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Τροπολογία 69
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με λογιστικούς 
κανόνες και σχέδια δράσης για τις 
εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων 
θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές 
χρήσεων γης και τη δασοκομία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με λογιστικούς 
κανόνες για τις εκπομπές και τις 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις 
χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και 
τη δασοκομία

Or. en

Τροπολογία 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο τομέας των χρήσεων γης, των 
αλλαγών χρήσεων γης και της δασοκομίας 
(«LULUCF») της Ένωσης αποτελεί 
καθαρή καταβόθρα που απορροφά από την 
ατμόσφαιρα ποσότητα αερίων 
θερμοκηπίου ισοδύναμη με σημαντικό 
ποσοστό του συνόλου των ενωσιακών 
εκπομπών. Ο τομέας αυτός συνεπάγεται 
ανθρωπογενείς εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω 
μεταβολών στην ποσότητα του άνθρακα 
που αποθηκεύεται στα φυτά και στο 
έδαφος. Οι εκπομπές και απορροφήσεις 
αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στον 
τομέα LULUCF δεν προσμετρώνται στους 
ενωσιακούς στόχους μείωσης των 

(1) Ο τομέας των χρήσεων γης, των 
αλλαγών χρήσεων γης και της δασοκομίας 
(«LULUCF») της Ένωσης αποτελεί 
καθαρή καταβόθρα που απορροφά από την 
ατμόσφαιρα ποσότητα αερίων 
θερμοκηπίου ισοδύναμη με σημαντικό 
ποσοστό του συνόλου των ενωσιακών 
εκπομπών. Ο τομέας αυτός συνεπάγεται 
ανθρωπογενείς εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω 
μεταβολών στην ποσότητα του άνθρακα 
που αποθηκεύεται στα φυτά και στο 
έδαφος. Η αυξημένη βιώσιμη χρήση 
προϊόντων υλοτομίας μπορεί να 
περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές και να 
αυξήσει τις απορροφήσεις από την 
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εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% 
μέχρι το 2020, σύμφωνα με την απόφαση 
αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 202020, περί των 
προσπαθειών των κρατών μελών να 
μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 
εκπομπών αυτών μέχρι το 202020 και με 
την 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/ΕΚ21 του 
Συμβουλίου, πλην όμως προσμετρώνται εν 
μέρει στον ενωσιακό ποσοτικό στόχο 
περιορισμού και μείωσης των εκπομπών 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του 
πρωτοκόλλου του Κιότο («Πρωτόκολλο 
του Κιότο») της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές («UNFCCC»), το οποίο 
εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/358/EΚ22

του Συμβουλίου.

ατμόσφαιρα. Οι εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου που 
οφείλονται στον τομέα LULUCF δεν 
προσμετρώνται στους ενωσιακούς στόχους 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020, 
σύμφωνα με την απόφαση 
αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 202020, περί των 
προσπαθειών των κρατών μελών να 
μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 
εκπομπών αυτών μέχρι το 202020 και με 
την 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/ΕΚ21 του 
Συμβουλίου, πλην όμως προσμετρώνται εν 
μέρει στον ενωσιακό ποσοτικό στόχο 
περιορισμού και μείωσης των εκπομπών 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του 
πρωτοκόλλου του Κιότο («Πρωτόκολλο 
του Κιότο») της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
μεταβολές («UNFCCC»), το οποίο 
εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/358/EΚ22

του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συνυπολογισμός των μεταβολών του αποθέματος άνθρακα που προκύπτουν ιδίως από 
προϊόντα υλοτομίας στις εθνικές απογραφές αερίων του θερμοκηπίου συνιστά μεγάλη ευκαιρία 
για τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους για μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 71
Gaston Franco, Sophie Auconie
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Σύμφωνα με τον χάρτη πορείας για 
τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050, είναι 
σημαντικό να εξετάζονται όλες οι χρήσεις 
γης ως ενιαίο σύνολο και να καλύπτονται 
οι χρήσεις γης, οι αλλαγές τους και η 
δασοκομία (LULUCF) από την κλιματική 
πολιτική της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 72
Elisabeth Köstinger

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 9 της απόφασης 
406/2009/ΕΚ επιβάλλει στην Επιτροπή την 
υποχρέωση να εξετάσει τις πρακτικές 
λεπτομέρειες της ένταξης, στη δέσμευση 
της Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, των εκπομπών και 
των απορροφήσεων των εν λόγω αερίων οι 
οποίες οφείλονται σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές 
των χρήσεων γης και τη δασοκομία, 
εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του συγκεκριμένου τομέα, 
καθώς και την επακριβή παρακολούθηση 
και λογιστική καταγραφή των εν λόγω 
εκπομπών και απορροφήσεων. Συνεπώς, η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να ορίζει, 
σαν πρώτο βήμα, λογιστικούς κανόνες 
προς εφαρμογή στις εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από 
τον τομέα LULUCF. Προκειμένου να 

(2) Το άρθρο 9 της απόφασης 
406/2009/ΕΚ επιβάλλει στην Επιτροπή την 
υποχρέωση να εξετάσει τις πρακτικές 
λεπτομέρειες της ένταξης, στη δέσμευση 
της Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, των εκπομπών και 
των απορροφήσεων των εν λόγω αερίων οι 
οποίες οφείλονται σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές 
των χρήσεων γης και τη δασοκομία, 
εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του συγκεκριμένου τομέα, 
καθώς και την επακριβή παρακολούθηση 
και λογιστική καταγραφή των εν λόγω 
εκπομπών και απορροφήσεων. Συνεπώς, η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να ορίζει, 
σαν πρώτο βήμα, λογιστικούς κανόνες 
προς εφαρμογή στις εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από 
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εξασφαλιστούν στο μεσοδιάστημα η 
διατήρηση και ο εμπλουτισμός των 
αποθεμάτων άνθρακα, θα πρέπει επίσης 
να προβλέπει τη θέσπιση από τα κράτη 
μέλη σχεδίων δράσης για τις LULUCF, 
στα οποία θα καθορίζονται μέτρα 
περιορισμού ή μείωσης των εκπομπών 
και διατήρησης ή αύξησης των 
απορροφήσεων από τον συγκεκριμένο 
τομέα.

τον τομέα LULUCF.

Or. de

Τροπολογία 73
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 9 της απόφασης 
406/2009/ΕΚ επιβάλλει στην Επιτροπή την 
υποχρέωση να εξετάσει τις πρακτικές 
λεπτομέρειες της ένταξης, στη δέσμευση 
της Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, των εκπομπών και 
των απορροφήσεων των εν λόγω αερίων οι 
οποίες οφείλονται σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές 
των χρήσεων γης και τη δασοκομία, 
εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του συγκεκριμένου τομέα, 
καθώς και την επακριβή παρακολούθηση 
και λογιστική καταγραφή των εν λόγω 
εκπομπών και απορροφήσεων. Συνεπώς, η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να ορίζει, 
σαν πρώτο βήμα, λογιστικούς κανόνες 
προς εφαρμογή στις εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από 
τον τομέα LULUCF. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν στο μεσοδιάστημα η 
διατήρηση και ο εμπλουτισμός των 
αποθεμάτων άνθρακα, θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει τη θέσπιση από τα κράτη μέλη 

(2) Το άρθρο 9 της απόφασης 
406/2009/ΕΚ επιβάλλει στην Επιτροπή την 
υποχρέωση να εξετάσει τις πρακτικές 
λεπτομέρειες της ένταξης, στη δέσμευση 
της Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, των εκπομπών και 
των απορροφήσεων των εν λόγω αερίων οι 
οποίες οφείλονται σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές 
των χρήσεων γης και τη δασοκομία, 
εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του συγκεκριμένου τομέα, 
καθώς και την επακριβή παρακολούθηση 
και λογιστική καταγραφή των εν λόγω 
εκπομπών και απορροφήσεων. Συνεπώς, η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να ορίζει, 
σαν πρώτο βήμα, λογιστικούς κανόνες 
προς εφαρμογή στις εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από 
τον τομέα LULUCF. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν στο μεσοδιάστημα η 
διατήρηση και ο εμπλουτισμός των 
αποθεμάτων άνθρακα, θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει τη θέσπιση από τα κράτη μέλη 
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σχεδίων δράσης για τις LULUCF, στα 
οποία θα καθορίζονται μέτρα
περιορισμού ή μείωσης των εκπομπών και 
διατήρησης ή αύξησης των 
απορροφήσεων από τον συγκεκριμένο
τομέα.

μέτρων για την ενθάρρυνση της βιώσιμης 
δασικής διαχείρισης και της βιώσιμης 
διαχείρισης γαιών με σκοπό τον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών 
και τη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων από τον τομέα LULUCF, 
στις στρατηγικές τους για ανάπτυξη με
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια δράσης θα δημιουργούσαν επιπλέον προβλήματα σε επίπεδο κράτους μέλους 
χωρίς να έχουν σαφή προστιθέμενη αξία. Θα οδηγούσαν στην εις διπλούν θέσπιση κανονισμού 
καθώς τα προτεινόμενα σχέδια δράσης θα λειτουργούσαν ταυτόχρονα με τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα σύμφωνα με τον 2ο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει αντί αυτού να συμπεριλάβουν μέτρα για την προώθηση της βιώσιμης 
δασικής διαχείρισης και της βιώσιμης διαχείρισης γαιών στο πλαίσιο των αναπτυξιακών 
στρατηγικών τους για χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές.

Τροπολογία 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 9 της απόφασης 
406/2009/ΕΚ επιβάλλει στην Επιτροπή την 
υποχρέωση να εξετάσει τις πρακτικές 
λεπτομέρειες της ένταξης, στη δέσμευση 
της Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, των εκπομπών και 
των απορροφήσεων των εν λόγω αερίων οι 
οποίες οφείλονται σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές 
των χρήσεων γης και τη δασοκομία, 
εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του συγκεκριμένου τομέα, 
καθώς και την επακριβή παρακολούθηση 
και λογιστική καταγραφή των εν λόγω 
εκπομπών και απορροφήσεων. Συνεπώς, η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να ορίζει, 

(2) Το άρθρο 9 της απόφασης 
406/2009/ΕΚ επιβάλλει στην Επιτροπή την 
υποχρέωση να εξετάσει τις πρακτικές 
λεπτομέρειες της ένταξης, στη δέσμευση 
της Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, των εκπομπών και 
των απορροφήσεων των εν λόγω αερίων οι 
οποίες οφείλονται σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές 
των χρήσεων γης και τη δασοκομία, 
εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του συγκεκριμένου τομέα, 
καθώς και την επακριβή παρακολούθηση 
και λογιστική καταγραφή των εν λόγω 
εκπομπών και απορροφήσεων. Συνεπώς, η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να ορίζει, 
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σαν πρώτο βήμα, λογιστικούς κανόνες 
προς εφαρμογή στις εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από 
τον τομέα LULUCF. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν στο μεσοδιάστημα η 
διατήρηση και ο εμπλουτισμός των 
αποθεμάτων άνθρακα, θα πρέπει επίσης 
να προβλέπει τη θέσπιση από τα κράτη 
μέλη σχεδίων δράσης για τις LULUCF, 
στα οποία θα καθορίζονται μέτρα 
περιορισμού ή μείωσης των εκπομπών 
και διατήρησης ή αύξησης των 
απορροφήσεων από τον συγκεκριμένο 
τομέα.

σαν πρώτο βήμα, λογιστικούς κανόνες 
προς εφαρμογή στις εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από 
τον τομέα LULUCF.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια δράσης θα δημιουργούσαν επιπλέον προβλήματα σε επίπεδο κράτους μέλους 
χωρίς να έχουν σαφή προστιθέμενη αξία. Θα θεσπιζόταν εις διπλούν κανονισμός καθώς θα 
λειτουργούσαν παράλληλα με τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα σύμφωνα με τον 2ο πυλώνα της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Τροπολογία 75
Romana Jordan

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 9 της απόφασης 
406/2009/ΕΚ επιβάλλει στην Επιτροπή
την υποχρέωση να εξετάσει τις πρακτικές 
λεπτομέρειες της ένταξης, στη δέσμευση 
της Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, των εκπομπών και 
των απορροφήσεων των εν λόγω αερίων 
οι οποίες οφείλονται σε δραστηριότητες
που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις 
αλλαγές των χρήσεων γης και τη 
δασοκομία, εξασφαλίζοντας τη 
σταθερότητα και την περιβαλλοντική 
ακεραιότητα της συμβολής του 
συγκεκριμένου τομέα, καθώς και την 

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης 
406/2009/ΕΚ, η Επιτροπή εξετάζει τις 
πρακτικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με 
τον τομέα LULUCF στις δεσμεύσεις της 
Ένωσης και των κρατών μελών για 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, με στόχο την εξασφάλιση 
της σταθερότητας και της 
περιβαλλοντικής ακεραιότητας της 
συμβολής του τομέα LULUCF, καθώς και 
την επακριβή παρακολούθηση και 
λογιστική καταγραφή. Ως αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή προτείνει 
τη λεγόμενη νομοθετική δέσμη LULUCF 
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επακριβή παρακολούθηση και λογιστική 
καταγραφή των εν λόγω εκπομπών και 
απορροφήσεων. Συνεπώς, η παρούσα 
απόφαση θα πρέπει να ορίζει, σαν πρώτο 
βήμα, λογιστικούς κανόνες προς εφαρμογή 
στις εκπομπές και απορροφήσεις αερίων 
θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF. 
Προκειμένου να εξασφαλιστούν στο 
μεσοδιάστημα η διατήρηση και ο 
εμπλουτισμός των αποθεμάτων άνθρακα, 
θα πρέπει επίσης να προβλέπει τη θέσπιση 
από τα κράτη μέλη σχεδίων δράσης για τις 
LULUCF, στα οποία θα καθορίζονται 
μέτρα περιορισμού ή μείωσης των 
εκπομπών και διατήρησης ή αύξησης των 
απορροφήσεων από τον συγκεκριμένο 
τομέα.

που αποτελείται από δύο 
αλληλοσυνδεόμενες νομοθετικές πράξεις:
κατά πρώτον, μια απόφαση σχετικά με 
τους λογιστικούς κανόνες για τις 
LULUCF και, κατά δεύτερον, μια 
νομοθετική πράξη σχετικά με την 
επίσημη ένταξη του τομέα LULUCF στις 
δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών 
μελών για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Συνεπώς, η παρούσα 
απόφαση θα πρέπει να ορίζει λογιστικούς 
κανόνες προς εφαρμογή στις εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από 
τον τομέα LULUCF. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν στο μεσοδιάστημα η 
διατήρηση και ο εμπλουτισμός των 
αποθεμάτων άνθρακα, θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει τη θέσπιση από τα κράτη μέλη 
σχεδίων δράσης για τις LULUCF, στα 
οποία θα καθορίζονται μέτρα περιορισμού 
ή μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Η δεύτερη 
νομοθετική πρόταση σχετικά με την 
επίσημη ένταξη του τομέα LULUCF στις 
δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών 
μελών για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου θα ακολουθήσει στη 
συνέχεια.

Or. en

Τροπολογία 76
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 9 της απόφασης 
406/2009/ΕΚ επιβάλλει στην Επιτροπή την 
υποχρέωση να εξετάσει τις πρακτικές 
λεπτομέρειες της ένταξης, στη δέσμευση 
της Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, των εκπομπών και 

(2) Το άρθρο 9 της απόφασης 
406/2009/ΕΚ επιβάλλει στην Επιτροπή την 
υποχρέωση να εξετάσει τις πρακτικές 
λεπτομέρειες της ένταξης, στη δέσμευση 
της Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, των εκπομπών και 
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των απορροφήσεων των εν λόγω αερίων οι 
οποίες οφείλονται σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές 
των χρήσεων γης και τη δασοκομία, 
εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του συγκεκριμένου τομέα, 
καθώς και την επακριβή παρακολούθηση 
και λογιστική καταγραφή των εν λόγω 
εκπομπών και απορροφήσεων. Συνεπώς, η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να ορίζει, 
σαν πρώτο βήμα, λογιστικούς κανόνες 
προς εφαρμογή στις εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από 
τον τομέα LULUCF. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν στο μεσοδιάστημα η 
διατήρηση και ο εμπλουτισμός των 
αποθεμάτων άνθρακα, θα πρέπει επίσης 
να προβλέπει τη θέσπιση από τα κράτη 
μέλη σχεδίων δράσης για τις LULUCF, 
στα οποία θα καθορίζονται μέτρα 
περιορισμού ή μείωσης των εκπομπών 
και διατήρησης ή αύξησης των 
απορροφήσεων από τον συγκεκριμένο 
τομέα.

των απορροφήσεων των εν λόγω αερίων οι 
οποίες οφείλονται σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές 
των χρήσεων γης και τη δασοκομία, 
εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την 
περιβαλλοντική ακεραιότητα της 
συμβολής του συγκεκριμένου τομέα, 
καθώς και την επακριβή παρακολούθηση 
και λογιστική καταγραφή των εν λόγω 
εκπομπών και απορροφήσεων. Συνεπώς, η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να ορίζει, 
σαν πρώτο βήμα, λογιστικούς κανόνες 
προς εφαρμογή στις εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από 
τον τομέα LULUCF.

Or. sv

Τροπολογία 77
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 9 της απόφασης 
406/2009/ΕΚ επιβάλλει στην Επιτροπή 
την υποχρέωση να εξετάσει τις πρακτικές 
λεπτομέρειες της ένταξης, στη δέσμευση 
της Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, των εκπομπών και 
των απορροφήσεων των εν λόγω αερίων οι 
οποίες οφείλονται σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις 
αλλαγές των χρήσεων γης και τη 

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης 
406/2009/ΕΚ, η Επιτροπή εξετάζει τις 
πρακτικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με 
τον τομέα LULUCF στις δεσμεύσεις της 
Ένωσης και των κρατών μελών για 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, με στόχο την εξασφάλιση 
της σταθερότητας και της 
περιβαλλοντικής ακεραιότητας της 
συμβολής του τομέα LULUCF, καθώς και 
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δασοκομία, εξασφαλίζοντας τη 
σταθερότητα και την περιβαλλοντική 
ακεραιότητα της συμβολής του 
συγκεκριμένου τομέα, καθώς και την 
επακριβή παρακολούθηση και λογιστική 
καταγραφή των εν λόγω εκπομπών και 
απορροφήσεων. Συνεπώς, η παρούσα 
απόφαση θα πρέπει να ορίζει, σαν πρώτο 
βήμα, λογιστικούς κανόνες προς εφαρμογή 
στις εκπομπές και απορροφήσεις αερίων 
θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF. 
Προκειμένου να εξασφαλιστούν στο 
μεσοδιάστημα η διατήρηση και ο 
εμπλουτισμός των αποθεμάτων άνθρακα, 
θα πρέπει επίσης να προβλέπει τη θέσπιση 
από τα κράτη μέλη σχεδίων δράσης για τις
LULUCF, στα οποία θα καθορίζονται 
μέτρα περιορισμού ή μείωσης των 
εκπομπών και διατήρησης ή αύξησης των 
απορροφήσεων από τον συγκεκριμένο 
τομέα.

