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει
τη δυνατότητα αυτή, καταγράφει
λογιστικά τις εκπομπές και τις
απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους
υγροβιότοπους σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό.

2.
Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν
συγκεκριμένη λογιστική κατηγορία για
τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους την
[ημερομηνία έναρξης ισχύος] μπορούν να
επωφεληθούν από μία μεταβατική περίοδο
πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης
ισχύος], για να συγκεντρώσουν αξιόπιστα
και διαφανή δεδομένα για τους
διαχειριζόμενους υγροβιότοπους και να
θεσπίσουν ένα σύστημα υποβολής
εκθέσεων σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό. Η καταλληλότητα των
δεδομένων και του συστήματος υποβολής
εκθέσεων εκτιμώνται στο πλαίσιο του
ελέγχου συμμόρφωσης που αναφέρεται
στο άρθρο 12.

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
2 α. Όταν καταγράφουν λογιστικά τις
δασωμένες και τις αποδασωμένες
εκτάσεις γης και τις διαχειριζόμενες
δασικές εκτάσεις, τα κράτη μέλη
περιλαμβάνουν μια λογιστική κατηγορία
που συνδέεται με προϊόντα υλοτομίας
σύμφωνα με το άρθρο 9.

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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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 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 και σε
όλες τις σχετικές συμπληρωματικές
κατευθυντήριες γραμμές της IPCC
(«κατευθυντήριες γραμμές της IPCC») του
2006.

Τροπολογία 25
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
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.

Για την περίοδο από το 2021 έως το 2025
και από 2026 έως το 2030, κατ’ ελάχιστον,
τα κράτη μέλη μεριμνούν 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.

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
Προκειμένου να εκπληρωθούν οι
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις της Ένωσης
στο πλαίσιο της συμφωνίας του
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Παρισιού, τα κράτη μέλη υποβάλλουν
στην Επιτροπή σχέδιο δράσης συμβατό
με την διαδικασία που ορίζεται στον
κανονισμό [για τη διακυβέρνηση της
Ενεργειακής Ένωσης COM (2016) 759)]
στο οποίο καθορίζονται μακροπρόθεσμοι
στόχοι για την αύξηση των
απορροφήσεων, των αποθεμάτων
άνθρακα και των πρακτικών αειφόρου
διαχείρισης των δασών.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
1 α. Όταν καταρτίζουν τους εθνικούς
λογαριασμούς τους, τα κράτη μέλη
διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες
χρήσης γης είναι συμβατές με τις
στρατηγικές της Ένωσης για τη
βιοποικιλότητα και τα δάση.

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.
Κατά παρέκκλιση από την
απαίτηση εφαρμογής της προκαθορισμένης
περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 5
παράγραφος 3, ένα κράτος μέλος μπορεί
να μεταφέρει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις,
τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τους
υγρότοπους, τους οικισμούς και άλλες
εκτάσεις από την οικεία κατηγορία γης που
μετατράπηκε σε δασική έκταση στην
κατηγορία των δασικών εκτάσεων που
εξακολουθούν να είναι δασικές έπειτα από
30 έτη από την ημερομηνία της
μετατροπής.

2.
Κατά παρέκκλιση από την
απαίτηση εφαρμογής της προκαθορισμένης
περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 5
παράγραφος 3, ένα κράτος μέλος μπορεί
να μεταφέρει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις,
τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τους
υγρότοπους, τους οικισμούς και άλλες
εκτάσεις από την οικεία κατηγορία γης που
μετατράπηκε σε δασική έκταση στην
κατηγορία των δασικών εκτάσεων που
εξακολουθούν να είναι δασικές έπειτα από
30 έτη από την ημερομηνία της
μετατροπής. Κάθε απόφαση για τη
χορήγηση αυτής της παρέκκλισης
βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές
της IPCC και εγκρίνεται από την ομάδα
επανεξέτασης που προβλέπεται στο
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άρθρο 8 παράγραφος 5.
Τροπολογία 29
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 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.

Τροπολογία 30
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
έως τις 30 Ιουνίου 2023 για την περίοδο
2026-2030.

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
έως τις 30 Ιουνίου 2023 για την περίοδο
2026-2030. Κατόπιν αιτήματος των
κρατών μελών, η Επιτροπή παρέχει
καθοδήγηση και τεχνική βοήθεια.

Τροπολογία 31
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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.

