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Τροπολογία 199
Bas Eickhout

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο ένα έτος πριν από τη λήξη 
κάθε λογιστικής περιόδου, τα κράτη μέλη 
προτείνουν στην Επιτροπή 
αναθεωρημένα επίπεδα αναφοράς για την 
επόμενη λογιστική περίοδο σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία που προβλέπεται στην 
απόφαση -/CMP.7 και χρησιμοποιήθηκε 
για τον υπολογισμό των επιπέδων 
αναφοράς τα οποία καθορίζονται στην εν 
λόγω απόφαση.

4. Για την περίοδο μετά το 2020 
χρησιμοποιείται συνολικός καταλογισμός 
βάσει εκτάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει των συμφωνιών του Ντέρμπαν του 2011, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στην UNFCCC θα 
καλύπτονται από ένα νέο νομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020. O συνολικός 
καταλογισμός βάσει εκτάσεων πρέπει να υιοθετηθεί για τους σκοπούς του νέου μέσου και για 
νέους στόχους, αντικαθιστώντας τους υφιστάμενους λογιστικούς κανόνες του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο στους οποίους οφείλονται ορισμένες από τις μεταβολές στο απόθεμα άνθρακα από τον 
τομέα LULUCF.

Τροπολογία 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο ένα έτος πριν από τη λήξη 
κάθε λογιστικής περιόδου, τα κράτη μέλη 
προτείνουν στην Επιτροπή αναθεωρημένα 
επίπεδα αναφοράς για την επόμενη 
λογιστική περίοδο σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που προβλέπεται στην 
απόφαση -/CMP.7 και χρησιμοποιήθηκε 

4. Το αργότερο ένα έτος πριν από τη λήξη 
κάθε λογιστικής περιόδου, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή 
αναθεωρημένα επίπεδα αναφοράς για την 
επόμενη λογιστική περίοδο σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που προβλέπεται στην 
απόφαση -/CMP.7 και χρησιμοποιήθηκε 
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για τον υπολογισμό των επιπέδων 
αναφοράς τα οποία καθορίζονται στην εν 
λόγω απόφαση.

για τον υπολογισμό των επιπέδων 
αναφοράς τα οποία καθορίζονται στην εν 
λόγω απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο ένα έτος πριν από τη λήξη 
κάθε λογιστικής περιόδου, τα κράτη μέλη 
προτείνουν στην Επιτροπή αναθεωρημένα
επίπεδα αναφοράς για την επόμενη 
λογιστική περίοδο σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που προβλέπεται στην 
απόφαση -/CMP.7 και χρησιμοποιήθηκε 
για τον υπολογισμό των επιπέδων 
αναφοράς τα οποία καθορίζονται στην εν 
λόγω απόφαση.

4. Τα επίπεδα αναφοράς για τη δασική 
διαχείριση είναι ίδια με αυτά που 
ορίζονται από πράξεις που εκδίδονται 
από τα όργανα της UNFCCC ή του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο. Το αργότερο ένα 
έτος πριν από τη λήξη κάθε λογιστικής 
περιόδου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή νέα επίπεδα αναφοράς για την 
επόμενη λογιστική περίοδο σύμφωνα με τη 
διαδικασία και τη μεθοδολογία που 
προβλέπεται στις αποφάσεις 2/CMP.6 και 
2/CMP.7 και χρησιμοποιήθηκε για τον 
υπολογισμό των επιπέδων αναφοράς τα 
οποία καθορίζονται στην απόφαση 
2/CMP.7.

Or. en

Τροπολογία 202
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο ένα έτος πριν από τη λήξη 
κάθε λογιστικής περιόδου, τα κράτη μέλη 
προτείνουν στην Επιτροπή αναθεωρημένα
επίπεδα αναφοράς για την επόμενη 

4. Το αργότερο ένα έτος πριν από τη λήξη 
κάθε λογιστικής περιόδου, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή νέα επίπεδα 
αναφοράς για την επόμενη λογιστική 
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λογιστική περίοδο σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που προβλέπεται στην 
απόφαση -/CMP.7 και χρησιμοποιήθηκε 
για τον υπολογισμό των επιπέδων 
αναφοράς τα οποία καθορίζονται στην εν 
λόγω απόφαση.