την επακριβή παρακολούθηση και 
λογιστική καταγραφή. Ως αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή προτείνει 
τη λεγόμενη νομοθετική δέσμη LULUCF 
που αποτελείται από δύο 
αλληλοσυνδεόμενες νομοθετικές πράξεις:
κατά πρώτον, μια απόφαση σχετικά με 
τους λογιστικούς κανόνες για τις 
LULUCF και, κατά δεύτερον, μια 
νομοθετική πράξη σχετικά με την 
επίσημη ένταξη του τομέα LULUCF στις 
δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών 
μελών για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Συνεπώς, η παρούσα 
απόφαση θα πρέπει να ορίζει λογιστικούς 
κανόνες προς εφαρμογή στις εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από 
τον τομέα LULUCF. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν στο μεσοδιάστημα η 
διατήρηση και ο εμπλουτισμός των 
αποθεμάτων άνθρακα, θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει τη θέσπιση από τα κράτη μέλη 
σχεδίων δράσης για τις LULUCF, στα 
οποία θα καθορίζονται μέτρα περιορισμού 
ή μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Η δεύτερη 
νομοθετική πρόταση σχετικά με την 
επίσημη ένταξη του τομέα LULUCF στις 
δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών 
μελών για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου θα ακολουθήσει στη 
συνέχεια.

Or. en

Τροπολογία 78
Κρίτων Αρσένης, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η παρούσα απόφαση θεσπίζει τις 
υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον 
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αφορά την εφαρμογή των εν λόγω 
λογιστικών κανόνων και σχεδίων δράσης. 
Δεν θεσπίζει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις 
λογιστικής απεικόνισης ή υποβολής 
εκθέσεων για ιδιωτικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωργών των 
και δασοκαλλιεργητών.

Or. en

Τροπολογία 79
Κρίτων Αρσένης, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η παρούσα απόφαση θεσπίζει τις 
υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον 
αφορά την εφαρμογή των εν λόγω 
λογιστικών κανόνων και σχεδίων δράσης. 
Δεν θεσπίζει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις 
λογιστικής απεικόνισης ή υποβολής 
εκθέσεων για ιδιωτικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωργών των 
και δασοκαλλιεργητών.

Or. en

Τροπολογία 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Κατά τη 17η διάσκεψη των μερών της 
UNFCCC στο Durban, τον Δεκέμβριο του 
2011, εγκρίθηκε η απόφαση -/CMP.7 της 
διάσκεψης των μερών της UNFCCC που 
επέχει θέση συνόδου των μερών του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο («απόφαση -

(3) Κατά τη 17η διάσκεψη των μερών της 
UNFCCC στο Durban, τον Δεκέμβριο του 
2011, εγκρίθηκε η απόφαση 2/CMP.7 της 
διάσκεψης των μερών της UNFCCC που 
επέχει θέση συνόδου των μερών του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο («απόφαση 
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/CMP.7»), η οποία ορίζει κανόνες για τον 
καταλογισμό του τομέα LULUCF από τη 
δεύτερη περίοδο δέσμευσης βάσει του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο και έπειτα. Η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να συνάδει 
με την εν λόγω απόφαση, ώστε να 
εξασφαλιστεί ο κατάλληλος βαθμός 
συνοχής μεταξύ των εσωτερικών κανόνων 
της Ένωσης και των μεθοδολογιών που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο της UNFCCC. Η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες του 
τομέα LULUCF της Ένωσης.

2/CMP.7») και η απόφαση 16/CMP.1, η 
οποία ορίζει κανόνες για τον καταλογισμό 
του τομέα LULUCF από τη δεύτερη 
περίοδο δέσμευσης βάσει του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο και έπειτα. Η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να συνάδει 
με την εν λόγω απόφαση, ώστε να 
εξασφαλιστεί ο κατάλληλος βαθμός 
συνοχής μεταξύ των εσωτερικών κανόνων 
της Ένωσης και των μεθοδολογιών που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο της UNFCCC 
προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διπλή 
υποβολή εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο. Η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες του 
τομέα LULUCF της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το πλαίσιο της ΕΕ για τις LULUCF να συνάδει προς τους διεθνείς 
κανόνες προκειμένου να διευκολύνεται η υποβολή εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο και να 
αποφεύγονται στρεβλώσεις μεταξύ των διαφορετικών πλαισίων. Μια ευθυγράμμιση προς το 
διεθνές πλαίσιο (απόφαση 2/CMP.7 και απόφαση 16./CMP.1) θα διευκόλυνε την υποβολή 
εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο και θα εξασφάλιζε συνοχή.

Τροπολογία 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Κατά τη 17η διάσκεψη των μερών της 
UNFCCC στο Durban, τον Δεκέμβριο του 
2011, εγκρίθηκε η απόφαση -/CMP.7 της 
διάσκεψης των μερών της UNFCCC που 
επέχει θέση συνόδου των μερών του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο («απόφαση -
/CMP.7»), η οποία ορίζει κανόνες για τον 
καταλογισμό του τομέα LULUCF από τη 
δεύτερη περίοδο δέσμευσης βάσει του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο και έπειτα. Η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να συνάδει 

(3) Κατά τη 17η διάσκεψη των μερών της 
UNFCCC στο Durban, τον Δεκέμβριο του 
2011, εγκρίθηκε η απόφαση 2-/CMP.7 της 
διάσκεψης των μερών της UNFCCC που 
επέχει θέση συνόδου των μερών του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο («απόφαση 2-
/CMP.7») και η απόφαση 16/CMP.1, η 
οποία ορίζει κανόνες για τον καταλογισμό 
του τομέα LULUCF από τη δεύτερη 
περίοδο δέσμευσης βάσει του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο και έπειτα. Η 
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με την εν λόγω απόφαση, ώστε να 
εξασφαλιστεί ο κατάλληλος βαθμός 
συνοχής μεταξύ των εσωτερικών κανόνων 
της Ένωσης και των μεθοδολογιών που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο της UNFCCC. Η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες του 
τομέα LULUCF της Ένωσης.

παρούσα απόφαση θα πρέπει να συνάδει 
με την εν λόγω απόφαση, ώστε να 
εξασφαλιστεί ο κατάλληλος βαθμός 
συνοχής μεταξύ των εσωτερικών κανόνων 
της Ένωσης και των μεθοδολογιών που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο της UNFCCC 
προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διπλή 
υποβολή εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο. Η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες του 
τομέα LULUCF της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το πλαίσιο της ΕΕ για τις LULUCF να συνάδει προς τους διεθνείς 
κανόνες προκειμένου να διευκολύνεται η υποβολή εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο και να 
αποφεύγονται στρεβλώσεις μεταξύ των διαφορετικών πλαισίων. Προτείνεται ευθυγράμμιση 
προς το διεθνές πλαίσιο (απόφαση 2/CMP.7 και απόφαση 16./CMP.1) προκειμένου να 
διευκολύνεται η υποβολή εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Κατά τη 17η διάσκεψη των μερών της 
UNFCCC στο Durban, τον Δεκέμβριο του 
2011, εγκρίθηκε η απόφαση -/CMP.7 της 
διάσκεψης των μερών της UNFCCC που 
επέχει θέση συνόδου των μερών του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο («απόφαση -
/CMP.7»), η οποία ορίζει κανόνες για τον 
καταλογισμό του τομέα LULUCF από τη 
δεύτερη περίοδο δέσμευσης βάσει του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο και έπειτα. Η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να συνάδει 
με την εν λόγω απόφαση, ώστε να 
εξασφαλιστεί ο κατάλληλος βαθμός 
συνοχής μεταξύ των εσωτερικών κανόνων 
της Ένωσης και των μεθοδολογιών που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο της UNFCCC. Η 

(3) Κατά τη 17η διάσκεψη των μερών της 
UNFCCC στο Durban, τον Δεκέμβριο του 
2011, εγκρίθηκε η απόφαση -/CMP.7 της 
διάσκεψης των μερών της UNFCCC που 
επέχει θέση συνόδου των μερών του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο («απόφαση -
/CMP.7»), η οποία ορίζει κανόνες για τον 
καταλογισμό του τομέα LULUCF από τη 
δεύτερη περίοδο δέσμευσης βάσει του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο και έπειτα. Η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να συνάδει 
πλήρως με την εν λόγω απόφαση, ώστε να 
εξασφαλιστεί ο κατάλληλος βαθμός 
συνοχής μεταξύ των εσωτερικών κανόνων 
της Ένωσης και των μεθοδολογιών που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο της UNFCCC. Η 
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παρούσα απόφαση θα πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες του 
τομέα LULUCF της Ένωσης.

παρούσα απόφαση θα πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες του 
τομέα LULUCF της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 83
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Κατά τη 17η διάσκεψη των μερών της 
UNFCCC στο Durban, τον Δεκέμβριο του 
2011, εγκρίθηκε η απόφαση -/CMP.7 της 
διάσκεψης των μερών της UNFCCC που 
επέχει θέση συνόδου των μερών του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο («απόφαση -
/CMP.7»), η οποία ορίζει κανόνες για τον 
καταλογισμό του τομέα LULUCF από τη 
δεύτερη περίοδο δέσμευσης βάσει του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο και έπειτα. Η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να συνάδει 
με την εν λόγω απόφαση, ώστε να 
εξασφαλιστεί ο κατάλληλος βαθμός 
συνοχής μεταξύ των εσωτερικών κανόνων 
της Ένωσης και των μεθοδολογιών που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο της UNFCCC. Η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες του 
τομέα LULUCF της Ένωσης. 

(3) Κατά τη 17η διάσκεψη των μερών της 
UNFCCC στο Durban, τον Δεκέμβριο του 
2011, εγκρίθηκε η απόφαση -/CMP.7 της 
διάσκεψης των μερών της UNFCCC που 
επέχει θέση συνόδου των μερών του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο («απόφαση -
/CMP.7»), η οποία ορίζει κανόνες για τον 
καταλογισμό του τομέα LULUCF από τη 
δεύτερη περίοδο δέσμευσης βάσει του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο και έπειτα. Η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να συνάδει 
πλήρως με την εν λόγω απόφαση, ώστε να 
εξασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των 
εσωτερικών κανόνων της Ένωσης και των 
μεθοδολογιών που εγκρίνονται στο πλαίσιο 
της UNFCCC. Η παρούσα απόφαση θα 
πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει τις 
ιδιαιτερότητες του τομέα LULUCF της 
Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Εκτός από τις ευκαιρίες που 
συνδέονται άμεσα με τη δασοκομία και 
τη γεωργία, η διαχείριση των γεωργικών 
γαιών και των δασών με σκοπό την 
παραγωγή ξυλείας και ενέργειας μπορεί 
να αποφέρει οφέλη από πλευράς 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
στους συναφείς βιομηχανικούς κλάδους 
(π.χ. παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, 
μεταποίηση ξύλου) και στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ναι μεν ο 
άνθρακας αποθηκεύεται στα δέντρα, 
καθώς και σε άλλα φυτά και στα εδάφη, 
πλην όμως είναι δυνατόν να αποθηκευτεί 
για δεκαετίες και σε προϊόντα (π.χ. ξύλο 
κατασκευών). Οι προσανατολισμένες στη 
βιομηχανία και στους καταναλωτές 
πολιτικές μπορούν να συμβάλουν 
ουσιαστικά στην αύξηση της 
μακροχρόνιας χρήσης και της 
ανακύκλωσης του ξύλου ή/και στην 
παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και 
προϊόντων ξύλου, έτσι ώστε να 
αντικατασταθούν τα ανάλογα προϊόντα 
μεγαλύτερης έντασης εκπομπών (π.χ. 
σκυρόδεμα, χάλυβας, πλαστικές ύλες από 
ορυκτά καύσιμα). Πράγματι, μπορούν να 
αξιοποιηθούν στη βιομηχανία 
βιοπροϊόντων καλλιέργειες για 
υποκατάσταση υλικών (π.χ. κάνναβη και 
χόρτα για μόνωση αντί του υαλοβάμβακα, 
άχυρο για την επιπλοποιία, λινάρι ή σιζάλ 
για επενδύσεις θυρών αυτοκινήτων, 
βιοπλαστικά). Από μελέτες έχει προκύψει 
ότι για κάθε τόνο άνθρακα που περιέχεται 
σε προϊόντα ξύλου τα οποία 
υποκαθιστούν προϊόντα από άλλα υλικά 
εκτός ξύλου, αναμένεται μέση μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
δύο τόνους άνθρακα περίπου.

Or. en
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Τροπολογία 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι λογιστικοί κανόνες που 
εφαρμόζονται στον τομέα LULUCF της 
Ένωσης δεν θα πρέπει να δημιουργούν 
πρόσθετο διοικητικό φόρτο και, συνεπώς, 
δεν θα πρέπει να απαιτείται οι εκθέσεις 
που υποβάλλονται σύμφωνα με τους 
συγκεκριμένους κανόνες να περιέχουν 
πληροφορίες που δεν είναι απαραίτητες 
βάσει των αποφάσεων της διάσκεψης 
των μερών της UNFCCC και της 
συνόδου των μερών του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο.

Or. lt

Τροπολογία 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης και στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει 

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης. Θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
προαιρετική εφαρμογή στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 



PE492.911v01-00 18/91 AM\909081EL.doc

EL

λογιστικούς κανόνες προς προαιρετική 
εφαρμογή στις δραστηριότητες της 
αναβλάστησης και της αποστράγγισης και 
επανύγρανσης υγροτόπων.

βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων και στις δραστηριότητες της 
αναβλάστησης και της αποστράγγισης και 
επανύγρανσης υγροτόπων.

Or. en

Τροπολογία 87
Elisabeth Köstinger

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης και στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων. Θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
προαιρετική εφαρμογή στις 
δραστηριότητες της αναβλάστησης και 
της αποστράγγισης και επανύγρανσης 
υγροτόπων.

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης.

Or. de

Τροπολογία 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης και στις γεωργικές
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει 
λογιστικούς κανόνες προς προαιρετική 
εφαρμογή στις δραστηριότητες της 
αναβλάστησης και της αποστράγγισης και 
επανύγρανσης υγροτόπων.

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης. Θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
προαιρετική εφαρμογή στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων και στις δραστηριότητες της 
αναβλάστησης, της αποστράγγισης και 
επανύγρανσης υγροτόπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Durban – αποφασίστηκε υποχρεωτική λογιστική απεικόνιση 
μόνο για τη δραστηριότητα δασικής διαχείρισης. Παρόλο που πολλά κράτη μέλη βρίσκονται στη 
διαδικασία διεξαγωγής μελετών σκοπιμότητας όσον αφορά τη λογιστική απεικόνιση για τη 
διαχείριση βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν το 2014, η 
πρόταση της Επιτροπής υπερβαίνει τους διεθνείς κανόνες και δημιουργεί έτσι νέες στρεβλώσεις 
για τα κράτη μέλη και τους φορείς εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 

(4) Οι λογαριασμοί για τις 
δραστηριότητες LULUCF θα πρέπει να 
απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
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η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης και στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει 
λογιστικούς κανόνες προς προαιρετική 
εφαρμογή στις δραστηριότητες της 
αναβλάστησης και της αποστράγγισης και 
επανύγρανσης υγροτόπων.

και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογαριασμούς για τις 
δραστηριότητες LULUCF προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης. Θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει λογαριασμούς προς προαιρετική 
εφαρμογή στις γεωργικές δραστηριότητες 
της διαχείρισης βοσκοτόπων και 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων, στις 
δραστηριότητες της αναβλάστησης, της 
αποστράγγισης και επανύγρανσης 
υγροτόπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Durban – αποφασίστηκε υποχρεωτική λογιστική απεικόνιση 
μόνο για τη δραστηριότητα δασικής διαχείρισης. Η πρόταση της Επιτροπής υπερβαίνει τους 
διεθνείς κανόνες και δημιουργεί έτσι νέες στρεβλώσεις για τα κράτη μέλη και τους φορείς 
εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 90
Horst Schnellhardt

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
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διαχείρισης και στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει 
λογιστικούς κανόνες προς προαιρετική 
εφαρμογή στις δραστηριότητες της 
αναβλάστησης και της αποστράγγισης και 
επανύγρανσης υγροτόπων.

διαχείρισης. Θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
προαιρετική εφαρμογή στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων και στις δραστηριότητες της 
αναβλάστησης και της αποστράγγισης και 
επανύγρανσης υγροτόπων.

Or. de

Τροπολογία 91
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης και στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει 
λογιστικούς κανόνες προς προαιρετική 
εφαρμογή στις δραστηριότητες της 
αναβλάστησης και της αποστράγγισης και 
επανύγρανσης υγροτόπων.

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης. Θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
προαιρετική εφαρμογή στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων, της αναβλάστησης και της 
αποστράγγισης και επανύγρανσης 
υγροτόπων.

Or. pl

Τροπολογία 92
Romana Jordan
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης και στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει 
λογιστικούς κανόνες προς προαιρετική 
εφαρμογή στις δραστηριότητες της 
αναβλάστησης και της αποστράγγισης και 
επανύγρανσης υγροτόπων.

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται στους 
τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας με 
σκοπό να ενισχυθεί η συμβολή των 
αλλαγών της χρήσης των χερσαίων πόρων 
στη μείωση των εκπομπών. Η Ένωση και 
τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 
τηρήσουν από κοινού τη δέσμευση για το 
όριο του 3,5 τοις εκατό όπως 
προσδιορίζεται στην απόφαση 2/CMP.7 
της UNFCCC που συμφωνήθηκε στο 
Durban. Οι πρακτικές λεπτομέρειες της 
εν λόγω από κοινού τήρησης θα 
καταρτιστούν από την Επιτροπή σε 
ξεχωριστή, δεύτερη νομοθετική πράξη 
σχετικά με την επίσημη ένταξη του τομέα 
LULUCF στις δεσμεύσεις της Ένωσης 
και των κρατών μελών για μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα 
πλαίσια της νομοθετικής δέσμης 
LULUCF. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης και στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει 
λογιστικούς κανόνες προς προαιρετική 
εφαρμογή στις δραστηριότητες της 
αναβλάστησης και της αποστράγγισης και 
επανύγρανσης υγροτόπων.

Or. en

Τροπολογία 93
Gaston Franco, Sophie Auconie
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης και στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει 
λογιστικούς κανόνες προς προαιρετική 
εφαρμογή στις δραστηριότητες της 
αναβλάστησης και της αποστράγγισης και 
επανύγρανσης υγροτόπων.

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης. Θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
προαιρετική εφαρμογή στις 
δραστηριότητες της αναβλάστησης, της 
αποστράγγισης και επανύγρανσης 
υγροτόπων και στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η συμμόρφωση προς τα όσα συμφωνήθηκαν στο Durban.