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 τις τρέχουσες
πρακτικές ως προς τη διαχείριση των
δασικών εκτάσεων, όπως έχει τεκμηριωθεί
μέχρι το 2017 για την περίοδο 2021-2025
και μέχρι το 2022 για την περίοδο 20262030 ανά είδος και ανά ηλικιακή
κατηγορία των εθνικών δασών,
εκφρασμένο σε τόνους ισοδυνάμου CO2
ανά έτος.

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής
δασικών εκτάσεων δημοσιοποιείται και
υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση.

Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής
δασικών εκτάσεων δημοσιοποιείται,
μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο, και
υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση.

Τροπολογία 33
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

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. Τα δεδομένα που
χρησιμοποιούνται είναι οι πλέον
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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.

πρόσφατες επαληθευμένες λογιστικές
καταγραφές χρήσης της γης και δασικών
συνθηκών. 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 και για να αναφέρει θετικές
επιδόσεις που επιτεύχθηκαν χάρη σε
πολιτική για την βιώσιμη διαχείριση των
δασών που ίσχυε κατά τον καθορισμό
της.

Τροπολογία 34
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
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.

5.
Μια ομάδα επανεξέτασης
αποτελούμενη από επίλεκτους
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και των
κρατών μελών 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. Τα κράτη μέλη
παρέχουν στην ομάδα επανεξέτασης όλα
τα δεδομένα και τις πληροφορίες που
απαιτούνται για τη διενέργεια της
επανεξέτασης και της αξιολόγησης. Στο
βαθμό που 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, το οικείο κράτος
μέλος υπολογίζει εκ νέου τα προτεινόμενα
νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς
δασικών εκτάσεων. Προκειμένου να
βελτιωθεί η διαφάνεια, η Επιτροπή
συντάσσει συγκεφαλαιωτική έκθεση με
συστάσεις και την δημοσιοποιεί, μεταξύ
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άλλων με δημοσίευση μέσω του
διαδικτύου.
Τροπολογία 35
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 20262030.

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. Η πρώτη από
τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις η
οποία προβλέπεται να βασιστεί στα
σχέδια που υποβάλλονται από τα κράτη
μέλη δυνάμει της παραγράφου 3,
εγκρίνεται το αργότερο έως την 31η
Δεκεμβρίου 2019. 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 20262030.

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά
τις εκπομπές και τις απορροφήσεις που
προκύπτουν από τις μεταβολές της
δεξαμενής των προϊόντων υλοτομίας που
εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες, με

Στους σχετικούς με τα προϊόντα
υλοτομίας λογαριασμούς που τηρούν τα
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6
παράγραφος 1 και του άρθρου 8
παράγραφος 1 καταγράφονται οι
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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:

τη χρήση της συνάρτησης διάσπασης
πρώτης τάξεως, τις μεθοδολογίες και τις
προκαθορισμένες τιμές χρόνου
υποδιπλασιασμού που καθορίζονται στο
παράρτημα V:

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (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
συμπληρωματικά προϊόντα που έχουν
θετικό αποτέλεσμα υποκατάστασης,
λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις
των κρατών μελών σχετικά με ειδικές
ανά χώρα υποκατηγορίες. Η εν λόγω
επικαιροποίηση διενεργείται βάσει των
κατευθυντήριων γραμμών της IPCC και
διασφαλίζει την περιβαλλοντική
ακεραιότητα της λογιστικής της Ένωσης
στον τομέα LULUCF.

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
5 α. Στην έκθεση που αναφέρεται στο
άρθρο 15 περιλαμβάνεται μια αξιολόγηση
των επιπτώσεων του μηχανισμού
ευελιξίας που προβλέπεται στο παρόν
άρθρο.

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 12 – παράγραφος 2
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.
Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδελεχή
εξέταση των εκθέσεων συμμόρφωσης για
τους σκοπούς της αξιολόγησης της
συμμόρφωσης με το άρθρο 4.

2.
Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδελεχή
εξέταση των εκθέσεων συμμόρφωσης για
τους σκοπούς της αξιολόγησης της
συμμόρφωσης με το άρθρο 4 και παρέχει
αιτιολόγηση οιασδήποτε διαφοράς.

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.
Η Επιτροπή καταγράφει την
ποσότητα των εκπομπών και των
απορροφήσεων για κάθε κατηγορία
λογιστικής καταγραφής γης σε κάθε
κράτος μέλος και διασφαλίζει την ορθή
λογιστική καταγραφή κατά την άσκηση
των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με το
άρθρο 11, στο ενωσιακό μητρώο που
θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013. Ο
κεντρικός διαχειριστής πραγματοποιεί
αυτοματοποιημένο έλεγχο κάθε
συναλλαγής στο πλαίσιο του παρόντος
κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, θα
απαγορεύει συναλλαγές, για να
διασφαλίζει ότι δεν σημειώνονται
παρατυπίες. Το κοινό έχει πρόσβαση στις
σχετικές πληροφορίες.