περίοδο σύμφωνα με τη διαδικασία και τη 
μεθοδολογία που προβλέπεται στις 
αποφάσεις -2/CMP.6 και 2/CMP.7 και 
χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των 
επιπέδων αναφοράς τα οποία καθορίζονται 
στην απόφαση 2/CMP.7. Τα επίπεδα 
αναφοράς για τη δασική διαχείριση είναι 
ίδια με αυτά που ορίζονται από πράξεις 
που εκδίδονται από τα όργανα της 
UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Or. en

Τροπολογία 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο ένα έτος πριν από τη λήξη 
κάθε λογιστικής περιόδου, τα κράτη μέλη 
προτείνουν στην Επιτροπή αναθεωρημένα 
επίπεδα αναφοράς για την επόμενη 
λογιστική περίοδο σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που προβλέπεται στην 
απόφαση -/CMP.7 και χρησιμοποιήθηκε 
για τον υπολογισμό των επιπέδων 
αναφοράς τα οποία καθορίζονται στην εν 
λόγω απόφαση.

4. Το αργότερο ένα έτος πριν από τη λήξη 
κάθε λογιστικής περιόδου, τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή 
αναθεωρημένα επίπεδα αναφοράς για την 
επόμενη λογιστική περίοδο σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που προβλέπεται στην 
απόφαση -/CMP.7 και χρησιμοποιήθηκε 
για τον υπολογισμό των επιπέδων 
αναφοράς τα οποία καθορίζονται στην εν 
λόγω απόφαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη μάλλον υποβάλλουν παρά 
προτείνουν επίπεδα αναφοράς.

Τροπολογία 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση αλλαγών στις σχετικές 
διατάξεις της απόφασης -/CMP.7, τα κράτη 
μέλη προτείνουν στην Επιτροπή 
αναθεωρημένα επίπεδα αναφοράς που 
αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές αυτές, το 
αργότερο έξι μήνες μετά την έγκρισή τους.

5. Σε περίπτωση αλλαγών στις σχετικές 
διατάξεις της απόφασης -/CMP.7, τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
αναθεωρημένα επίπεδα αναφοράς που 
αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές αυτές, το 
αργότερο έξι μήνες μετά την έγκρισή τους.

Or. en

Τροπολογία 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση αλλαγών στις σχετικές
διατάξεις της απόφασης -/CMP.7, τα 
κράτη μέλη προτείνουν στην Επιτροπή 
αναθεωρημένα επίπεδα αναφοράς που 
αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές αυτές, το 
αργότερο έξι μήνες μετά την έγκρισή τους.

5. Σε περίπτωση αλλαγών στις διατάξεις 
της απόφασης 2/CMP.7 που επηρεάζουν 
την υποβολή ετήσιων αναφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών 
χρονολογικών σειρών για τη δασική 
διαχείριση, τα κράτη μέλη 
πραγματοποιούν προσαρμογές βάσει των 
διατάξεων της απόφασης 2/CMP.7.

Or. en

Τροπολογία 206
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση αλλαγών στις σχετικές
διατάξεις της απόφασης -/CMP.7, τα 
κράτη μέλη προτείνουν στην Επιτροπή 
αναθεωρημένα επίπεδα αναφοράς που 
αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές αυτές, το 

5. Σε περίπτωση αλλαγών στις διατάξεις 
της απόφασης 2/CMP.7 που επηρεάζουν 
την υποβολή ετήσιων αναφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών 
χρονολογικών σειρών για τη δασική 
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αργότερο έξι μήνες μετά την έγκρισή 
τους.

διαχείριση, τα κράτη μέλη 
πραγματοποιούν προσαρμογές βάσει των 
διατάξεων της απόφασης 2/CMP.7.

Or. en

Τροπολογία 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση αλλαγών στις σχετικές 
διατάξεις της απόφασης -/CMP.7, τα κράτη 
μέλη προτείνουν στην Επιτροπή 
αναθεωρημένα επίπεδα αναφοράς που 
αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές αυτές, το 
αργότερο έξι μήνες μετά την έγκρισή τους.

5. Σε περίπτωση αλλαγών στις σχετικές 
διατάξεις της απόφασης -/CMP.7, τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
αναθεωρημένα επίπεδα αναφοράς που 
αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές αυτές, το 
αργότερο έξι μήνες μετά την έγκρισή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη μάλλον υποβάλλουν παρά 
προτείνουν επίπεδα αναφοράς.