Τροπολογία 94
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
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εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης και στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων
εκτάσεων. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει 
λογιστικούς κανόνες προς προαιρετική 
εφαρμογή στις δραστηριότητες της 
αναβλάστησης και της αποστράγγισης και 
επανύγρανσης υγροτόπων.

εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης. Θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
προαιρετική εφαρμογή στις 
δραστηριότητες της αναβλάστησης, της 
αποστράγγισης και επανύγρανσης 
υγροτόπων και στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων.

Or. en

Τροπολογία 95
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης και στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει 
λογιστικούς κανόνες προς προαιρετική 
εφαρμογή στις δραστηριότητες της 
αναβλάστησης και της αποστράγγισης και 
επανύγρανσης υγροτόπων.

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης. Θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
προαιρετική εφαρμογή στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων και στις δραστηριότητες της 
αναβλάστησης και της αποστράγγισης και 
επανύγρανσης υγροτόπων.

Or. en
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Τροπολογία 96
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να απηχούν τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας με σκοπό να ενισχυθεί 
η συμβολή των αλλαγών της χρήσης των 
χερσαίων πόρων στη μείωση των 
εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης και στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει 
λογιστικούς κανόνες προς προαιρετική 
εφαρμογή στις δραστηριότητες της 
αναβλάστησης και της αποστράγγισης και 
επανύγρανσης υγροτόπων.

(4) Οι λογιστικοί κανόνες για τις LULUCF 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται στους 
τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας με 
σκοπό να ενισχυθεί η συμβολή των 
αλλαγών της χρήσης των χερσαίων πόρων 
στη μείωση των εκπομπών. Η Ένωση και 
τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 
τηρήσουν από κοινού τη δέσμευση για το 
όριο του 3,5 τοις εκατό όπως 
προσδιορίζεται στην απόφαση 2/CMP.7 
της UNFCCC που συμφωνήθηκε στο 
Durban. Οι πρακτικές λεπτομέρειες της 
εν λόγω από κοινού τήρησης θα 
καταρτιστούν από την Επιτροπή σε 
ξεχωριστή, δεύτερη νομοθετική πράξη 
σχετικά με την επίσημη ένταξη του τομέα 
LULUCF στις δεσμεύσεις της Ένωσης 
και των κρατών μελών για μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα 
πλαίσια της νομοθετικής δέσμης 
LULUCF. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προς 
υποχρεωτική εφαρμογή στις δασοκομικές 
δραστηριότητες της δάσωσης, 
αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής 
διαχείρισης και στις γεωργικές 
δραστηριότητες της διαχείρισης 
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει 
λογιστικούς κανόνες προς προαιρετική 
εφαρμογή στις δραστηριότητες της 
αναβλάστησης και της αποστράγγισης και 
επανύγρανσης υγροτόπων.

Or. en
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Τροπολογία 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική 
ακεραιότητα των λογιστικών κανόνων που 
θα εφαρμόζονται στον τομέα LULUCF της 
Ένωσης, θα πρέπει οι κανόνες αυτοί να 
στηρίζονται στις λογιστικές αρχές της 
απόφασης -/CMP.7, καθώς και της 
απόφασης 16/CMP.1 της διάσκεψης των 
μερών της UNFCCC που επέχει θέση 
συνόδου των μερών του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο.

(5) Για να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική 
ακεραιότητα των λογαριασμών για τις 
LULUCF που θα εφαρμόζονται στον 
τομέα LULUCF της Ένωσης, θα πρέπει οι 
κανόνες αυτοί να στηρίζονται στις 
λογιστικές αρχές της απόφασης 2/CMP.7, 
καθώς και της απόφασης 16/CMP.1 της 
διάσκεψης των μερών της UNFCCC που 
επέχει θέση συνόδου των μερών του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας πρότασης απόφασης είναι να παράσχει στα κράτη μέλη ένα πλαίσιο για 
τη βελτίωση των εθνικών απογραφών τους αερίων του θερμοκηπίου (συγκεκριμένα στον τομέα 
LULUCF). Πρόκειται συνεπώς για «άσκηση» και όχι για καθορισμό στόχων. Επομένως, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος «υποβολή εκθέσεων» αντί του όρου «λογιστική απεικόνιση», 
αλλά λαμβάνοντας υπόψη τον υπολογισμό των πιστώσεων που μπορούν να παρέχουν οι 
διάφορες δραστηριότητες (π.χ. η «δασική διαχείριση» αποτελεί καταβόθρα), είναι 
καταλληλότερη η διατύπωση που χρησιμοποιείται για τον τίλο του άρθρου 3: «…τήρησης 
λογαριασμών για τις LULUCF» όταν αναφέρεται γενικότερα στις LULUCF και όχι μόνο στη 
δασική διαχείριση.

Τροπολογία 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική 
ακεραιότητα των λογιστικών κανόνων που 
θα εφαρμόζονται στον τομέα LULUCF της 
Ένωσης, θα πρέπει οι κανόνες αυτοί να 
στηρίζονται στις λογιστικές αρχές της 
απόφασης -/CMP.7, καθώς και της 

(5) Για να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική 
ακεραιότητα των λογιστικών κανόνων που 
θα εφαρμόζονται στον τομέα LULUCF της 
Ένωσης, θα πρέπει οι κανόνες αυτοί να 
στηρίζονται στις λογιστικές αρχές της 
απόφασης -/CMP.7, καθώς και της 
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απόφασης 16/CMP.1 της διάσκεψης των 
μερών της UNFCCC που επέχει θέση 
συνόδου των μερών του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο.

απόφασης 16/CMP.1 της διάσκεψης των 
μερών της UNFCCC που επέχει θέση 
συνόδου των μερών του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο, λαμβανομένων υπόψη των 
διαφορών μεταξύ των κρατών μελών 
καθώς και των ιδιαιτεροτήτων τους.

Or. lt

Τροπολογία 99
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική 
ακεραιότητα των λογιστικών κανόνων που 
θα εφαρμόζονται στον τομέα LULUCF της 
Ένωσης, θα πρέπει οι κανόνες αυτοί να 
στηρίζονται στις λογιστικές αρχές της 
απόφασης -/CMP.7, καθώς και της 
απόφασης 16/CMP.1 της διάσκεψης των 
μερών της UNFCCC που επέχει θέση 
συνόδου των μερών του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο.

(5) Για να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική 
ακεραιότητα των λογιστικών κανόνων που 
θα εφαρμόζονται στον τομέα LULUCF της 
Ένωσης, θα πρέπει οι κανόνες αυτοί να 
στηρίζονται στις λογιστικές αρχές της 
απόφασης -/CMP.7, της απόφασης
2/CMP.6,  καθώς και της απόφασης 
16/CMP.1 της διάσκεψης των μερών της 
UNFCCC που επέχει θέση συνόδου των 
μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο και να 
εφαρμόζονται κατά τρόπο συνεκτικό, 
συγκρίσιμο και πλήρη εντός της Ένωσης 
και μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 100
Gaston Franco, Sophie Auconie

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι λογιστικοί κανόνες που 
βασίζονται στην απόφαση 2/CMP.7 και 
στην απόφαση 16/CMP.1 δεν επιτρέπουν 
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λογιστική απεικόνιση του αποτελέσματος 
υποκατάστασης της χρήσης προϊόντων 
υλοτομίας για σκοπούς παραγωγής 
ενέργειας και υλικών, καθώς κάτι τέτοιο 
θα οδηγούσε σε διπλές καταχωρήσεις.
Ωστόσο, πρόκειται για σημαντική 
συμβολή της δασοκομίας στον μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής. Για τον λόγο 
αυτό και για πληροφοριακούς σκοπούς, 
τα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν 
τις εκπομπές που αποτρέπονται μέσω των 
αποτελεσμάτων υποκατάστασης της 
δασικής διαχείρισης. Κάτι τέτοιο θα 
αύξανε τη συνοχή της πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να 
απεικονίζουν με ακρίβεια τις 
ανθρωπογενείς μεταβολές των εκπομπών 
και των απορροφήσεων. Η παρούσα 
απόφαση θα πρέπει εν προκειμένω να 
προβλέπει τη χρήση ειδικών μεθοδολογιών 
για τις διάφορες δραστηριότητες LULUCF. 
Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις που 
σχετίζονται με τη δάσωση, την αναδάσωση 
και την αποδάσωση αποτελούν άμεση 
συνέπεια της ανθρώπινης παρέμβασης και, 
επομένως, θα πρέπει να καταλογίζονται εξ 
ολοκλήρου. Δεδομένου, όμως, ότι δεν είναι 
ανθρωπογενείς όλες οι εκπομπές και 
απορροφήσεις από τη δασική διαχείριση, 
οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει 
να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων 
αναφοράς ώστε να εξαιρούνται οι 
επιδράσεις των φυσικών χαρακτηριστικών, 
καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των χωρών. 
Τα επίπεδα αναφοράς είναι εκτιμήσεις των 

(6) Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να 
απεικονίζουν με ακρίβεια τις 
ανθρωπογενείς μεταβολές των εκπομπών 
και των απορροφήσεων. Η παρούσα 
απόφαση θα πρέπει εν προκειμένω να 
προβλέπει τη χρήση ειδικών μεθοδολογιών 
για τις διάφορες δραστηριότητες LULUCF. 
Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις που 
σχετίζονται με τη δάσωση, την αναδάσωση 
και την αποδάσωση αποτελούν άμεση 
συνέπεια της ανθρώπινης παρέμβασης και, 
επομένως, θα πρέπει να καταλογίζονται εξ 
ολοκλήρου. Δεδομένου, όμως, ότι δεν είναι 
ανθρωπογενείς όλες οι εκπομπές και 
απορροφήσεις από τη δασική διαχείριση, 
οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει 
να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων 
αναφοράς ώστε να εξαιρούνται οι 
επιδράσεις των φυσικών χαρακτηριστικών, 
καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των χωρών. 
Τα επίπεδα αναφοράς είναι εκτιμήσεις των 
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ετήσιων καθαρών εκπομπών ή 
απορροφήσεων από τη δασική διαχείριση 
στην επικράτεια κράτους μέλους κατά τα 
έτη μιας λογιστικής περιόδου και θα πρέπει 
να καθορίζονται με διαφάνεια, σύμφωνα 
με την απόφαση -/CMP.7, και να 
αναθεωρούνται, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν τις βελτιώσεις των 
διαθέσιμων στα κράτη μέλη 
μεθοδολογιών ή δεδομένων. Οι λογιστικοί 
κανόνες θα πρέπει να προβλέπουν ανώτατο 
όριο προς εφαρμογή στις καθαρές 
εκπομπές και απορροφήσεις αερίων 
θερμοκηπίου από τη δασική διαχείριση 
που μπορούν να καταχωρίζονται στους 
λογαριασμούς, λόγω των υποκείμενων 
αβεβαιοτήτων των προβλέψεων στις οποίες 
βασίζονται τα επίπεδα αναφοράς.

ετήσιων καθαρών εκπομπών ή 
απορροφήσεων από τη δασική διαχείριση 
στην επικράτεια κράτους μέλους κατά τα 
έτη μιας λογιστικής περιόδου και θα πρέπει 
να καθορίζονται με διαφάνεια, σύμφωνα 
με την απόφαση -/CMP.7, να συνάδουν με 
τις αποφάσεις της UNFCCC και να
αναθεωρούνται μόνο σε περίπτωση 
αναθεώρησης των επιπέδων αναφοράς 
που εγκρίνονται από τους φορείς της 
UNFCCC ή του Κιότο. Οι λογιστικοί 
κανόνες θα πρέπει να προβλέπουν ανώτατο 
όριο προς εφαρμογή στις καθαρές 
εκπομπές και απορροφήσεις αερίων 
θερμοκηπίου από τη δασική διαχείριση 
που μπορούν να καταχωρίζονται στους 
λογαριασμούς, λόγω των υποκείμενων 
αβεβαιοτήτων των προβλέψεων στις οποίες 
βασίζονται τα επίπεδα αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 102
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να 
απεικονίζουν με ακρίβεια τις 
ανθρωπογενείς μεταβολές των εκπομπών 
και των απορροφήσεων. Η παρούσα 
απόφαση θα πρέπει εν προκειμένω να 
προβλέπει τη χρήση ειδικών μεθοδολογιών 
για τις διάφορες δραστηριότητες LULUCF. 
Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις που 
σχετίζονται με τη δάσωση, την αναδάσωση 
και την αποδάσωση αποτελούν άμεση 
συνέπεια της ανθρώπινης παρέμβασης και, 
επομένως, θα πρέπει να καταλογίζονται εξ 
ολοκλήρου. Δεδομένου, όμως, ότι δεν είναι 
ανθρωπογενείς όλες οι εκπομπές και 
απορροφήσεις από τη δασική διαχείριση, 
οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει 

(6) Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να 
απεικονίζουν με ακρίβεια τις 
ανθρωπογενείς μεταβολές των εκπομπών 
και των απορροφήσεων. Η παρούσα 
απόφαση θα πρέπει εν προκειμένω να 
προβλέπει τη χρήση ειδικών μεθοδολογιών 
για τις διάφορες δραστηριότητες LULUCF. 
Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις που 
σχετίζονται με τη δάσωση, την αναδάσωση 
και την αποδάσωση αποτελούν άμεση 
συνέπεια της ανθρώπινης παρέμβασης και, 
επομένως, θα πρέπει να καταλογίζονται εξ 
ολοκλήρου. Δεδομένου, όμως, ότι δεν είναι 
ανθρωπογενείς όλες οι εκπομπές και 
απορροφήσεις από τη δασική διαχείριση, 
οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει 
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να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων 
αναφοράς ώστε να εξαιρούνται οι 
επιδράσεις των φυσικών χαρακτηριστικών, 
καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των χωρών. 
Τα επίπεδα αναφοράς είναι εκτιμήσεις των 
ετήσιων καθαρών εκπομπών ή 
απορροφήσεων από τη δασική διαχείριση 
στην επικράτεια κράτους μέλους κατά τα 
έτη μιας λογιστικής περιόδου και θα πρέπει 
να καθορίζονται με διαφάνεια, σύμφωνα 
με την απόφαση -/CMP.7, και να 
αναθεωρούνται, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν τις βελτιώσεις των 
διαθέσιμων στα κράτη μέλη 
μεθοδολογιών ή δεδομένων. Οι λογιστικοί 
κανόνες θα πρέπει να προβλέπουν 
ανώτατο όριο προς εφαρμογή στις 
καθαρές εκπομπές και απορροφήσεις 
αερίων θερμοκηπίου από τη δασική 
διαχείριση που μπορούν να 
καταχωρίζονται στους λογαριασμούς, 
λόγω των υποκείμενων αβεβαιοτήτων 
των προβλέψεων στις οποίες βασίζονται 
τα επίπεδα αναφοράς.

να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων 
αναφοράς ώστε να εξαιρούνται οι 
επιδράσεις των φυσικών χαρακτηριστικών, 
καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των χωρών. 
Τα επίπεδα αναφοράς είναι εκτιμήσεις των 
ετήσιων καθαρών εκπομπών ή 
απορροφήσεων από τη δασική διαχείριση 
στην επικράτεια κράτους μέλους κατά τα 
έτη μιας λογιστικής περιόδου και θα πρέπει 
να καθορίζονται με διαφάνεια, σύμφωνα 
με την απόφαση -/CMP.7, και να 
συνάδουν πλήρως με τις αποφάσεις της 
UNFCCC.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ έχει εγκρίνει τα τρέχοντα επίπεδα αναφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας UNFCCC. Τα 
επίπεδα αναφοράς των κρατών μελών θα πρέπει να αλλάζουν μόνο σε περίπτωση που αλλάξουν 
σύμφωνα με την UNFCCC. Ορίζοντας νέους κανόνες, η ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις σχετικά με μια παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να 
απεικονίζουν με ακρίβεια τις 
ανθρωπογενείς μεταβολές των εκπομπών 
και των απορροφήσεων. Η παρούσα 

(6) Οι λογαριασμοί για τις LULUCF θα 
πρέπει να απεικονίζουν με ακρίβεια τις 
ανθρωπογενείς μεταβολές των εκπομπών 
και των απορροφήσεων. Η παρούσα 
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απόφαση θα πρέπει εν προκειμένω να 
προβλέπει τη χρήση ειδικών μεθοδολογιών 
για τις διάφορες δραστηριότητες LULUCF. 
Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις που 
σχετίζονται με τη δάσωση, την αναδάσωση 
και την αποδάσωση αποτελούν άμεση 
συνέπεια της ανθρώπινης παρέμβασης και, 
επομένως, θα πρέπει να καταλογίζονται εξ 
ολοκλήρου. Δεδομένου, όμως, ότι δεν είναι 
ανθρωπογενείς όλες οι εκπομπές και 
απορροφήσεις από τη δασική διαχείριση, 
οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει 
να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων 
αναφοράς ώστε να εξαιρούνται οι 
επιδράσεις των φυσικών χαρακτηριστικών, 
καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των χωρών. 
Τα επίπεδα αναφοράς είναι εκτιμήσεις των 
ετήσιων καθαρών εκπομπών ή 
απορροφήσεων από τη δασική διαχείριση 
στην επικράτεια κράτους μέλους κατά τα 
έτη μιας λογιστικής περιόδου και θα πρέπει 
να καθορίζονται με διαφάνεια, σύμφωνα 
με την απόφαση -/CMP.7, και να 
αναθεωρούνται, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν τις βελτιώσεις των 
διαθέσιμων στα κράτη μέλη μεθοδολογιών 
ή δεδομένων. Οι λογιστικοί κανόνες θα 
πρέπει να προβλέπουν ανώτατο όριο προς 
εφαρμογή στις καθαρές εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από τη 
δασική διαχείριση που μπορούν να 
καταχωρίζονται στους λογαριασμούς, 
λόγω των υποκείμενων αβεβαιοτήτων των 
προβλέψεων στις οποίες βασίζονται τα 
επίπεδα αναφοράς.