1.
Η Επιτροπή καταγράφει την
ποσότητα των εκπομπών και των
απορροφήσεων για κάθε κατηγορία
λογιστικής καταγραφής γης σε κάθε
κράτος μέλος και διασφαλίζει την ορθή
λογιστική καταγραφή κατά την άσκηση
των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με το
άρθρο 11, στο ενωσιακό μητρώο που
θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013. Ο
κεντρικός διαχειριστής πραγματοποιεί
αυτοματοποιημένο και εξαντλητικό έλεγχο
κάθε συναλλαγής στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισμού και, εφόσον
απαιτείται, θα απαγορεύει συναλλαγές, για
να διασφαλίζει ότι δεν σημειώνονται
παρατυπίες. Στο κράτος μέλος δίδεται
ανατροφοδότηση και προβλέπεται
δικαίωμα απάντησης. Κάθε αίτηση από
ένα κράτος μέλος για διόρθωση πρέπει να
υποβάλλεται εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος. Η Επιτροπή καταγράφει
την ιχνηλασιμότητα αυτών των
γεγονότων και εξασφαλίζει την πρόσβαση
του κοινού σε αυτές τις πληροφορίες
μέσω του Διαδικτύου.

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
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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 για περίοδο 5 ετών από την
[ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.
Πριν από την έκδοση κατ’
εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή
διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι
οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται
στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση
της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.

4.
Πριν από την έκδοση κατ’
εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή
διαβουλεύεται και εργάζεται για την
επίτευξη κοινής θέσης με
εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από
κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές
που καθορίζονται στη διοργανική
συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας
της 13ης Απριλίου 2016.

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.

Εντός έξι μηνών από τον διάλογο
διευκόλυνσης που προβλέπεται να
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της
UNFCCC το 2018, το 2024 και εν
συνεχεία ανά πενταετία, η Επιτροπή
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη
συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της
ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή
του στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων
στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και
ενδεχομένως υποβάλλει, κατά περίπτωση,
προτάσεις για την επικαιροποίηση του
παρόντος κανονισμού και του επιπέδου
φιλοδοξίας του σύμφωνα με τις εξελίξεις
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που προκύπτουν από τον διάλογο
διευκόλυνσης στο πλαίσιο της UNFCCC
και τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
α α) Τα επίπεδα αναφοράς συμβάλλουν
στη διατήρηση ή την αύξηση των
δασικών αποθεμάτων άνθρακα με
παράλληλη ετήσια σταθερή απόδοση σε
ξυλεία, ίνες ή ενέργεια από τα δάση·

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος 3 – 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
εκπομπών και των απορροφήσεων που
προκύπτουν από τη χρήση βιομάζας·

γ)
Τα επίπεδα αναφοράς θα πρέπει να
διασφαλίζουν μια άρτια και αξιόπιστη
λογιστικοποίηση των διαχειριζόμενων
δασικών εκτάσεων, ώστε να
εξασφαλίζουν την κατάλληλη λογιστική
καταγραφή των εκπομπών και των
απορροφήσεων που προκύπτουν από τη
χρήση βιομάζας·

Τροπολογία 46
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·
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Τροπολογία 47
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, καθώς 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, όπως ορίζεται στη δασική
στρατηγική της ΕΕ, τα εθνικά δασικά
προγράμματα και πολιτικές του εκάστοτε
κράτους μέλους, την στρατηγική της ΕΕ
για τη βιοποικιλότητα και τη στρατηγική
της ΕΕ για τη βιοοικονομία·

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος Α – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
ζ α) Τα επίπεδα αναφοράς
επιβεβαιώνουν ότι στην κατασκευή δεν
έχουν συμπεριληφθεί άμεσα υποθέσεις ή
εκτιμήσεις που βασίζονται στις πολιτικές
των κρατών μελών ή της ΕΕ ή υποθέσεις
ή σε εκτιμήσεις που βασίζονται σε
υποθετικές μελλοντικές αλλαγές των
πολιτικών των κρατών μελών ή της
Ένωσης.
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Τίτλος

Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των
απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη
δασοκομία στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το
2030 και τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 525/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την
αλλαγή του κλίματος
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