Τροπολογία 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν προκύψουν βελτιωμένες 
μεθοδολογίες, οι οποίες παρέχουν σε 
κράτος μέλος τη δυνατότητα να υπολογίζει 
τα επίπεδα αναφοράς με σημαντικά 
μεγαλύτερη ακρίβεια, ή σε περίπτωση 
σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας των 
δεδομένων που διαθέτει ένα κράτος μέλος, 
το εν λόγω κράτος μέλος προτείνει

6. Εάν προκύψουν βελτιωμένες 
μεθοδολογίες, οι οποίες παρέχουν σε 
κράτος μέλος τη δυνατότητα να υπολογίζει 
τα επίπεδα αναφοράς με σημαντικά 
μεγαλύτερη ακρίβεια, ή σε περίπτωση 
σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας των 
δεδομένων που διαθέτει ένα κράτος μέλος, 
το εν λόγω κράτος μέλος κοινοποιεί 
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αμελλητί στην Επιτροπή αναθεωρημένα 
επίπεδα αναφοράς που αντικατοπτρίζουν 
τις αλλαγές αυτές.

αμελλητί στην Επιτροπή αναθεωρημένα 
επίπεδα αναφοράς που αντικατοπτρίζουν 
τις αλλαγές αυτές.

Or. en

Τροπολογία 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν προκύψουν βελτιωμένες 
μεθοδολογίες, οι οποίες παρέχουν σε 
κράτος μέλος τη δυνατότητα να υπολογίζει 
τα επίπεδα αναφοράς με σημαντικά 
μεγαλύτερη ακρίβεια, ή σε περίπτωση 
σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας των 
δεδομένων που διαθέτει ένα κράτος μέλος, 
το εν λόγω κράτος μέλος προτείνει 
αμελλητί στην Επιτροπή αναθεωρημένα 
επίπεδα αναφοράς που αντικατοπτρίζουν 
τις αλλαγές αυτές.

6. Εάν προκύψουν βελτιωμένες 
μεθοδολογίες, οι οποίες παρέχουν σε 
κράτος μέλος τη δυνατότητα να υπολογίζει 
τα επίπεδα αναφοράς ετήσιων εκπομπών 
και απορροφήσεων που οφείλονται στη 
δασική διαχείριση με σημαντικά 
μεγαλύτερη ακρίβεια, ή σε περίπτωση 
σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας των 
δεδομένων που διαθέτει ένα κράτος μέλος, 
το εν λόγω κράτος μέλος πραγματοποιεί 
τεχνική προσαρμογή βάσει των 
διατάξεων της απόφασης 2/CMP.7.

Or. en

Τροπολογία 210
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν προκύψουν βελτιωμένες
μεθοδολογίες, οι οποίες παρέχουν σε 
κράτος μέλος τη δυνατότητα να υπολογίζει 
τα επίπεδα αναφοράς με σημαντικά 
μεγαλύτερη ακρίβεια, ή σε περίπτωση 
σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας των 
δεδομένων που διαθέτει ένα κράτος μέλος, 

6. Εάν προκύψουν βελτιωμένες 
μεθοδολογίες, οι οποίες παρέχουν σε 
κράτος μέλος τη δυνατότητα να υπολογίζει 
τα επίπεδα αναφοράς ετήσιων εκπομπών 
και απορροφήσεων που οφείλονται στη 
δασική διαχείριση με σημαντικά 
μεγαλύτερη ακρίβεια, ή σε περίπτωση 
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το εν λόγω κράτος μέλος προτείνει 
αμελλητί στην Επιτροπή αναθεωρημένα 
επίπεδα αναφοράς που αντικατοπτρίζουν 
τις αλλαγές αυτές.

σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας των 
δεδομένων που διαθέτει ένα κράτος μέλος, 
το εν λόγω κράτος μέλος πραγματοποιεί 
τεχνική προσαρμογή βάσει των 
διατάξεων της απόφασης 2/CMP.7.

Or. en

Τροπολογία 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν προκύψουν βελτιωμένες 
μεθοδολογίες, οι οποίες παρέχουν σε 
κράτος μέλος τη δυνατότητα να υπολογίζει 
τα επίπεδα αναφοράς με σημαντικά 
μεγαλύτερη ακρίβεια, ή σε περίπτωση 
σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας των 
δεδομένων που διαθέτει ένα κράτος μέλος, 
το εν λόγω κράτος μέλος προτείνει
αμελλητί στην Επιτροπή αναθεωρημένα 
επίπεδα αναφοράς που αντικατοπτρίζουν 
τις αλλαγές αυτές.