απόφαση θα πρέπει εν προκειμένω να 
προβλέπει τη χρήση ειδικών μεθοδολογιών 
για τις διάφορες δραστηριότητες LULUCF. 
Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις που 
σχετίζονται με τη δάσωση, την αναδάσωση 
και την αποδάσωση αποτελούν άμεση 
συνέπεια της ανθρώπινης παρέμβασης και, 
επομένως, θα πρέπει να καταλογίζονται εξ 
ολοκλήρου. Δεδομένου, όμως, ότι δεν είναι 
ανθρωπογενείς όλες οι εκπομπές και 
απορροφήσεις από τη δασική διαχείριση, 
οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει 
να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων 
αναφοράς ώστε να εξαιρούνται οι 
επιδράσεις των φυσικών χαρακτηριστικών, 
καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των χωρών. 
Τα επίπεδα αναφοράς είναι εκτιμήσεις των 
ετήσιων καθαρών εκπομπών ή 
απορροφήσεων από τη δασική διαχείριση 
στην επικράτεια κράτους μέλους κατά τα 
έτη μιας λογιστικής περιόδου και θα πρέπει 
να καθορίζονται με διαφάνεια, σύμφωνα 
με την απόφαση -/CMP.7, και να 
αναθεωρούνται, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν τις βελτιώσεις των 
διαθέσιμων στα κράτη μέλη μεθοδολογιών 
ή δεδομένων. Οι λογιστικοί κανόνες θα 
πρέπει να προβλέπουν ανώτατο όριο προς 
εφαρμογή στις καθαρές εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από τη 
δασική διαχείριση που μπορούν να 
καταχωρίζονται στους λογαριασμούς, 
λόγω των υποκείμενων αβεβαιοτήτων των 
προβλέψεων στις οποίες βασίζονται τα 
επίπεδα αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας πρότασης απόφασης είναι να παράσχει στα κράτη μέλη ένα πλαίσιο για 
τη βελτίωση των εθνικών απογραφών τους αερίων του θερμοκηπίου (συγκεκριμένα στον τομέα 
LULUCF). Πρόκειται συνεπώς για «άσκηση» και όχι για καθορισμό στόχων. Επομένως, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος «υποβολή εκθέσεων» αντί του όρου «λογιστική απεικόνιση», 
αλλά λαμβάνοντας υπόψη τον υπολογισμό των πιστώσεων που μπορούν να παρέχουν οι 
διάφορες δραστηριότητες (π.χ. η «δασική διαχείριση» αποτελεί καταβόθρα), είναι 
καταλληλότερη η διατύπωση που χρησιμοποιείται για τον τίλο του άρθρου 3: «…τήρησης 
λογαριασμών για τις LULUCF» όταν αναφέρεται γενικότερα στις LULUCF και όχι μόνο στη 
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δασική διαχείριση.

Τροπολογία 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να 
απεικονίζουν με ακρίβεια τις 
ανθρωπογενείς μεταβολές των εκπομπών 
και των απορροφήσεων. Η παρούσα 
απόφαση θα πρέπει εν προκειμένω να 
προβλέπει τη χρήση ειδικών μεθοδολογιών 
για τις διάφορες δραστηριότητες LULUCF. 
Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις που 
σχετίζονται με τη δάσωση, την αναδάσωση 
και την αποδάσωση αποτελούν άμεση 
συνέπεια της ανθρώπινης παρέμβασης και, 
επομένως, θα πρέπει να καταλογίζονται εξ 
ολοκλήρου. Δεδομένου, όμως, ότι δεν είναι 
ανθρωπογενείς όλες οι εκπομπές και 
απορροφήσεις από τη δασική διαχείριση, 
οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει 
να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων 
αναφοράς ώστε να εξαιρούνται οι 
επιδράσεις των φυσικών χαρακτηριστικών, 
καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των χωρών. 
Τα επίπεδα αναφοράς είναι εκτιμήσεις των 
ετήσιων καθαρών εκπομπών ή 
απορροφήσεων από τη δασική διαχείριση 
στην επικράτεια κράτους μέλους κατά τα 
έτη μιας λογιστικής περιόδου και θα πρέπει 
να καθορίζονται με διαφάνεια, σύμφωνα 
με την απόφαση -/CMP.7, και να 
αναθεωρούνται, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν τις βελτιώσεις των 
διαθέσιμων στα κράτη μέλη μεθοδολογιών 
ή δεδομένων. Οι λογιστικοί κανόνες θα 
πρέπει να προβλέπουν ανώτατο όριο προς 
εφαρμογή στις καθαρές εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από τη 
δασική διαχείριση που μπορούν να 
καταχωρίζονται στους λογαριασμούς, 

(6) Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να 
απεικονίζουν με ακρίβεια τις 
ανθρωπογενείς μεταβολές των εκπομπών 
και των απορροφήσεων. Η παρούσα 
απόφαση θα πρέπει εν προκειμένω να 
προβλέπει τη χρήση ειδικών μεθοδολογιών 
για τις διάφορες δραστηριότητες LULUCF. 
Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις που 
σχετίζονται με τη δάσωση, την αναδάσωση 
και την αποδάσωση αποτελούν άμεση 
συνέπεια της ανθρώπινης παρέμβασης και, 
επομένως, θα πρέπει να καταλογίζονται εξ 
ολοκλήρου. Δεδομένου, όμως, ότι δεν είναι 
ανθρωπογενείς όλες οι εκπομπές και 
απορροφήσεις από τη δασική διαχείριση, 
οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει 
να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων 
αναφοράς ώστε να εξαιρούνται οι 
επιδράσεις των φυσικών χαρακτηριστικών, 
καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των χωρών. 
Τα επίπεδα αναφοράς είναι εκτιμήσεις των 
ετήσιων καθαρών εκπομπών ή 
απορροφήσεων από τη δασική διαχείριση 
στην επικράτεια κράτους μέλους κατά τα 
έτη μιας λογιστικής περιόδου και θα πρέπει 
να καθορίζονται με διαφάνεια, σύμφωνα 
με την απόφαση -/CMP.7, και να 
αναθεωρούνται, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν τις βελτιώσεις των 
διαθέσιμων στα κράτη μέλη μεθοδολογιών 
ή δεδομένων. Οι λογιστικοί κανόνες θα 
πρέπει να προβλέπουν ανώτατο όριο προς 
εφαρμογή στις καθαρές εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από τη 
δασική διαχείριση που μπορούν να 
καταχωρίζονται στους λογαριασμούς, 
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λόγω των υποκείμενων αβεβαιοτήτων των 
προβλέψεων στις οποίες βασίζονται τα 
επίπεδα αναφοράς.

λόγω των υποκείμενων αβεβαιοτήτων των 
προβλέψεων στις οποίες βασίζονται τα 
επίπεδα αναφοράς. Η Ένωση έχει την 
πρόθεση να αντικαταστήσει την 
τρέχουσα προσέγγιση επιπέδου αναφοράς 
με μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση 
εντός της προσεχούς λογιστικής περιόδου 
και να προσαρμόσει ανάλογα την 
παρούσα απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν επαρκώς τη θετική 
συμβολή στην απορρόφηση αερίων 
θερμοκηπίου στα προϊόντα υλοτομίας και 
τα προϊόντα με βάση την ξυλεία και να 
συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης των 
δασικών πόρων στο πλαίσιο της αειφόρου 
δασικής διαχείρισης (ΑΔΔ) και στην 
αυξημένη χρησιμοποίηση των προϊόντων 
υλοτομίας.

Or. de

Τροπολογία 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί των 
κρατών μελών απεικονίζουν με ακρίβεια 

(7) Οι λογιστικοί κανόνες για τη δασική 
διαχείριση θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
οι λογαριασμοί των κρατών μελών 
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τον χρόνο κατά τον οποίο σημειώνονται οι 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 
ξυλεία, ώστε να παρέχουν κίνητρα για τη 
χρήση προϊόντων υλοτομίας με μακρά 
διάρκεια ζωής. Για τον λόγο αυτό, η 
συνάρτηση διάσπασης πρώτης τάξεως 
προς εφαρμογή στις εκπομπές που
οφείλονται στα προϊόντα υλοτομίας θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στην εξίσωση 12.1 
των κατευθυντήριων γραμμών της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος («IPCC»), του 2006, 
για τις εθνικές απογραφές αερίων 
θερμοκηπίου και οι αντίστοιχες 
προκαθορισμένες τιμές χρόνου 
υποδιπλασιασμού θα πρέπει να βασίζονται 
στον πίνακα 3a.1.3 των κατευθύνσεων 
ορθής πρακτικής της IPCC, του 2003, για 
τις χρήσεις γης, τις αλλαγές των χρήσεων 
γης και τη δασοκομία.

απεικονίζουν με ακρίβεια τον χρόνο κατά 
τον οποίο σημειώνονται οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από την ξυλεία, ώστε 
να παρέχουν κίνητρα για τη χρήση 
προϊόντων υλοτομίας με μακρά διάρκεια 
ζωής. Για τον λόγο αυτό, η συνάρτηση 
διάσπασης πρώτης τάξεως προς εφαρμογή 
στις εκπομπές που οφείλονται στα 
προϊόντα υλοτομίας θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στην εξίσωση 12.1 των 
κατευθυντήριων γραμμών της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος («IPCC»), του 2006, 
για τις εθνικές απογραφές αερίων 
θερμοκηπίου και οι αντίστοιχες 
προκαθορισμένες τιμές χρόνου 
υποδιπλασιασμού θα πρέπει να βασίζονται 
στον πίνακα 3a.1.3 των κατευθύνσεων 
ορθής πρακτικής της IPCC, του 2003, για 
τις χρήσεις γης, τις αλλαγές των χρήσεων 
γης και τη δασοκομία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας πρότασης απόφασης είναι να παράσχει στα κράτη μέλη ένα πλαίσιο για 
τη βελτίωση των εθνικών απογραφών τους αερίων του θερμοκηπίου (συγκεκριμένα στον τομέα 
LULUCF). Πρόκειται συνεπώς για «άσκηση» και όχι για καθορισμό στόχων. Επομένως, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος «υποβολή εκθέσεων» αντί του όρου «λογιστική απεικόνιση», 
αλλά λαμβάνοντας υπόψη τον υπολογισμό των πιστώσεων που μπορούν να παρέχουν οι 
διάφορες δραστηριότητες (π.χ. η «δασική διαχείριση» αποτελεί καταβόθρα), είναι 
καταλληλότερη η διατύπωση που χρησιμοποιείται για τον τίλο του άρθρου 3: «…τήρησης 
λογαριασμών για τις LULUCF» όταν αναφέρεται γενικότερα στις LULUCF και όχι μόνο στη 
δασική διαχείριση.

Τροπολογία 107
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί των 

(7) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν 
να διαμορφώνουν τους λογιστικούς 
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κρατών μελών απεικονίζουν με ακρίβεια 
τον χρόνο κατά τον οποίο σημειώνονται οι 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 
ξυλεία, ώστε να παρέχουν κίνητρα για τη 
χρήση προϊόντων υλοτομίας με μακρά 
διάρκεια ζωής. Για τον λόγο αυτό, η 
συνάρτηση διάσπασης πρώτης τάξεως 
προς εφαρμογή στις εκπομπές που 
οφείλονται στα προϊόντα υλοτομίας θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στην εξίσωση 12.1 
των κατευθυντήριων γραμμών της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος («IPCC»), του 2006, 
για τις εθνικές απογραφές αερίων 
θερμοκηπίου και οι αντίστοιχες 
προκαθορισμένες τιμές χρόνου 
υποδιπλασιασμού θα πρέπει να βασίζονται 
στον πίνακα 3a.1.3 των κατευθύνσεων 
ορθής πρακτικής της IPCC, του 2003, για 
τις χρήσεις γης, τις αλλαγές των χρήσεων 
γης και τη δασοκομία.

κανόνες και τον χρόνο υποδιπλασιασμού. 
Αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 
λογαριασμοί των κρατών μελών 
απεικονίζουν με ακρίβεια τον χρόνο κατά 
τον οποίο σημειώνονται οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από την ξυλεία, ώστε 
να παρέχουν κίνητρα για τη χρήση 
προϊόντων υλοτομίας με μακρά διάρκεια 
ζωής. Για τον λόγο αυτό, η συνάρτηση 
διάσπασης πρώτης τάξεως προς εφαρμογή 
στις εκπομπές που οφείλονται στα 
προϊόντα υλοτομίας θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στην εξίσωση 12.1 των 
κατευθυντήριων γραμμών της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος («IPCC»), του 2006, 
για τις εθνικές απογραφές αερίων 
θερμοκηπίου και οι αντίστοιχες 
προκαθορισμένες τιμές χρόνου 
υποδιπλασιασμού θα πρέπει να βασίζονται 
στον πίνακα 3a.1.3 των κατευθύνσεων 
ορθής πρακτικής της IPCC, του 2003, για 
τις χρήσεις γης, τις αλλαγές των χρήσεων 
γης και τη δασοκομία.

Or. sv

Τροπολογία 108
Corinne Lepage

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί των 
κρατών μελών απεικονίζουν με ακρίβεια 
τον χρόνο κατά τον οποίο σημειώνονται οι 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 
ξυλεία, ώστε να παρέχουν κίνητρα για τη 
χρήση προϊόντων υλοτομίας με μακρά 
διάρκεια ζωής. Για τον λόγο αυτό, η 
συνάρτηση διάσπασης πρώτης τάξεως 
προς εφαρμογή στις εκπομπές που 

(7) Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί των 
κρατών μελών απεικονίζουν με ακρίβεια 
τον χρόνο κατά τον οποίο σημειώνονται οι 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 
ξυλεία, ώστε να παρέχουν κίνητρα για τη 
χρήση προϊόντων υλοτομίας με μακρά 
διάρκεια ζωής. Για τον λόγο αυτό, η 
συνάρτηση διάσπασης πρώτης τάξεως 
προς εφαρμογή στις εκπομπές που 
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οφείλονται στα προϊόντα υλοτομίας θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στην εξίσωση 12.1 
των κατευθυντήριων γραμμών της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος («IPCC»), του 2006, 
για τις εθνικές απογραφές αερίων 
θερμοκηπίου και οι αντίστοιχες 
προκαθορισμένες τιμές χρόνου 
υποδιπλασιασμού θα πρέπει να βασίζονται 
στον πίνακα 3a.1.3 των κατευθύνσεων 
ορθής πρακτικής της IPCC, του 2003, για 
τις χρήσεις γης, τις αλλαγές των χρήσεων 
γης και τη δασοκομία.

οφείλονται στα προϊόντα υλοτομίας θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στην εξίσωση 12.1 
των κατευθυντήριων γραμμών της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος («IPCC»), του 2006, 
για τις εθνικές απογραφές αερίων 
θερμοκηπίου και οι αντίστοιχες 
προκαθορισμένες τιμές χρόνου 
υποδιπλασιασμού θα πρέπει να βασίζονται 
στον πίνακα 3a.1.3 των κατευθύνσεων 
ορθής πρακτικής της IPCC, του 2003, για 
τις χρήσεις γης, τις αλλαγές των χρήσεων 
γης και τη δασοκομία. Η Ένωση θα 
πρέπει να καταρτίσει κριτήρια 
βιωσιμότητας όσον αφορά τη βιομάζα για 
ενέργεια που εισάγεται από τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επειδή οι διαχρονικές διακυμάνσεις 
των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων 
θερμοκηπίου από γεωργικές 
δραστηριότητες είναι πολύ μικρότερες σε 
σύγκριση με τις δασοκομικές 
δραστηριότητες, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να καταλογίζουν τις εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες διαχείρισης 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
βοσκοτόπων ως προς το οικείο έτος βάσης, 
σύμφωνα με την αναθεωρημένη αρχική 
έκθεση δεδομένων για τις εκπομπές του 
έτους βάσης, την οποία υπέβαλαν στην 
UNFCCC κατ’ εφαρμογή της απόφασης 
13/CMP.1 της διάσκεψης των μερών της 
UNFCCC που επέχει θέση συνόδου των 
μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο 

(8) Επειδή οι διαχρονικές διακυμάνσεις 
των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων 
θερμοκηπίου από γεωργικές 
δραστηριότητες είναι μικρότερες σε 
σύγκριση με τις δασοκομικές 
δραστηριότητες, τα κράτη μέλη στα οποία 
καταλογίζονται εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες διαχείρισης 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
βοσκοτόπων θα πρέπει να καταλογίζουν 
τις εν λόγω εκπομπές και απορροφήσεις 
ως προς το οικείο έτος βάσης, σύμφωνα με 
την αναθεωρημένη αρχική έκθεση 
δεδομένων για τις εκπομπές του έτους 
βάσης, την οποία υπέβαλαν στην 
UNFCCC κατ’ εφαρμογή της απόφασης 
13/CMP.1 της διάσκεψης των μερών της 
UNFCCC που επέχει θέση συνόδου των
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(«απόφαση 13/CMP.1»). μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο 
(«απόφαση 13/CMP.1»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το πλαίσιο της ΕΕ για τις LULUCF να συνάδει προς τους διεθνείς 
κανόνες προκειμένου να διευκολύνεται η υποβολή εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο και να 
αποφεύγονται οι στρεβλώσεις μεταξύ των διαφόρων πλαισίων. Προτείνεται ευθυγράμμιση προς 
το διεθνές πλαίσιο (απόφαση 2/CMP.7 και απόφαση 16/CMP.1) προκειμένου να διευκολύνεται 
η υποβολή εκθέσεων και η λογιστική απεικόνιση σε εθνικό επίπεδο και να εξασφαλίζεται 
συνοχή.

Τροπολογία 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επειδή οι διαχρονικές διακυμάνσεις 
των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων 
θερμοκηπίου από γεωργικές 
δραστηριότητες είναι πολύ μικρότερες σε 
σύγκριση με τις δασοκομικές 
δραστηριότητες, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να καταλογίζουν τις εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες διαχείρισης 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
βοσκοτόπων ως προς το οικείο έτος βάσης, 
σύμφωνα με την αναθεωρημένη αρχική 
έκθεση δεδομένων για τις εκπομπές του 
έτους βάσης, την οποία υπέβαλαν στην 
UNFCCC κατ’ εφαρμογή της απόφασης 
13/CMP.1 της διάσκεψης των μερών της 
UNFCCC που επέχει θέση συνόδου των 
μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο 
(«απόφαση 13/CMP.1»).

(8) Επειδή οι διαχρονικές διακυμάνσεις 
των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων 
θερμοκηπίου από γεωργικές 
δραστηριότητες είναι πολύ μικρότερες σε 
σύγκριση με τις δασοκομικές 
δραστηριότητες, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διαθέτουν την επιλογή να καταλογίζουν 
τις εκπομπές και απορροφήσεις αερίων 
θερμοκηπίου από δραστηριότητες 
διαχείρισης καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
βοσκοτόπων ως προς το οικείο έτος βάσης, 
σύμφωνα με την αναθεωρημένη αρχική 
έκθεση δεδομένων για τις εκπομπές του 
έτους βάσης, την οποία υπέβαλαν στην 
UNFCCC κατ’ εφαρμογή της απόφασης 
13/CMP.1 της διάσκεψης των μερών της 
UNFCCC που επέχει θέση συνόδου των 
μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο 
(«απόφαση 13/CMP.1»).

Or. lt
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Τροπολογία 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η αποστράγγιση και η επανύγρανση 
υγροτόπων καλύπτουν εκπομπές από 
τυρφώνες όπου αποθηκεύονται πολύ 
μεγάλες ποσότητες άνθρακα. Οι εκπομπές 
από υποβαθμισμένους και 
αποστραγγισμένους τυρφώνες 
αντιστοιχούν σε περίπου 5% των 
παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και αντιπροσώπευαν το 3,5-
4% των εκπομπών της Ένωσης το 2010.
Στοχεύοντας στην πλήρη διαφάνεια και 
την επίδειξη ηγετικού προφίλ σε έναν 
τομέα όπου η Ένωση είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη πηγή εκπομπής σε παγκόσμιο 
επίπεδο, οι εκπομπές και οι 
απορροφήσεις από αποστράγγιση και 
επανύγρανση υγροτόπων θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνεται στους 
λογαριασμούς των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι κανόνες υποβολής εκθέσεων για 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθώς 
και άλλων πληροφοριών σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών για τον τομέα LULUCF, 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. …/… [Πρόταση 
της Επιτροπής για κανονισμό του 

(10) Οι κανόνες υποβολής εκθέσεων για 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθώς 
και άλλων πληροφοριών σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών για τον τομέα LULUCF, 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. …/… [Πρόταση 
της Επιτροπής για κανονισμό του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για μηχανισμό 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και υποβολής άλλων 
πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο που αφορούν την κλιματική 
αλλαγή, COM/2011/0789 τελικό —
2011/0372 (COD)] και, ως εκ τούτου, δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας απόφασης.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για μηχανισμό 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και υποβολής άλλων 
πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο που αφορούν την κλιματική 
αλλαγή, COM/2011/0789 τελικό —
2011/0372 (COD)] και θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη 
κατά την παρακολούθηση και την 
υποβολή εκθέσεων, παρόλο που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σχέδια δράσης για τις LULUCF θα δημιουργούσαν επιπλέον προβλήματα σε επίπεδο 
κράτους μέλους χωρίς να έχουν σαφή προστιθέμενη αξία. Θα θεσπιζόταν εις διπλούν 
κανονισμός καθώς θα λειτουργούσαν παράλληλα με τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα σύμφωνα 
με τον 2ο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Τροπολογία 113
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στα σχέδια δράσης των κρατών 
μελών για τις LULUCF θα πρέπει να 
καθορίζονται μέτρα περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Όλα τα σχέδια 
δράσης για τις LULUCF θα πρέπει να 
περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση 
της βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 

διαγράφεται
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συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
περιοδικά το περιεχόμενο και την 
εφαρμογή των σχεδίων δράσης των 
κρατών μελών για τις LULUCF και, όταν 
το κρίνει σκόπιμο, να διατυπώνει 
συστάσεις για τη βελτίωση της δράσης 
των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή των εθνικών σχεδίων δράσης στην παρούσα απόφαση θα οδηγούσε στην εις 
διπλούν θέσπιση κανονισμού καθώς τα προτεινόμενα σχέδια δράσης θα λειτουργούσαν 
ταυτόχρονα με τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα σύμφωνα με τον 2ο πυλώνα της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής.

Τροπολογία 114
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στα σχέδια δράσης των κρατών 
μελών για τις LULUCF θα πρέπει να 
καθορίζονται μέτρα περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Όλα τα σχέδια 
δράσης για τις LULUCF θα πρέπει να 
περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση 
της βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
περιοδικά το περιεχόμενο και την 
εφαρμογή των σχεδίων δράσης των 
κρατών μελών για τις LULUCF και, όταν 
το κρίνει σκόπιμο, να διατυπώνει 
συστάσεις για τη βελτίωση της δράσης 

διαγράφεται



AM\909081EL.doc 41/91 PE492.911v01-00

EL

των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια δράσης υπερβαίνει τα όσα 
συμφωνήθηκαν στο Durban. Επίσης, τα προτεινόμενα σχέδια δράσης για τις LULUCF έρχονται 
σε αντίθεση με το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα στη δασοκομία. Η δασική διαχείριση 
και η δασική πολιτική υπόκεινται σε εθνικές αποφάσεις.

Τροπολογία 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στα σχέδια δράσης των κρατών 
μελών για τις LULUCF θα πρέπει να 
καθορίζονται μέτρα περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Όλα τα σχέδια 
δράσης για τις LULUCF θα πρέπει να 
περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση 
της βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
περιοδικά το περιεχόμενο και την 
εφαρμογή των σχεδίων δράσης των 
κρατών μελών για τις LULUCF και, όταν 
το κρίνει σκόπιμο, να διατυπώνει 
συστάσεις για τη βελτίωση της δράσης 
των κρατών μελών.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα σχέδια δράσης για τις LULUCF θα δημιουργούσαν επιπλέον προβλήματα σε επίπεδο 
κράτους μέλους χωρίς να έχουν σαφή προστιθέμενη αξία. Θα θεσπιζόταν εις διπλούν 
κανονισμός καθώς θα λειτουργούσαν παράλληλα με τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα σύμφωνα 
με τον 2ο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει αντί αυτού να 
συμπεριλάβουν μέτρα για την προώθηση της βιώσιμης δασικής διαχείρισης και της βιώσιμης 
διαχείρισης γαιών στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στρατηγικών τους για χαμηλές ανθρακούχες 
εκπομπές.

Τροπολογία 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στα σχέδια δράσης των κρατών μελών 
για τις LULUCF θα πρέπει να 
καθορίζονται μέτρα περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Όλα τα σχέδια 
δράσης για τις LULUCF θα πρέπει να 
περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση της 
βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια.
Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
περιοδικά το περιεχόμενο και την 
εφαρμογή των σχεδίων δράσης των 
κρατών μελών για τις LULUCF και, όταν 
το κρίνει σκόπιμο, να διατυπώνει 
συστάσεις για τη βελτίωση της δράσης 
των κρατών μελών.

(12) Στα σχέδια δράσης των κρατών μελών 
για τις LULUCF θα πρέπει να 
καθορίζονται μέτρα περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
περιλαμβάνουν τα σχέδια δράσης στα 
τρέχοντα προγράμματά τους για τον 
τομέα LULUCF προκειμένου να 
αποφεύγουν τη γραφειοκρατία. Όλα τα 
σχέδια δράσης για τις LULUCF θα πρέπει 
να περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση της 
βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια.

Or. en
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Τροπολογία 117
Horst Schnellhardt

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στα σχέδια δράσης των κρατών μελών 
για τις LULUCF θα πρέπει να 
καθορίζονται μέτρα περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Όλα τα σχέδια 
δράσης για τις LULUCF θα πρέπει να 
περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση της 
βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια.
Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
περιοδικά το περιεχόμενο και την 
εφαρμογή των σχεδίων δράσης των 
κρατών μελών για τις LULUCF και, όταν 
το κρίνει σκόπιμο, να διατυπώνει 
συστάσεις για τη βελτίωση της δράσης των 
κρατών μελών.

(12) Στα σχέδια δράσης των κρατών μελών 
για τις LULUCF θα πρέπει να 
καθορίζονται μέτρα περιορισμού ή
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Όλα τα σχέδια 
δράσης για τις LULUCF θα πρέπει να 
περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση της 
βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια.
Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
περιοδικά το περιεχόμενο και την 
εφαρμογή των σχεδίων δράσης των 
κρατών μελών για τις LULUCF και, όταν 
το κρίνει σκόπιμο, να διατυπώνει 
πρακτικές συστάσεις για τη βελτίωση της 
δράσης των κρατών μελών.

Or. de

Τροπολογία 118
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στα σχέδια δράσης των κρατών μελών 
για τις LULUCF θα πρέπει να 
καθορίζονται μέτρα περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 

(12) Στα σχέδια δράσης των κρατών μελών
για τις LULUCF θα πρέπει να 
καθορίζονται μέτρα περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
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συγκεκριμένο τομέα. Όλα τα σχέδια 
δράσης για τις LULUCF θα πρέπει να 
περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση της 
βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια.
Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
περιοδικά το περιεχόμενο και την 
εφαρμογή των σχεδίων δράσης των 
κρατών μελών για τις LULUCF και, όταν 
το κρίνει σκόπιμο, να διατυπώνει 
συστάσεις για τη βελτίωση της δράσης 
των κρατών μελών.

συγκεκριμένο τομέα. Όλα τα σχέδια 
δράσης για τις LULUCF θα πρέπει να 
περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση της 
βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια.

Or. pl

Τροπολογία 119
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στα σχέδια δράσης των κρατών μελών 
για τις LULUCF θα πρέπει να 
καθορίζονται μέτρα περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Όλα τα σχέδια 
δράσης για τις LULUCF θα πρέπει να 
περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση της 
βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια.
Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
περιοδικά το περιεχόμενο και την 
εφαρμογή των σχεδίων δράσης των 

(12) Στα σχέδια δράσης των κρατών μελών 
για τις LULUCF θα πρέπει να 
καθορίζονται μέτρα περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Όλα τα σχέδια 
δράσης για τις LULUCF θα πρέπει να 
περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση της 
βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
περιοδικά το περιεχόμενο και την 
εφαρμογή των σχεδίων δράσης των 
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κρατών μελών για τις LULUCF και, όταν 
το κρίνει σκόπιμο, να διατυπώνει 
συστάσεις για τη βελτίωση της δράσης των 
κρατών μελών.

κρατών μελών για τις LULUCF και, όταν 
το κρίνει σκόπιμο, να διατυπώνει 
συστάσεις για τη βελτίωση της δράσης των 
κρατών μελών. Η συμμετοχή του κοινού 
κατά την προετοιμασία, την τροποποίηση 
και ανασκόπηση των σχεδίων αυτών θα 
πρέπει να προβλέπεται στην παρούσα 
απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 120
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στα σχέδια δράσης των κρατών μελών 
για τις LULUCF θα πρέπει να 
καθορίζονται μέτρα περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Όλα τα σχέδια 
δράσης για τις LULUCF θα πρέπει να 
περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση της 
βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
περιοδικά το περιεχόμενο και την 
εφαρμογή των σχεδίων δράσης των 
κρατών μελών για τις LULUCF και, όταν 
το κρίνει σκόπιμο, να διατυπώνει 
συστάσεις για τη βελτίωση της δράσης των 
κρατών μελών.

(12) Στα σχέδια δράσης των κρατών μελών 
για τις LULUCF θα πρέπει να 
καθορίζονται μέτρα περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Όλα τα σχέδια 
δράσης για τις LULUCF θα πρέπει να 
περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση της 
βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια. 
Αυτό θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την 
απόφαση περί μηχανισμού και 
στρατηγικών παρακολούθησης (MMR) 
προς την κατεύθυνση μιας κοινωνίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να αξιολογεί περιοδικά το 
περιεχόμενο και την εφαρμογή των 
σχεδίων δράσης των κρατών μελών για τις 
LULUCF και, όταν το κρίνει σκόπιμο, να 
διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση της 
δράσης των κρατών μελών.
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Τροπολογία 121
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στα σχέδια δράσης των κρατών μελών 
για τις LULUCF θα πρέπει να 
καθορίζονται μέτρα περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Όλα τα σχέδια 
δράσης για τις LULUCF θα πρέπει να 
περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση της 
βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια.
Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
περιοδικά το περιεχόμενο και την 
εφαρμογή των σχεδίων δράσης των 
κρατών μελών για τις LULUCF και, όταν 
το κρίνει σκόπιμο, να διατυπώνει 
συστάσεις για τη βελτίωση της δράσης 
των κρατών μελών.

(12) Στα σχέδια δράσης των κρατών μελών 
για τις LULUCF που καταρτίζονται στα 
πλαίσια των αναπτυξιακών στρατηγικών 
για χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές θα 
πρέπει να καθορίζονται μέτρα περιορισμού 
ή μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Κάθε κράτος μέλος 
θα πρέπει να ορίζει τα πλέον κατάλληλα 
μέτρα προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
περιστάσεις της χώρας του. Όλα τα 
σχέδια δράσης για τις LULUCF θα πρέπει 
να περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση της 
βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια.

Or. en

Τροπολογία 122
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στα σχέδια δράσης των κρατών μελών (12) Στα σχέδια δράσης των κρατών μελών 
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για τις LULUCF θα πρέπει να 
καθορίζονται μέτρα περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Όλα τα σχέδια 
δράσης για τις LULUCF θα πρέπει να 
περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση της 
βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια.
Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
περιοδικά το περιεχόμενο και την 
εφαρμογή των σχεδίων δράσης των 
κρατών μελών για τις LULUCF και, όταν 
το κρίνει σκόπιμο, να διατυπώνει 
συστάσεις για τη βελτίωση της δράσης των 
κρατών μελών.

για τις LULUCF θα πρέπει να 
καθορίζονται μέτρα περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Όλα τα σχέδια 
δράσης για τις LULUCF θα πρέπει να 
περιέχουν ορισμένες πληροφορίες, οι 
οποίες εξειδικεύονται στην παρούσα 
απόφαση. Επιπλέον, για την προώθηση της 
βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να 
παρατεθεί σε παράρτημα της παρούσας 
απόφασης ενδεικτικός κατάλογος μέτρων 
που μπορούν επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια.
Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
περιοδικά το περιεχόμενο και την 
εφαρμογή των σχεδίων δράσης των 
κρατών μελών για τις LULUCF και, όταν 
το κρίνει σκόπιμο, να διατυπώνει 
συστάσεις για τη βελτίωση της δράσης των 
κρατών μελών. Ως εκ τούτου, οι 
διοικητικές δαπάνες θα πρέπει να 
διατηρηθούν σε όσο το δυνατόν πιο 
αποδοτικά επίπεδα.

Or. de

Τροπολογία 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό την επικαιροποίηση των ορισμών 
του άρθρου 2, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές των 
ορισμών που εγκρίνονται από τα όργανα 
της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο ή άλλων πολυμερών συμφωνιών τις 
οποίες συνάπτει η Ένωση στον τομέα της 

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό την επικαιροποίηση των ορισμών 
του άρθρου 2, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές των 
ορισμών που εγκρίνονται από τα όργανα 
της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο ή άλλων πολυμερών συμφωνιών τις 
οποίες συνάπτει η Ένωση στον τομέα της 
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κλιματικής αλλαγής, την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι, προκειμένου να 
προστίθενται λογιστικές περίοδοι και να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ αυτών 
και των αντίστοιχων περιόδων που ισχύουν 
για τις δεσμεύσεις της Ένωσης όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών σε άλλους 
τομείς, την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙ με την επικαιροποίηση 
των επιπέδων αναφοράς σύμφωνα με τα 
επίπεδα αναφοράς που προτείνουν τα 
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, 
υπό την επιφύλαξη διορθώσεων σύμφωνα 
με την παρούσα απόφαση, την 
αναθεώρηση των πληροφοριών του 
παραρτήματος ΙΙΙ ανάλογα με την 
επιστημονική πρόοδο, καθώς και την 
αναθεώρηση των προϋποθέσεων του 
άρθρου 9 παράγραφος 2 που αφορούν τους 
λογιστικούς κανόνες για τις φυσικές 
διαταραχές, με βάση την επιστημονική 
πρόοδο ή τις αναθεωρήσεις πράξεων οι 
οποίες έχουν εκδοθεί από τα όργανα της 
UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, και 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά 
την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και ενδεδειγμένη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

κλιματικής αλλαγής, την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι, προκειμένου να 
προστίθενται λογιστικές περίοδοι και να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ αυτών 
και των αντίστοιχων περιόδων που ισχύουν 
για τις δεσμεύσεις της Ένωσης όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών σε άλλους 
τομείς, την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙ με την επικαιροποίηση 
των επιπέδων αναφοράς σύμφωνα με τα 
επίπεδα αναφοράς που προτείνουν τα 
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, 
υπό την επιφύλαξη διορθώσεων σύμφωνα 
με την παρούσα απόφαση και 
λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές στα 
επίπεδα αναφοράς που έχουν εγκριθεί από 
τα όργανα της UNFCCC ή του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο, την αναθεώρηση 
των πληροφοριών του παραρτήματος ΙΙΙ 
ανάλογα με την επιστημονική πρόοδο, 
καθώς και την αναθεώρηση των 
προϋποθέσεων του άρθρου 9 παράγραφος 
2 που αφορούν τους λογιστικούς κανόνες 
για τις φυσικές διαταραχές, με βάση την 
επιστημονική πρόοδο ή τις αναθεωρήσεις 
πράξεων οι οποίες έχουν εκδοθεί από τα 
όργανα της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά 
την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη,
έγκαιρη και ενδεδειγμένη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό την επικαιροποίηση των ορισμών 
του άρθρου 2, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές των 
ορισμών που εγκρίνονται από τα όργανα 
της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο ή άλλων πολυμερών συμφωνιών τις 
οποίες συνάπτει η Ένωση στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής, την τροποποίηση 
του παραρτήματος Ι, προκειμένου να 
προστίθενται λογιστικές περίοδοι και να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ αυτών 
και των αντίστοιχων περιόδων που 
ισχύουν για τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών σε 
άλλους τομείς, την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙ με την επικαιροποίηση 
των επιπέδων αναφοράς σύμφωνα με τα 
επίπεδα αναφοράς που προτείνουν τα 
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, 
υπό την επιφύλαξη διορθώσεων σύμφωνα 
με την παρούσα απόφαση, την 
αναθεώρηση των πληροφοριών του 
παραρτήματος ΙΙΙ ανάλογα με την 
επιστημονική πρόοδο, καθώς και την 
αναθεώρηση των προϋποθέσεων του 
άρθρου 9 παράγραφος 2 που αφορούν τους 
λογιστικούς κανόνες για τις φυσικές 
διαταραχές, με βάση την επιστημονική 
πρόοδο ή τις αναθεωρήσεις πράξεων οι 
οποίες έχουν εκδοθεί από τα όργανα της 
UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, και 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά 
την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και ενδεδειγμένη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό την επικαιροποίηση των ορισμών 
του άρθρου 2, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές των 
ορισμών που εγκρίνονται από τα όργανα 
της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο ή άλλων πολυμερών συμφωνιών 
που προκύπτουν στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής και τις οποίες πρέπει 
να τηρεί η Ένωση, την αναθεώρηση των 
πληροφοριών του παραρτήματος ΙΙΙ 
ανάλογα με την επιστημονική πρόοδο, 
καθώς και την αναθεώρηση των 
προϋποθέσεων του άρθρου 9 παράγραφος 
2 που αφορούν τους λογιστικούς κανόνες 
για τις φυσικές διαταραχές, με βάση 
μικρές τροποποιήσεις πράξεων οι οποίες 
έχουν εκδοθεί από τα όργανα της 
UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, και 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά 
την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και ενδεδειγμένη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λογιστικοί κανόνες που καθορίζονται τόσο στο παρόν άρθρο όσο και στο παράρτημα Ι έχουν 
καίρια σημασία για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, συνεπώς οποιαδήποτε τροποποίησή 
τους πρέπει να εγκρίνεται με βάση τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 125
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό την επικαιροποίηση των ορισμών 
του άρθρου 2, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές των 
ορισμών που εγκρίνονται από τα όργανα 
της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο ή άλλων πολυμερών συμφωνιών τις 
οποίες συνάπτει η Ένωση στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής, την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι, προκειμένου να 
προστίθενται λογιστικές περίοδοι και να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ αυτών 
και των αντίστοιχων περιόδων που ισχύουν 
για τις δεσμεύσεις της Ένωσης όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών σε άλλους 
τομείς, την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙ με την επικαιροποίηση 
των επιπέδων αναφοράς σύμφωνα με τα 
επίπεδα αναφοράς που προτείνουν τα 
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, 
υπό την επιφύλαξη διορθώσεων σύμφωνα
με την παρούσα απόφαση, την 
αναθεώρηση των πληροφοριών του 
παραρτήματος ΙΙΙ ανάλογα με την 
επιστημονική πρόοδο, καθώς και την 
αναθεώρηση των προϋποθέσεων του 
άρθρου 9 παράγραφος 2 που αφορούν 

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό την επικαιροποίηση των ορισμών 
του άρθρου 2, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές των 
ορισμών που εγκρίνονται από τα όργανα 
της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο ή άλλων πολυμερών συμφωνιών τις 
οποίες συνάπτει η Ένωση στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής, την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι, προκειμένου να 
προστίθενται λογιστικές περίοδοι και να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ αυτών
και των αντίστοιχων περιόδων που ισχύουν 
για τις δεσμεύσεις της Ένωσης όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών σε άλλους 
τομείς.
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τους λογιστικούς κανόνες για τις φυσικές 
διαταραχές, με βάση την επιστημονική 
πρόοδο ή τις αναθεωρήσεις πράξεων οι 
οποίες έχουν εκδοθεί από τα όργανα της 
UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, και 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά 
την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και ενδεδειγμένη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ έχει εγκρίνει τρέχοντα επίπεδα αναφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας UNFCCC. Η 
Επιτροπή δεν θα πρέπει να προσαρμόζει τα επίπεδα αναφοράς των κρατών μελών μονομερώς· 
αυτά θα πρέπει να αλλάζουν μόνο σε περίπτωση που αλλάξουν σύμφωνα με την UNFCCC.

Τροπολογία 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό την επικαιροποίηση των ορισμών 
του άρθρου 2, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές των 
ορισμών που εγκρίνονται από τα όργανα 
της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο ή άλλων πολυμερών συμφωνιών τις 
οποίες συνάπτει η Ένωση στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής, την τροποποίηση 
του παραρτήματος Ι, προκειμένου να 
προστίθενται λογιστικές περίοδοι και να 

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό την επικαιροποίηση των ορισμών 
του άρθρου 2, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές των 
ορισμών που εγκρίνονται από τα όργανα 
της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο ή άλλων πολυμερών συμφωνιών 
που προκύπτουν στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής και τις οποίες 
συνάπτει η Ένωση, την αναθεώρηση των 
πληροφοριών του παραρτήματος ΙΙΙ 
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εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ αυτών 
και των αντίστοιχων περιόδων που 
ισχύουν για τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών σε 
άλλους τομείς, την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙ με την επικαιροποίηση 
των επιπέδων αναφοράς σύμφωνα με τα 
επίπεδα αναφοράς που προτείνουν τα 
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, 
υπό την επιφύλαξη διορθώσεων σύμφωνα 
με την παρούσα απόφαση, την 
αναθεώρηση των πληροφοριών του 
παραρτήματος ΙΙΙ ανάλογα με την 
επιστημονική πρόοδο, καθώς και την 
αναθεώρηση των προϋποθέσεων του 
άρθρου 9 παράγραφος 2 που αφορούν τους 
λογιστικούς κανόνες για τις φυσικές 
διαταραχές, με βάση την επιστημονική 
πρόοδο ή τις αναθεωρήσεις πράξεων οι 
οποίες έχουν εκδοθεί από τα όργανα της 
UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, και 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά 
την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και ενδεδειγμένη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

ανάλογα με την επιστημονική πρόοδο, 
καθώς και την αναθεώρηση των 
προϋποθέσεων του άρθρου 9 παράγραφος 
2 που αφορούν τους λογιστικούς κανόνες 
για τις φυσικές διαταραχές, με βάση
μικρές τροποποιήσεις πράξεων οι οποίες 
έχουν εκδοθεί από τα όργανα της 
UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, και 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά 
την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και ενδεδειγμένη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ πρέπει να απαιτεί τη χρήση της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας και δεν πρέπει να εντάσσεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό την επικαιροποίηση των ορισμών 
του άρθρου 2, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές των 
ορισμών που εγκρίνονται από τα όργανα 
της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο ή άλλων πολυμερών συμφωνιών τις 
οποίες συνάπτει η Ένωση στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής, την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι, προκειμένου να 
προστίθενται λογιστικές περίοδοι και να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ αυτών 
και των αντίστοιχων περιόδων που ισχύουν 
για τις δεσμεύσεις της Ένωσης όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών σε άλλους 
τομείς, την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙ με την επικαιροποίηση 
των επιπέδων αναφοράς σύμφωνα με τα 
επίπεδα αναφοράς που προτείνουν τα 
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, 
υπό την επιφύλαξη διορθώσεων σύμφωνα 
με την παρούσα απόφαση, την 
αναθεώρηση των πληροφοριών του 
παραρτήματος ΙΙΙ ανάλογα με την 
επιστημονική πρόοδο, καθώς και την 
αναθεώρηση των προϋποθέσεων του 
άρθρου 9 παράγραφος 2 που αφορούν τους 
λογιστικούς κανόνες για τις φυσικές 
διαταραχές, με βάση την επιστημονική 
πρόοδο ή τις αναθεωρήσεις πράξεων οι 
οποίες έχουν εκδοθεί από τα όργανα της 
UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, και 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά 
την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και ενδεδειγμένη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό την επικαιροποίηση των ορισμών 
του άρθρου 2, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές των 
ορισμών που εγκρίνονται από τα όργανα 
της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο ή άλλων πολυμερών συμφωνιών τις 
οποίες συνάπτει η Ένωση στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής, την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι, προκειμένου να 
προστίθενται λογιστικές περίοδοι και να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ αυτών 
και των αντίστοιχων περιόδων που ισχύουν 
για τις δεσμεύσεις της Ένωσης όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών σε άλλους 
τομείς, την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙ με την επικαιροποίηση 
των επιπέδων αναφοράς σύμφωνα με τα 
επίπεδα αναφοράς που προτείνουν τα 
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, 
υπό την επιφύλαξη διορθώσεων σύμφωνα 
με την παρούσα απόφαση, την 
αναθεώρηση των πληροφοριών του 
παραρτήματος ΙΙΙ ανάλογα με την 
επιστημονική πρόοδο, καθώς και την 
αναθεώρηση των προϋποθέσεων του 
άρθρου 9 παράγραφος 2 που αφορούν τους 
λογιστικούς κανόνες για τις φυσικές 
διαταραχές, με βάση την επιστημονική 
πρόοδο ή τις αναθεωρήσεις πράξεων οι 
οποίες έχουν εκδοθεί από τα όργανα της 
UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, και 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά 
την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και ενδεδειγμένη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εντούτοις, 
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οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση πρέπει να 
εκδίδονται μόνο εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο, και πρέπει να γίνεται σεβαστό 
το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να ενίσταται στα μέτρα που 
εγκρίνει η Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό την επικαιροποίηση των ορισμών 
του άρθρου 2, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές των 
ορισμών που εγκρίνονται από τα όργανα 
της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο ή άλλων πολυμερών συμφωνιών τις 
οποίες συνάπτει η Ένωση στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής, την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι, προκειμένου να 
προστίθενται λογιστικές περίοδοι και να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ αυτών 
και των αντίστοιχων περιόδων που ισχύουν 
για τις δεσμεύσεις της Ένωσης όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών σε άλλους 
τομείς, την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙ με την επικαιροποίηση 
των επιπέδων αναφοράς σύμφωνα με τα 
επίπεδα αναφοράς που προτείνουν τα 
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, 
υπό την επιφύλαξη διορθώσεων σύμφωνα 
με την παρούσα απόφαση, την 
αναθεώρηση των πληροφοριών του 
παραρτήματος ΙΙΙ ανάλογα με την 
επιστημονική πρόοδο, καθώς και την 
αναθεώρηση των προϋποθέσεων του 

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό την επικαιροποίηση των ορισμών 
του άρθρου 2, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές των 
ορισμών που εγκρίνονται από τα όργανα 
της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο ή άλλων πολυμερών συμφωνιών τις 
οποίες συνάπτει η Ένωση στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής, την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι, προκειμένου να 
προστίθενται λογιστικές περίοδοι και να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ αυτών 
και των αντίστοιχων περιόδων που ισχύουν 
για τις δεσμεύσεις της Ένωσης όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών σε άλλους 
τομείς, την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙ με την επικαιροποίηση 
των επιπέδων αναφοράς σύμφωνα με τα 
επίπεδα αναφοράς που προτείνουν τα 
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, 
υπό την επιφύλαξη διορθώσεων σύμφωνα 
με την παρούσα απόφαση, την 
αναθεώρηση των πληροφοριών του 
παραρτήματος ΙΙΙ ανάλογα με την 
επιστημονική πρόοδο, καθώς και την 
αναθεώρηση των προϋποθέσεων του 
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άρθρου 9 παράγραφος 2 που αφορούν τους 
λογιστικούς κανόνες για τις φυσικές 
διαταραχές, με βάση την επιστημονική 
πρόοδο ή τις αναθεωρήσεις πράξεων οι 
οποίες έχουν εκδοθεί από τα όργανα της 
UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, και 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά 
την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και ενδεδειγμένη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

άρθρου 9 παράγραφος 2 που αφορούν τους 
λογιστικούς κανόνες για τις φυσικές 
διαταραχές, με βάση την επιστημονική 
πρόοδο ή τις αναθεωρήσεις πράξεων οι 
οποίες έχουν εκδοθεί από τα όργανα της 
UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις, και 
με εμπειρογνώμονες των εμπλεκόμενων 
τομέων, κατά τις προπαρασκευαστικές 
εργασίες της. Κατά την προετοιμασία και 
σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά 
για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
ενδεδειγμένη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 129
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει 
εάν, στο πλαίσιο της κατάρτισης και 
υλοποίησης των σχεδίων δράσης για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, είναι εφικτή η προώθηση 
των επενδύσεων στον γεωργικό τομέα.

Or. de

Τροπολογία 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
προτεινόμενης δράσης δεν είναι δυνατόν, 
ως εκ της φύσεώς τους, να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν 
συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων της δράσης, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των στόχων αυτών,

(14) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
προτεινόμενης δράσης δεν είναι δυνατόν, 
ως εκ της φύσεώς τους, να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν 
συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων της δράσης, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ζητήματα σχετικά με τις 
LULUCF, όπως η δασική πολιτική, 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. Η Ένωση δεν πρέπει να 
παρεμβαίνει όσον αφορά τις εθνικές 
δασικές πολιτικές και πρέπει να σέβεται 
την αρμοδιότητα των κρατών μελών στον 
εν λόγω τομέα. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των στόχων αυτών,

Or. en

Τροπολογία 131
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
προτεινόμενης δράσης δεν είναι δυνατόν, 
ως εκ της φύσεώς τους, να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν 
συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των
αποτελεσμάτων της δράσης, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

(14) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
προτεινόμενης δράσης δεν είναι δυνατόν, 
ως εκ της φύσεώς τους, να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν
συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων της δράσης, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 



AM\909081EL.doc 57/91 PE492.911v01-00

EL

επικουρικότητας που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των στόχων αυτών,

επικουρικότητας που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ωστόσο, καθώς τα ζητήματα 
LULUCF εμπίπτουν κυρίως στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, η 
Ένωση πρέπει να τηρεί την αρχή της 
προφύλαξης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
δασοκομία, προκειμένου να σέβεται την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και να 
αναγνωρίζει πλήρως το γεγονός ότι η 
βιώσιμη δασική διαχείριση αποτελεί 
ευρεία έννοια και δεν μπορεί να 
ρυθμίζεται μόνο από πλευράς κλίματος.
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων 
αυτών,

Or. en

Τροπολογία 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία. Προβλέπει επίσης 
σχέδια δράσης των κρατών μελών για τις 
LULUCF, τα οποία αποσκοπούν στον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και 
στη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων, καθώς και την 
αξιολόγηση των σχεδίων αυτών από την 
Επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία. Προβλέπει επίσης 
σχέδια δράσης των κρατών μελών για τις 
LULUCF, τα οποία αποσκοπούν στον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και 
στη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία. Προβλέπει επίσης 
σχέδια δράσης των κρατών μελών για τις 
LULUCF, τα οποία αποσκοπούν στον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών 
και στη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων, καθώς και την 
αξιολόγηση των σχεδίων αυτών από την 
Επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή των εθνικών σχεδίων δράσης στην παρούσα απόφαση θα οδηγούσε στην εις 
διπλούν θέσπιση κανονισμού καθώς τα προτεινόμενα σχέδια δράσης θα λειτουργούσαν 
ταυτόχρονα με τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα σύμφωνα με τον 2ο πυλώνα της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής.

Τροπολογία 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία. Προβλέπει επίσης 
σχέδια δράσης των κρατών μελών για τις 
LULUCF, τα οποία αποσκοπούν στον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών 

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία.
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και στη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων, καθώς και την 
αξιολόγηση των σχεδίων αυτών από την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής υπερβαίνει τη συμφωνία του Durban. Τα σχέδια δράσης για τις 
LULUCF έρχονται σε αντίθεση με το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα στη δασοκομία. 
Υπάρχει κίνδυνος τα σχέδια δράσης να εστιάσουν μόνο σε πρακτικές δασικής διαχείρισης με 
στόχο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και να μη λάβουν υπόψη τους τον πολυλειτουργικό 
ρόλο των δασών. Θα δημιουργούνταν επίσης επιπλέον προβλήματα σε επίπεδο κρατών μελών 
χωρίς σαφή προστιθέμενη αξία. Θα θεσπιζόταν εις διπλούν κανονισμός καθώς θα 
λειτουργούσαν παράλληλα με τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα σύμφωνα με τον 2ο πυλώνα της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Τροπολογία 135
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία. Προβλέπει επίσης 
σχέδια δράσης των κρατών μελών για τις 
LULUCF, τα οποία αποσκοπούν στον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών
και στη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων, καθώς και την 
αξιολόγηση των σχεδίων αυτών από την 
Επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια δράσης υπερβαίνει τα όσα 
συμφωνήθηκαν στο Durban. Επίσης, τα προτεινόμενα σχέδια δράσης για τις LULUCF έρχονται 
σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα στη δασοκομία. Η 
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δασική διαχείριση και η δασική πολιτική αποτελούν εθνικά ζητήματα.

Τροπολογία 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία. Προβλέπει επίσης 
σχέδια δράσης των κρατών μελών για τις 
LULUCF, τα οποία αποσκοπούν στον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και 
στη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων, καθώς και την αξιολόγηση 
των σχεδίων αυτών από την Επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες για τα κράτη μέλη που ισχύουν 
για τις εκπομπές και απορροφήσεις οι 
οποίες οφείλονται στις χρήσεις γης, στις 
αλλαγές των χρήσεων γης και στη 
δασοκομία. Η παρούσα απόφαση δεν 
θεσπίζει υποχρεώσεις λογιστικής 
απεικόνισης ή υποβολής εκθέσεων για 
ιδιωτικούς φορείς. Προβλέπει επίσης 
σχέδια δράσης των κρατών μελών για τις 
LULUCF, τα οποία αποσκοπούν στον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και 
στη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων, καθώς και την αξιολόγηση 
των σχεδίων αυτών από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 137
Romana Jordan

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία. Προβλέπει επίσης 
σχέδια δράσης των κρατών μελών για τις 
LULUCF, τα οποία αποσκοπούν στον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και 

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία, ως ένα πρώτο 
βήμα για την επίσημη ένταξη του τομέα 
LULUCF στις δεσμεύσεις της Ένωσης 
και των κρατών μελών για μείωση των 
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στη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων, καθώς και την αξιολόγηση 
των σχεδίων αυτών από την Επιτροπή.

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης 
406/2009/ΕΚ. Προβλέπει επίσης σχέδια 
δράσης των κρατών μελών για τις 
LULUCF, τα οποία αποσκοπούν στον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και 
στη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων, καθώς και την αξιολόγηση 
των σχεδίων αυτών από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων
γης και στη δασοκομία. Προβλέπει επίσης 
σχέδια δράσης των κρατών μελών για τις 
LULUCF, τα οποία αποσκοπούν στον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και 
στη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων, καθώς και την αξιολόγηση 
των σχεδίων αυτών από την Επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες για τα κράτη μέλη που ισχύουν 
για τις εκπομπές και απορροφήσεις οι 
οποίες οφείλονται στις χρήσεις γης, στις 
αλλαγές των χρήσεων γης και στη 
δασοκομία. Η παρούσα απόφαση δεν 
θεσπίζει υποχρεώσεις λογιστικής 
απεικόνισης ή υποβολής εκθέσεων για 
ιδιωτικούς φορείς. Προβλέπει επίσης 
σχέδια δράσης των κρατών μελών για τις 
LULUCF, τα οποία αποσκοπούν στον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και 
στη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων, καθώς και την αξιολόγηση 
των σχεδίων αυτών από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 139
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία. Προβλέπει επίσης 
σχέδια δράσης των κρατών μελών για τις 
LULUCF, τα οποία αποσκοπούν στον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών 
και στη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων, καθώς και την 
αξιολόγηση των σχεδίων αυτών από την 
Επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία.

Or. en

Τροπολογία 140
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία. Προβλέπει επίσης 
σχέδια δράσης των κρατών μελών για τις 
LULUCF, τα οποία αποσκοπούν στον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών 
και στη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων, καθώς και την 
αξιολόγηση των σχεδίων αυτών από την 
Επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία.

Or. sv

Τροπολογία 141
Zofija Mazej Kukovič
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία. Προβλέπει επίσης 
σχέδια δράσης των κρατών μελών για τις 
LULUCF, τα οποία αποσκοπούν στον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και 
στη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων, καθώς και την αξιολόγηση 
των σχεδίων αυτών από την Επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς 
κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις οι οποίες οφείλονται στις 
χρήσεις γης, στις αλλαγές των χρήσεων 
γης και στη δασοκομία, ως ένα πρώτο 
βήμα για την επίσημη ένταξη του τομέα 
LULUCF στις δεσμεύσεις της Ένωσης 
και των κρατών μελών για μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης 
406/2009/ΕΚ. Προβλέπει επίσης σχέδια 
δράσης των κρατών μελών για τις 
LULUCF, τα οποία αποσκοπούν στον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και 
στη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων, καθώς και την αξιολόγηση 
των σχεδίων αυτών από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 142
Riikka Manner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) «απόθεμα άνθρακα»: η ποσότητα 
στοιχειακού άνθρακα, σε εκατ. τόνους,
που είναι αποθηκευμένη σε δεξαμενή 
άνθρακα·

ι) «απόθεμα άνθρακα»: η ποσότητα 
στοιχειακού άνθρακα που είναι 
αποθηκευμένη σε δεξαμενή άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 143
Jolanta Emilia Hibner



PE492.911v01-00 64/91 AM\909081EL.doc

EL

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) «δάσος»: χερσαία έκταση τουλάχιστον 
0,5 εκταρίου με συγκόμωση ή ισοδύναμο 
ξυλαπόθεμα τουλάχιστον 10% από δέντρα 
που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν σε 
ύψος τουλάχιστον 5 μέτρων κατά την 
ωριμότητα επιτόπου, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων 
νεαρών, φυσικά αναπτυσσόμενων 
δέντρων, ή φυτεία που δεν έχει ακόμη 
φθάσει σε συγκόμωση ή ισοδύναμο 
ξυλαπόθεμα τουλάχιστον 10% ή σε ύψος 
δέντρων τουλάχιστον 5 μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
κανονικά αποτελούν τμήμα της δασικής 
έκτασης, αλλά προσωρινά δεν καλύπτονται 
από δέντρα λόγω ανθρώπινης παρέμβασης, 
όπως η υλοτομία, ή φυσικών αιτίων, 
αναμένεται όμως να μετατραπούν και πάλι 
σε δάσος·

ιζ) «δάσος»: χερσαία έκταση τουλάχιστον 
0,1 εκταρίου, με το ελάχιστο πλάτος της 
δασικής έκτασης να ανέρχεται στα 10 
μέτρα, με συγκόμωση ή ισοδύναμο 
ξυλαπόθεμα τουλάχιστον 10% από δέντρα 
που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν σε 
ύψος τουλάχιστον 2 μέτρων κατά την 
ωριμότητα επιτόπου, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων 
νεαρών, φυσικά αναπτυσσόμενων 
δέντρων, ή φυτεία που δεν έχει ακόμη 
φθάσει σε συγκόμωση ή ισοδύναμο 
ξυλαπόθεμα τουλάχιστον 10% ή σε ύψος 
δέντρων τουλάχιστον 2 μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
κανονικά αποτελούν τμήμα της δασικής 
έκτασης, αλλά προσωρινά δεν καλύπτονται 
από δέντρα λόγω ανθρώπινης παρέμβασης, 
όπως η υλοτομία, ή φυσικών αιτίων, 
αναμένεται όμως να μετατραπούν και πάλι 
σε δάσος·

Or. pl

Τροπολογία 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) «δάσος»: χερσαία έκταση τουλάχιστον 
0,5 εκταρίου με συγκόμωση ή ισοδύναμο 
ξυλαπόθεμα τουλάχιστον 10% από δέντρα
που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν σε 
ύψος τουλάχιστον 5 μέτρων κατά την 
ωριμότητα επιτόπου, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων 
νεαρών, φυσικά αναπτυσσόμενων 
δέντρων, ή φυτεία που δεν έχει ακόμη

ιζ) «δάσος»: χερσαία έκταση με 
συγκόμωση ή ισοδύναμο ξυλαπόθεμα άνω 
του 10% και επιφάνεια μεγαλύτερη από 
0,5 εκτάριο. Τα δένδρα θα πρέπει να
έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν σε ύψος 
τουλάχιστον 5 μέτρων κατά την ωριμότητα 
επιτόπου. Το δάσος είναι δυνατόν να 
αποτελείται είτε από κλειστούς δασικούς 
σχηματισμούς, όπου δένδρα 
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φθάσει σε συγκόμωση ή ισοδύναμο 
ξυλαπόθεμα τουλάχιστον 10% ή σε ύψος 
δέντρων τουλάχιστον 5 μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
κανονικά αποτελούν τμήμα της δασικής 
έκτασης, αλλά προσωρινά δεν καλύπτονται 
από δέντρα λόγω ανθρώπινης παρέμβασης, 
όπως η υλοτομία, ή φυσικών αιτίων, 
αναμένεται όμως να μετατραπούν και πάλι 
σε δάσος·

διαφορετικών ορόφων και υπόροφης 
βλάστησης καλύπτουν υψηλό ποσοστό 
του εδάφους, είτε από ανοικτούς 
δασικούς σχηματισμούς με συνεχή 
κάλυψη από βλάστηση, όπου η κάλυψη 
κόμης δένδρων υπερβαίνει το 10%.
Νεαρές φυσικές συστάδες και όλες οι 
φυτείες που έχουν δημιουργηθεί για 
δασικούς σκοπούς και πρόκειται να 
φθάσουν σε πυκνότητα κόμης 10% ή σε 
ύψος δένδρων 5 μέτρων περιλαμβάνονται
στα δάση, όπως και οι περιοχές που 
κανονικά αποτελούν τμήμα δασικής 
περιοχής, αλλά προσωρινά δεν 
καλύπτονται από δέντρα λόγω ανθρώπινης 
παρέμβασης ή φυσικών αιτίων, αναμένεται 
όμως να μετατραπούν και πάλι σε δάσος.
Στον όρο «δάσος» περιλαμβάνονται:
δασικά φυτώρια και φυτείες 
σποροπαραγωγής τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του δάσους· δασικοί 
δρόμοι, αποψιλωμένες επιφάνειες, 
αντιπυρικές ζώνες και άλλες μικρές 
ανοικτές περιοχές εντός δάσους· δάση σε 
εθνικά πάρκα, προστατευόμενες φυσικές 
περιοχές και άλλες προστατευόμενες 
περιοχές όπως είναι οι περιοχές 
ιδιαίτερου περιβαλλοντικού, 
επιστημονικού, ιστορικού, πολιτιστικού ή 
πνευματικού ενδιαφέροντος·
ανεμοφράκτες και προστατευτικές ζώνες 
δένδρων με επιφάνεια άνω του 0,5 
εκταρίου και πλάτος άνω των 20 μέτρων, 
φυτείες δένδρων καουτσούκ και 
φελλοφόρων δρυών. Στον όρο «δάσος» 
δεν περιλαμβάνεται γη που 
χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργικές 
πρακτικές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών ορισμός πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία 
των Δασών στην Ευρώπη (MCPFE/Forest Europe), καθώς τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποβάλλουν εκθέσεις στα πλαίσια της διαδικασίας MCPFE/Forest Europe σύμφωνα με αυτά τα 
κριτήρια. Η αλλαγή του συστήματος υποβολής εκθέσεων ή η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων με 
διαφορετικούς/παράλληλους τρόπους θα συνεπαγόταν πρόσθετα έξοδα. Επιπλέον, οδηγεί σε 
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επιπλέον γραφειοκρατεία και πρόσθετα έξοδα για τα κράτη μέλη. 

Τροπολογία 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) «δάσος»: χερσαία έκταση τουλάχιστον 
0,5 εκταρίου με συγκόμωση ή ισοδύναμο 
ξυλαπόθεμα τουλάχιστον 10% από
δέντρα που έχουν τη δυνατότητα να 
φθάσουν σε ύψος τουλάχιστον 5 μέτρων 
κατά την ωριμότητα επιτόπου, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων 
νεαρών, φυσικά αναπτυσσόμενων 
δέντρων, ή φυτεία που δεν έχει ακόμη 
φθάσει σε συγκόμωση ή ισοδύναμο 
ξυλαπόθεμα τουλάχιστον 10% ή σε ύψος 
δέντρων τουλάχιστον 5 μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
κανονικά αποτελούν τμήμα της δασικής 
έκτασης, αλλά προσωρινά δεν καλύπτονται 
από δέντρα λόγω ανθρώπινης παρέμβασης, 
όπως η υλοτομία, ή φυσικών αιτίων, 
αναμένεται όμως να μετατραπούν και πάλι 
σε δάσος·

ιζ) «δάσος»: έκταση που ορίζεται από τις 
ελάχιστες τιμές επιφάνειας, συγκόμωση ή 
ισοδύναμο ξυλαπόθεμα και ύψος δέντρων, 
όπου οι εν λόγω τιμές δεν υπερβαίνουν τις 
τιμές που ορίζονται στην απόφαση 
16/CMP.1. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να 
έχει διαβιβάσει τις τιμές του στην 
Επιτροπή έως την έναρξη της λογιστικής 
περιόδου που προσδιορίζεται στο 
παράρτημα I. Στα δάση περιλαμβάνονται
δέντρα επιτόπου, συμπεριλαμβανομένων 
των ομάδων νεαρών, φυσικά 
αναπτυσσόμενων δέντρων, ή φυτεία που 
δεν έχει ακόμη φθάσει τις ελάχιστες τιμές 
για συγκόμωση ή ισοδύναμο ξυλαπόθεμα ή 
το ελάχιστο ύψος δέντρων που 
αναφέρεται ανωτέρω, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που 
κανονικά αποτελούν τμήμα της δασικής 
έκτασης, αλλά προσωρινά δεν καλύπτονται 
από δέντρα λόγω ανθρώπινης παρέμβασης, 
όπως η υλοτομία, ή φυσικών αιτίων, 
αναμένεται όμως να μετατραπούν και πάλι 
σε δάσος·

Or. en

Τροπολογία 146
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) «δάσος»: χερσαία έκταση τουλάχιστον 
0,5 εκταρίου με συγκόμωση ή ισοδύναμο 
ξυλαπόθεμα τουλάχιστον 10% από δέντρα 
που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν σε 
ύψος τουλάχιστον 5 μέτρων κατά την 
ωριμότητα επιτόπου, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων 
νεαρών, φυσικά αναπτυσσόμενων 
δέντρων, ή φυτεία που δεν έχει ακόμη 
φθάσει σε συγκόμωση ή ισοδύναμο 
ξυλαπόθεμα τουλάχιστον 10% ή σε ύψος 
δέντρων τουλάχιστον 5 μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που
κανονικά αποτελούν τμήμα της δασικής 
έκτασης, αλλά προσωρινά δεν καλύπτονται 
από δέντρα λόγω ανθρώπινης παρέμβασης, 
όπως η υλοτομία, ή φυσικών αιτίων, 
αναμένεται όμως να μετατραπούν και πάλι 
σε δάσος·

ιζ) «δάσος»: χερσαία ελάχιστη έκταση 
τουλάχιστον 0,5 έως 1,0 εκταρίου με 
συγκόμωση (ή ισοδύναμο ξυλαπόθεμα)
άνω του 10-30% από δέντρα που έχουν τη 
δυνατότητα να φθάσουν σε ύψος 2-5
μέτρων κατά την ωριμότητα επιτόπου. Ένα 
δάσος αποτελείται είτε από κλειστούς 
δασικούς σχηματισμούς, στους οποίους 
δένδρα διαφορετικού ύψους και χαμηλή 
βλάστηση καλύπτουν μεγάλο ποσοστό του 
εδάφους, είτε από ανοικτούς δασικούς 
σχηματισμούς. Νεαρές φυσικές συστάδες 
και όλες οι φυτείες που δεν έχουν ακόμη 
φθάσει σε πυκνότητα κόμης 10 %-30% ή
σε ύψος δέντρων 2-5 μέτρων 
συμπεριλαμβάνονται στο δάσος, όπως 
συμπεριλαμβάνονται σε αυτό οι εκτάσεις 
οι οποίες κανονικά αποτελούν τμήμα της 
δασικής έκτασης και προσωρινά δεν 
καλύπτονται από δέντρα λόγω ανθρώπινης 
παρέμβασης, όπως η υλοτομία, ή λόγω
φυσικών αιτίων, αλλά οι οποίες
αναμένεται όμως να μετατραπούν και πάλι 
σε δάσος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του δάσους πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος με τις διατάξεις της Διάσκεψης του 
Ντέρμπαν για την κλιματική μεταβολή.

Τροπολογία 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ) «φυσική διαταραχή»: κάθε συμβάν ή 
περίσταση που δεν οφείλεται στον 
άνθρωπο, προκαλεί σημαντικές εκπομπές 

κ) «φυσικές διαταραχές»: τα συμβάντα ή 
οι περιστάσεις που δεν οφείλονται στον 
άνθρωπο. Για τους σκοπούς της 
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σε δάση ή γεωργικά εδάφη και εκφεύγει
από τον έλεγχο του οικείου κράτους 
μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι το 
κράτος μέλος αδυνατεί αντικειμενικά και 
να περιορίσει σημαντικά την επίδραση 
του συμβάντος ή της περίστασης στις 
εκπομπές, ακόμη και μετά την επέλευσή 
του·

παρούσας απόφασης, τέτοια συμβάντα ή 
τέτοιες περιστάσεις είναι τα συμβάντα 
και οι περιστάσεις που προκαλούν
σημαντικές εκπομπές σε δάση και 
εκφεύγουν από τον έλεγχο ενός κράτους 
μέλους όντας εκ των πραγμάτων πέραν 
της επιρροής αυτού. Σε αυτά ενδέχεται να 
συμπεριλαμβάνονται δασικές πυρκαγιές, 
η προσβολή από έντομα και ασθένειες, τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα και/ή οι 
γεωλογικές διαταραχές που εκφεύγουν 
από τον έλεγχο ενός κράτους μέλους 
όντας εκ των πραγμάτων πέραν της 
επιρροής αυτού. Σε αυτά δεν 
συμπεριλαμβάνονται η υλοτομία και οι 
προγραμματισμένες πυρκαγιές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της Διάσκεψης του Ντέρμπαν για την κλιματική μεταβολή.

Τροπολογία 148
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ α) «βασικό επίπεδο»: ο μέσος όρος μιας 
σταθερής και αρχικά πλήρους 
χρονολογικής σειράς που περιέχει για το 
χρονικό διάστημα 1990-2009 τις 
εκπομπές που συνδέονται με φυσικές 
διαταραχές μετά την εφαρμογή 
επαναλαμβανόμενης διεργασίας για να 
αφαιρεθούν οι παρεκκλίνουσες τιμές, η 
οποία βασίζεται σε δείκτη που ισοδυναμεί 
με το διπλάσιο της συνήθους απόκλισης 
σε σχέση με τον μέσο όρο, έως ότου δεν 
είναι δυνατόν να εντοπισθούν 
παρεκκλίνουσες τιμές. Εναλλακτικά, τα 
κράτη μέρη μπορούν να εφαρμόσουν μια 
διαφανή, συγκρίσιμη και εξειδικευμένη 
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ανά χώρα προσέγγιση, κάνοντας χρήση 
μιας σταθερής και αρχικά πλήρους 
χρονολογικής σειράς δεδομένων μιας 
περιόδου στην οποία περιλαμβάνεται το 
χρονικό διάστημα 1990-2009. Σε όλες τις 
προσεγγίσεις πρέπει να αποφεύγεται η 
προσδοκία καθαρών πιστώσεων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. Εάν 
στο επίπεδο αναφοράς δασικής 
διαχείρισης ενός κράτους μέλους δεν 
περιλαμβάνεται βασικό επίπεδο 
εκπομπών, τότε, για την εφαρμογή του 
βασικού επιπέδου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 2, 
υπολογίζεται τιμή του βασικού επιπέδου 
με εφαρμογή της προαναφερθείσης 
πρώτης προσέγγισης.
Όπου το βασικό επίπεδο προσδιορίζεται 
όπως ανωτέρω, το περιθώριο θα 
ισοδυναμεί με το διπλάσιο της συνήθους 
απόκλισης από τις χρονολογικές σειρές 
που καθορίζουν το βασικό επίπεδο. Όπου 
το βασικό επίπεδο προσδιορίζεται με 
χρήση της εξειδικευμένης ανά χώρα 
προσέγγισης ή όπου το επίπεδο αναφοράς 
ενός κράτους μέλους είναι μηδέν, το 
κράτος μέλος πρέπει να περιγράψει τον 
τρόπο προσδιορισμού του περιθωρίου σε 
περίπτωση που απαιτείται περιθώριο. Σε 
όλες τις προσεγγίσεις πρέπει να 
αποφεύγεται η προσδοκία καθαρών 
πιστώσεων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου δέσμευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του βασικού επιπέδου πρέπει να εισαχθεί προκειμένου να υπάρχει ευθυγράμμιση με 
την Διάσκεψη του Ντέρμπαν για την κλιματική μεταβολή, την οποία έχουν υπογράψει και τα 27 
κράτη μέλη (συνδέεται επίσης με τις άλλες τροπολογίες επί του άρθρου 9 που ακολουθούν).

Τροπολογία 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα) «χρόνος υποδιπλασιασμού»: ο αριθμός 
των ετών που χρειάζονται για να μειωθεί 
στο ήμισυ η αρχική περιεκτικότητα 
προϊόντος ξύλου σε άνθρακα·

κα) «χρόνος υποδιπλασιασμού»: ο αριθμός 
των ετών που χρειάζονται για να μειωθεί 
στο ήμισυ η αρχική τιμή της ποσότητας
άνθρακα που αποθηκεύεται σε προϊόν 
ξύλου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της Επιτροπής είναι τεχνικά ανακριβής. Η τιμή του άνθρακα στη δεξαμενή μειώνεται 
επειδή μειώνονται οι τόνοι προϊόντος στη δεξαμενή και όχι η τιμή του άνθρακα στο προϊόν. 

Τροπολογία 150
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα) «χρόνος υποδιπλασιασμού»: ο αριθμός 
των ετών που χρειάζονται για να μειωθεί 
στο ήμισυ η αρχική περιεκτικότητα 
προϊόντος ξύλου σε άνθρακα·

κα) «χρόνος υποδιπλασιασμού»: ο αριθμός 
των ετών που χρειάζονται για να μειωθεί 
στο ήμισυ η αρχική περιεκτικότητα σε 
άνθρακα των προϊόντων υλοτομίας που 
εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 151
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει διαγράφεται
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 12, για την τροποποίηση των 
ορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου με σκοπό την επικαιροποίησή 
τους, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι μεταβολές των ορισμών που 
εγκρίνονται από τα όργανα της UNFCCC 
ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο ή άλλων 
πολυμερών συμφωνιών τις οποίες 
συνάπτει η Ένωση στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής.

Or. pl

Τροπολογία 152
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 12, για την τροποποίηση των 
ορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου με σκοπό την επικαιροποίησή 
τους, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι μεταβολές των ορισμών που 
εγκρίνονται από τα όργανα της UNFCCC 
ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο ή άλλων 
πολυμερών συμφωνιών τις οποίες 
συνάπτει η Ένωση στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 12, για την τροποποίηση των 
ορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου με σκοπό την επικαιροποίησή 
τους, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι μεταβολές των ορισμών που 
εγκρίνονται από τα όργανα της UNFCCC ή 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο ή άλλων 
πολυμερών συμφωνιών τις οποίες 
συνάπτει η Ένωση στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής.

2. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 12, για την τροποποίηση των 
ορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου προκειμένου να εξασφαλίζεται 
συνοχή μεταξύ αυτών των ορισμών και 
τυχόν μεταβολών στους σχετικούς 
ορισμούς που εγκρίνονται από τα όργανα 
της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο ή άλλων πολυμερών συμφωνιών 
που προκύπτουν στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής και προς τις οποίες 
πρέπει να συμμορφώνεται η Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το πλαίσιο της ΕΕ για τις LULUCF να συνάδει προς τους διεθνείς 
κανόνες προκειμένου να διευκολύνεται η υποβολή εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο και να 
αποφεύγονται οι στρεβλώσεις μεταξύ των διαφόρων πλαισίων. Μια ευθυγράμμιση προς το 
διεθνές πλαίσιο (απόφαση 16./CMP.1) θα διευκόλυνε την υποβολή εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο 
και θα εξασφάλιζε συνοχή.

Τροπολογία 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 12, για την τροποποίηση των 
ορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου με σκοπό την επικαιροποίησή 
τους, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι μεταβολές των ορισμών που 
εγκρίνονται από τα όργανα της UNFCCC ή 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο ή άλλων 
πολυμερών συμφωνιών τις οποίες συνάπτει 
η Ένωση στον τομέα της κλιματικής 

2. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 12, για την τροποποίηση των 
ορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου προκειμένου να εξασφαλίζεται 
συνοχή μεταξύ αυτών των ορισμών και 
τυχόν μεταβολών στους σχετικούς 
ορισμούς που εγκρίνονται από τα όργανα 
της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο στο πλαίσιο της UNFCCC ή άλλων 
πολυμερών συμφωνιών τις οποίες συνάπτει 
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αλλαγής. η Ένωση στον τομέα της κλιματικής 
αλλαγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το πλαίσιο της ΕΕ για τις LULUCF να συνάδει προς τους διεθνείς 
κανόνες προκειμένου να διευκολύνεται η υποβολή εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο και να 
αποφεύγονται οι στρεβλώσεις μεταξύ των διαφόρων πλαισίων. Προτείνεται ευθυγράμμιση προς 
το διεθνές πλαίσιο (απόφαση 16./CMP.1) προκειμένου να διευκολύνεται η υποβολή εκθέσεων 
σε εθνικό επίπεδο και να εξασφαλίζεται συνοχή.

Τροπολογία 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 12, για την τροποποίηση των 
ορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου με σκοπό την επικαιροποίησή 
τους, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι μεταβολές των ορισμών που εγκρίνονται 
από τα όργανα της UNFCCC ή του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο ή άλλων 
πολυμερών συμφωνιών τις οποίες συνάπτει 
η Ένωση στον τομέα της κλιματικής 
αλλαγής.

2. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 12, για την τροποποίηση των 
ορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου με σκοπό την επικαιροποίησή 
τους, σύμφωνα με τις μεταβολές των 
ορισμών που εγκρίνονται από τα όργανα 
της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο ή άλλων πολυμερών συμφωνιών τις 
οποίες συνάπτει η Ένωση στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 156
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρέωση κατάρτισης και τήρησης 
λογαριασμών για τις LULUCF

Αρχές κατάρτισης και τήρησης 
λογαριασμών για τις LULUCF

Or. pl

Τροπολογία 157
Bas Eickhout

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε λογιστική περίοδο που 
καθορίζεται στο παράρτημα Ι, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και τηρούν 
λογαριασμούς στους οποίους 
απεικονίζονται επακριβώς όλες οι 
εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται σε δραστηριότητες των 
ακόλουθων κατηγοριών, ασκούμενες στην 
επικράτειά τους:

Για κάθε λογιστική περίοδο που 
καθορίζεται στο παράρτημα Ι, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και τηρούν 
λογαριασμούς στους οποίους 
απεικονίζονται επακριβώς όλες οι 
εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται σε δραστηριότητες των 
ακόλουθων τριών κατηγοριών, 
ασκούμενες στην επικράτειά τους:

Or. en

(Πρέπει να ψηφιστεί από κοινού με συνδεδεμένες τροπολογίες άλλων τμημάτων του άρθρου 
από τον ίδιο συντάκτη)

Τροπολογία 158
Bas Eickhout

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δάσωση, α) δασικές δραστηριότητες: δάσωση, 
αναδάσωση, αποψίλωση και διαχείριση 
δασών,

Or. en
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(Πρέπει να ψηφιστεί από κοινού με συνδεδεμένες τροπολογίες άλλων τμημάτων του άρθρου 
από τον ίδιο συντάκτη)

Τροπολογία 159
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δάσωση, α) δάσωση και αναδάσωση,

Or. en

Τροπολογία 160
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αναδάσωση, διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 161
Bas Eickhout

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αναδάσωση, β) γεωργικές δραστηριότητες: διαχείριση 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
βοσκοτόπων,

Or. en

(Πρέπει να ψηφιστεί από κοινού με συνδεδεμένες τροπολογίες άλλων τμημάτων του άρθρου 
από τον ίδιο συντάκτη)
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Τροπολογία 162
Bas Eickhout

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αποδάσωση, γ) αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων.

Or. en

(Πρέπει να ψηφιστεί από κοινού με συνδεδεμένες τροπολογίες άλλων τμημάτων του άρθρου 
από τον ίδιο συντάκτη)

Τροπολογία 163
Bas Eickhout

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δασική διαχείριση, διαγράφεται

Or. en

(Πρέπει να ψηφιστεί από κοινού με συνδεδεμένες τροπολογίες άλλων τμημάτων του άρθρου 
από τον ίδιο συντάκτη)

Τροπολογία 164
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δασική διαχείριση, δ) δασική διαχείριση.

Or. pl
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Τροπολογία 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνήθηκε η διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων να παραμείνει 
προαιρετική στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Είναι σημαντικό οι 
κανόνες στο επίπεδο της ΕΕ να ευθυγραμμίζονται με τους λογιστικούς κανόνες που 
συμφωνούνται κατά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Τροπολογία 166
Elisabeth Köstinger

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Όπως συμφωνήθηκε σε διεθνές επίπεδο στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, η 
λογιστική απεικόνιση των δραστηριοτήτων που αφορούν βοσκοτόπους και καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις πρέπει να είναι προαιρετική. Οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Τροπολογία 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε



PE492.911v01-00 78/91 AM\909081EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Durban – αποφασίστηκε υποχρεωτική λογιστική απεικόνιση 
μόνο για τη δραστηριότητα δασικής διαχείρισης. Η πρόταση της Επιτροπής υπερβαίνει τους 
διεθνείς κανόνες και δημιουργεί έτσι νέες στρεβλώσεις για τα κράτη μέλη και τους φορείς 
εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Durban – αποφασίστηκε υποχρεωτική λογιστική απεικόνιση 
μόνο για τη δραστηριότητα δασικής διαχείρισης.

Τροπολογία 169
Horst Schnellhardt

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 170
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 171
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 172
Bas Eickhout

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, διαγράφεται

Or. en

(Πρέπει να ψηφιστεί από κοινού με συνδεδεμένες τροπολογίες άλλων τμημάτων του άρθρου 
από τον ίδιο συντάκτη)

Τροπολογία 173
Kārlis Šadurskis
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διαχείριση βοσκοτόπων. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνήθηκε η διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων να παραμείνει 
προαιρετική στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Είναι σημαντικό οι 
κανόνες στο επίπεδο της ΕΕ να ευθυγραμμίζονται με τους λογιστικούς κανόνες που 
συμφωνούνται κατά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Τροπολογία 175
Elisabeth Köstinger

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διαχείριση βοσκοτόπων. διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Όπως συμφωνήθηκε σε διεθνές επίπεδο στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, η 
λογιστική απεικόνιση των δραστηριοτήτων που αφορούν βοσκοτόπους και καλλιεργήσιμες 
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εκτάσεις πρέπει να είναι προαιρετική. Οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Τροπολογία 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διαχείριση βοσκοτόπων. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της Διάσκεψης του Ντέρμπαν για την κλιματική μεταβολή –
αποφασίστηκε υποχρεωτική λογιστική απεικόνιση μόνο για τη δραστηριότητα δασικής 
διαχείρισης. Η πρόταση της Επιτροπής υπερβαίνει τους διεθνείς κανόνες και δημιουργεί έτσι 
νέες στρεβλώσεις για τα κράτη μέλη και τους φορείς εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διαχείριση βοσκοτόπων. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Durban – αποφασίστηκε υποχρεωτική λογιστική απεικόνιση 
μόνο για τη δραστηριότητα δασικής διαχείρισης.

Τροπολογία 178
Horst Schnellhardt
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διαχείριση βοσκοτόπων. διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 179
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διαχείριση βοσκοτόπων. διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 180
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διαχείριση βοσκοτόπων. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 181
Bas Eickhout

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διαχείριση βοσκοτόπων. διαγράφεται
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Or. en

(Πρέπει να ψηφιστεί από κοινού με συνδεδεμένες τροπολογίες άλλων τμημάτων του άρθρου 
από τον ίδιο συντάκτη)

Τροπολογία 182
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διαχείριση βοσκοτόπων. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καταρτίζουν και να τηρούν λογαριασμούς 
στους οποίους απεικονίζονται επακριβώς 
οι εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται σε αναβλάστηση, καθώς και σε 
αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καταρτίζουν και να τηρούν λογαριασμούς 
στους οποίους απεικονίζονται επακριβώς 
οι εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται σε διαχείριση καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων, διαχείριση βοσκοτόπων, 
αναβλάστηση, καθώς και σε αποστράγγιση 
και επανύγρανση υγροτόπων.

Or. en

Τροπολογία 184
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καταρτίζουν και να τηρούν λογαριασμούς 
στους οποίους απεικονίζονται επακριβώς 
οι εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται σε αναβλάστηση, καθώς και σε 
αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
επιλέγουν να καταρτίζουν και να τηρούν 
λογαριασμούς, για την πρώτη λογιστική 
περίοδο, στους οποίους απεικονίζονται 
επακριβώς οι εκπομπές και απορροφήσεις 
που οφείλονται σε διαχείριση 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων, διαχείριση 
βοσκοτόπων, αναβλάστηση, καθώς και σε 
αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της Διάσκεψης του Ντέρμπαν για την κλιματική μεταβολή –
αποφασίστηκε υποχρεωτική λογιστική απεικόνιση μόνο για τη δραστηριότητα δασικής 
διαχείρισης. Η πρόταση της Επιτροπής υπερβαίνει τους διεθνείς κανόνες και δημιουργεί έτσι 
νέες στρεβλώσεις για τα κράτη μέλη και τους φορείς εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καταρτίζουν και να τηρούν λογαριασμούς 
στους οποίους απεικονίζονται επακριβώς 
οι εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται σε αναβλάστηση, καθώς και σε 
αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καταρτίζουν και να τηρούν λογαριασμούς 
στους οποίους απεικονίζονται επακριβώς 
οι εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται σε διαχείριση καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων, διαχείριση βοσκοτόπων, 
αναβλάστηση, καθώς και σε αποστράγγιση 
και επανύγρανση υγροτόπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Durban.
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Τροπολογία 186
Horst Schnellhardt

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καταρτίζουν και να τηρούν λογαριασμούς 
στους οποίους απεικονίζονται επακριβώς 
οι εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται σε αναβλάστηση, καθώς και σε 
αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να
καταρτίζουν και να τηρούν λογαριασμούς 
στους οποίους απεικονίζονται επακριβώς 
οι εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται σε διαχείριση καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων, διαχείριση βοσκοτόπων, 
αναβλάστηση, καθώς και σε αποστράγγιση 
και επανύγρανση υγροτόπων.

Or. de

Τροπολογία 187
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καταρτίζουν και να τηρούν λογαριασμούς 
στους οποίους απεικονίζονται επακριβώς 
οι εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται σε αναβλάστηση, καθώς και σε 
αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης 
προαιρετικά να καταρτίζουν και να τηρούν 
λογαριασμούς στους οποίους 
απεικονίζονται επακριβώς οι εκπομπές και 
απορροφήσεις που οφείλονται σε 
διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
βοσκοτόπων, σε αναβλάστηση, καθώς και 
σε αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων.

Or. pl

Τροπολογία 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καταρτίζουν και να τηρούν λογαριασμούς 
στους οποίους απεικονίζονται επακριβώς 
οι εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται σε αναβλάστηση, καθώς και σε 
αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καταρτίζουν και να τηρούν λογαριασμούς 
στους οποίους απεικονίζονται επακριβώς 
οι εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται σε διαχείριση καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων, διαχείριση βοσκοτόπων, 
αναβλάστηση, καθώς και σε αποστράγγιση 
και επανύγρανση υγροτόπων.

Or. en

Τροπολογία 189
Bas Eickhout

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καταρτίζουν και να τηρούν λογαριασμούς 
στους οποίους απεικονίζονται επακριβώς 
οι εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται σε αναβλάστηση, καθώς και σε 
αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν 
και να τηρούν λογαριασμούς για εκπομπές 
και απορροφήσεις που οφείλονται σε 
αναβλάστηση.

Or. en

(Πρέπει να ψηφιστεί από κοινού με συνδεδεμένες τροπολογίες άλλων τμημάτων του άρθρου 
από τον ίδιο συντάκτη)

Τροπολογία 190
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καταρτίζουν και να τηρούν λογαριασμούς 
στους οποίους απεικονίζονται επακριβώς 
οι εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται σε αναβλάστηση, καθώς και σε 
αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
καταρτίζουν και να τηρούν λογαριασμούς 
στους οποίους απεικονίζονται επακριβώς 
οι εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται σε διαχείριση καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων, διαχείριση βοσκοτόπων, 
αναβλάστηση, καθώς και σε αποστράγγιση 
και επανύγρανση υγροτόπων.

Or. en

Τροπολογία 191
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
στους λογαριασμούς τους συγκεκριμένη
δραστηριότητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 από την ημερομηνία έναρξής 
της ή από την 1η Ιανουαρίου 2013, 
αναλόγως του ποια από τις δύο είναι 
μεταγενέστερη.

3. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
στους λογαριασμούς τους οποιαδήποτε
δραστηριότητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 από την ημερομηνία έναρξής 
της ή από την ημερομηνία έναρξης της 
περιόδου δέσμευσης, αναλόγως του ποια 
από τις δύο είναι μεταγενέστερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της Διάσκεψης του Ντέρμπαν για την κλιματική μεταβολή.

Τροπολογία 192
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
στους λογαριασμούς τους συγκεκριμένη 
δραστηριότητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 από την ημερομηνία έναρξής 
της ή από την 1η Ιανουαρίου 2013, 
αναλόγως του ποια από τις δύο είναι 
μεταγενέστερη.

3. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
στους λογαριασμούς τους συγκεκριμένη 
δραστηριότητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 από την ημερομηνία έναρξής 
της ή από την 1η Ιανουαρίου 2014, 
αναλόγως του ποια από τις δύο είναι 
μεταγενέστερη.

Or. it

Τροπολογία 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικοί λογιστικοί κανόνες Λογαριασμοί για τις δραστηριότητες 
LULUCF

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας πρότασης απόφασης είναι να παράσχει στα κράτη μέλη ένα πλαίσιο για 
τη βελτίωση των εθνικών απογραφών τους αερίων του θερμοκηπίου (συγκεκριμένα στον τομέα 
LULUCF). Πρόκειται συνεπώς για «άσκηση» και όχι για καθορισμό στόχων. Επομένως, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος «υποβολή εκθέσεων» αντί του όρου «λογιστική απεικόνιση», 
αλλά λαμβάνοντας υπόψη τον υπολογισμό των πιστώσεων που μπορούν να παρέχουν οι 
διάφορες δραστηριότητες (π.χ. η «δασική διαχείριση» αποτελεί καταβόθρα), είναι 
καταλληλότερη η διατύπωση που χρησιμοποιείται για τον τίλο του άρθρου 3: «…τήρησης 
λογαριασμών για τις LULUCF» όταν αναφέρεται γενικότερα στις LULUCF και όχι μόνο στη 
δασική διαχείριση.

Τροπολογία 194
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εκπομπές και απορροφήσεις λόγω 
δραστηριότητας που υπάγεται σε μια ή 
περισσότερες κατηγορίες δραστηριοτήτων 
κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 
καταλογίζονται μόνο σε μια κατηγορία.

2. Οι εκπομπές και απορροφήσεις λόγω 
δραστηριότητας που υπάγεται σε μια ή 
περισσότερες κατηγορίες δραστηριοτήτων 
κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 
καταλογίζονται μόνο σε μια κατηγορία 
προκειμένου να αποτρέπονται οι διπλές 
καταχωρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται ότι οι διπλές καταχωρήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται με κάθε τρόπο.

Τροπολογία 195
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
οποιεσδήποτε τεχνικές διορθώσεις και 
επανυπολογισμούς που απαιτούνται 
προκειμένου να συμπεριλάβουν στους 
υφιστάμενους και πρόσφατα 
καταρτισθέντες λογαριασμούς τους, 
εκτός εάν εξαιρούνται με άλλο τρόπο, τις 
δεξαμενές άνθρακα που αναφέρονται 
στην παράγραφο αυτή και τα αέρια του 
θερμοκηπίου που αναφέρονται στο άρθρο 
3 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 196
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν να μην καταχωρίζουν στους 
λογαριασμούς τους τις μεταβολές του 
αποθέματος άνθρακα στην περίπτωση 
δεξαμενών άνθρακα που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως ε) του πρώτου εδαφίου και
δεν αποτελούν φθίνουσες καταβόθρες 
ούτε πηγές. Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι 
μια δεξαμενή άνθρακα δεν αποτελεί 
φθίνουσα καταβόθρα ούτε πηγή μόνον 
εφόσον αυτό αποδεικνύεται με βάση 
διαφανή και επαληθεύσιμα δεδομένα.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν να μην καταχωρίζουν στους 
λογαριασμούς τους τις μεταβολές του 
αποθέματος άνθρακα στην περίπτωση 
δεξαμενών άνθρακα που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως ε) του πρώτου εδαφίου 
όπου η καταχώρηση αυτών των 
δεξαμενών άνθρακα δεν θα οδηγούσε σε 
καταλογισμένη εκπομπή και κάτι τέτοιο 
αποδεικνύεται με βάση διαφανή και 
επαληθεύσιμα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 197
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 12, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι, προκειμένου να 
προστίθενται λογιστικές περίοδοι και να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ αυτών 
και των αντίστοιχων περιόδων που 
ισχύουν για τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών σε 
άλλους τομείς.

7. Οποιαδήποτε τροποποίηση των 
λογιστικών κανόνων που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε αλλαγών σε σχέση με τις 
λογιστικές περιόδους που καθορίζονται 
στο παράρτημα Ι, εγκρίνεται σύμφωνα με 
την συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λογιστικοί κανόνες που καθορίζονται τόσο στο παρόν άρθρο όσο και στο παράρτημα Ι έχουν 
καίρια σημασία για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, συνεπώς οποιαδήποτε τροποποίησή 
τους πρέπει να εγκρίνεται με βάση τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.
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Τροπολογία 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 12, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι, προκειμένου να 
προστίθενται λογιστικές περίοδοι και να 
εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ αυτών 
και των αντίστοιχων περιόδων που 
ισχύουν για τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών σε 
άλλους τομείς.

7. Οποιαδήποτε τροποποίηση της 
υποχρέωσης κατάρτισης και τήρησης 
λογαριασμών για τις LULUCF που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο, 
συμπεριλαμβανομένων αλλαγών σε σχέση 
με τις λογιστικές περιόδους που 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι 
εγκρίνεται σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι λογιστικοί κανόνες που καθορίζονται τόσο στο παρόν άρθρο όσο και στο 
Παράρτημα Ι έχουν θεμελιώδη σημασία για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, πρέπει 
κάθε τροποποίηση αυτών να εγκρίνεται με βάση τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.