6. Εάν προκύψουν βελτιωμένες 
μεθοδολογίες, οι οποίες παρέχουν σε 
κράτος μέλος τη δυνατότητα να υπολογίζει 
τα επίπεδα αναφοράς με σημαντικά 
μεγαλύτερη ακρίβεια, ή σε περίπτωση 
σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας των 
δεδομένων που διαθέτει ένα κράτος μέλος, 
το εν λόγω κράτος μέλος κοινοποιεί 
αμελλητί στην Επιτροπή αναθεωρημένα 
επίπεδα αναφοράς που αντικατοπτρίζουν 
τις αλλαγές αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη μάλλον υποβάλλουν παρά 
προτείνουν επίπεδα αναφοράς.

Τροπολογία 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4, 5 7. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4, 5 
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και 6, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν την 
ποσότητα ετήσιων εκπομπών λόγω 
φυσικών διαταραχών που έχει 
συμπεριληφθεί στα αναθεωρημένα επίπεδα 
αναφοράς που προτείνουν, καθώς και τον 
τρόπο εκτίμησης της ποσότητας αυτής.

και 6, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν την 
ποσότητα ετήσιων εκπομπών λόγω 
φυσικών διαταραχών που έχει 
συμπεριληφθεί στα αναθεωρημένα επίπεδα 
αναφοράς, καθώς και τον τρόπο εκτίμησης 
της ποσότητας αυτής.

Or. en

Τροπολογία 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4, 5 
και 6, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν την 
ποσότητα ετήσιων εκπομπών λόγω 
φυσικών διαταραχών που έχει 
συμπεριληφθεί στα αναθεωρημένα επίπεδα 
αναφοράς που προτείνουν, καθώς και τον 
τρόπο εκτίμησης της ποσότητας αυτής.

7. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, τα 
κράτη μέλη προσδιορίζουν την ποσότητα 
ετήσιων εκπομπών λόγω φυσικών 
διαταραχών που έχει συμπεριληφθεί στα 
αναθεωρημένα επίπεδα αναφοράς που 
προτείνουν, καθώς και τον τρόπο 
εκτίμησης της ποσότητας αυτής.

Or. en

Τροπολογία 214
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4, 5 
και 6, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν την 
ποσότητα ετήσιων εκπομπών λόγω 
φυσικών διαταραχών που έχει 
συμπεριληφθεί στα αναθεωρημένα επίπεδα 
αναφοράς που προτείνουν, καθώς και τον 
τρόπο εκτίμησης της ποσότητας αυτής.

7. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, τα 
κράτη μέλη προσδιορίζουν την ποσότητα 
ετήσιων εκπομπών λόγω φυσικών 
διαταραχών που έχει συμπεριληφθεί στα 
αναθεωρημένα επίπεδα αναφοράς που 
προτείνουν, καθώς και τον τρόπο 
εκτίμησης της ποσότητας αυτής.

Or. en
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Τροπολογία 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4, 5 
και 6, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν την 
ποσότητα ετήσιων εκπομπών λόγω 
φυσικών διαταραχών που έχει 
συμπεριληφθεί στα αναθεωρημένα επίπεδα 
αναφοράς που προτείνουν, καθώς και τον 
τρόπο εκτίμησης της ποσότητας αυτής.

7. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4, 5 
και 6, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν την 
ποσότητα ετήσιων εκπομπών λόγω 
φυσικών διαταραχών που έχει 
συμπεριληφθεί στα αναθεωρημένα επίπεδα 
αναφοράς, καθώς και τον τρόπο εκτίμησης 
της ποσότητας αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη μάλλον υποβάλλουν παρά 
προτείνουν επίπεδα αναφοράς.

Τροπολογία 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή επαληθεύει την ακρίβεια 
των προτεινόμενων αναθεωρημένων 
επιπέδων αναφοράς.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει στόχο την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων των 
κρατών μελών κατά την επαλήθευση των επιπέδων αναφοράς.
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Τροπολογία 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή επαληθεύει την ακρίβεια 
των προτεινόμενων αναθεωρημένων 
επιπέδων αναφοράς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 218
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή επαληθεύει την ακρίβεια 
των προτεινόμενων αναθεωρημένων 
επιπέδων αναφοράς.

8. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί 
αναθεωρημένα επίπεδα αναφοράς όπως 
ορίζεται στη διαδικασία UNFCCC.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ έχει εγκρίνει τρέχοντα επίπεδα αναφοράς στη διαδικασία UNFCCC, τα οποία πρέπει και 
να τηρήσει.

Τροπολογία 219
Riikka Manner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή επαληθεύει την ακρίβεια 
των προτεινόμενων αναθεωρημένων
επιπέδων αναφοράς.

8. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα επίπεδα
αναφοράς που έχουν αναθεωρηθεί στο 
πλαίσιο της διαδικασίας της UNFCCC.
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Or. fi

Τροπολογία 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή επαληθεύει την ακρίβεια 
των προτεινόμενων αναθεωρημένων
επιπέδων αναφοράς.

8. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4 
και ελλείψει σχετικών πράξεων που έχουν 
εκδοθεί από τα όργανα της UNFCCC ή 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο ή άλλων 
διάδοχων πλαισίων που ορίζουν επίπεδα 
αναφοράς για τη δασική διαχείριση, η 
Επιτροπή επαληθεύει την ακρίβεια των 
νέων επιπέδων αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 221
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή επαληθεύει την ακρίβεια 
των προτεινόμενων αναθεωρημένων
επιπέδων αναφοράς.

8. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4 
και ελλείψει σχετικών πράξεων που έχουν 
εκδοθεί από τα όργανα της UNFCCC ή 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο ή άλλων 
διάδοχων πλαισίων που ορίζουν επίπεδα 
αναφοράς για τη δασική διαχείριση, η 
Επιτροπή επαληθεύει την ακρίβεια των 
νέων επιπέδων αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 222
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 12 για την επικαιροποίηση, 
εφόσον χρειάζεται, των επιπέδων 
αναφοράς που παρατίθενται στο 
παράρτημα II.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επίπεδα αναφοράς μπορούν να ορίζονται μόνο από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 223
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 12 για την επικαιροποίηση, 
εφόσον χρειάζεται, των επιπέδων 
αναφοράς που παρατίθενται στο 
παράρτημα II.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ έχει εγκρίνει τρέχοντα επίπεδα αναφοράς στη διαδικασία UNFCCC, τα οποία πρέπει και 
να τηρήσει.

Τροπολογία 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 12 για την επικαιροποίηση, 
εφόσον χρειάζεται, των επιπέδων 
αναφοράς που παρατίθενται στο 
παράρτημα II.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 12 για την επικαιροποίηση, 
εφόσον χρειάζεται, των επιπέδων 
αναφοράς που παρατίθενται στο 
παράρτημα II.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις των λογιστικών κανόνων για τη δασική διαχείριση που καθορίζονται στο 
άρθρο 6, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αλλαγών στα επίπεδα αναφοράς που 
καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, εγκρίνονται σύμφωνα με την συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Τροπολογία 226
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 12 για την επικαιροποίηση, 
εφόσον χρειάζεται, των επιπέδων 
αναφοράς που παρατίθενται στο 
παράρτημα II.

διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία 227
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 12 για την επικαιροποίηση, 
εφόσον χρειάζεται, των επιπέδων 
αναφοράς που παρατίθενται στο 
παράρτημα II.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 228
Riikka Manner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 12 για την επικαιροποίηση,
εφόσον χρειάζεται, των επιπέδων 
αναφοράς που παρατίθενται στο 
παράρτημα II.

9. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 12 για την επικαιροποίηση των 
επιπέδων αναφοράς που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ, προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές των 
επιπέδων αναφοράς που εγκρίνονται από 
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τα όργανα της UNFCCC ή του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επίπεδα αναφοράς έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της UNFCCC. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
μπορεί να αλλάξει τα επίπεδα αναφοράς χωρίς προηγούμενη συμφωνία σε διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία 229
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 12 για την επικαιροποίηση, 
εφόσον χρειάζεται, των επιπέδων 
αναφοράς που παρατίθενται στο 
παράρτημα II.

9. Ελλείψει απόφασης στο πλαίσιο της 
UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο 
σχετικά με τα επίπεδα αναφοράς για τη 
δασική διαχείριση, η Επιτροπή θεσπίζει 
διαδικασία στην οποία συμμετέχουν τα 
κράτη μέλη για τον καθορισμό των
επιπέδων αναφοράς. 

Or. en

Τροπολογία 230
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα κράτη μέλη απεικονίζουν στους 
σχετικούς με τη δασική διαχείριση 
λογαριασμούς τους τον αντίκτυπο τυχόν 
τροποποίησης του παραρτήματος ΙΙ για 
το σύνολο της αντίστοιχης λογιστικής 
περιόδου.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη αποσαφήνιση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία 231
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στους λογαριασμούς που τηρούν τα 
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 
παράγραφος 1, απεικονίζουν τις εκπομπές 
από προϊόντα υλοτομίας που περιέχουν 
άνθρακα την 1η Ιανουαρίου 2013, έστω 
και αν η υλοτόμηση των προϊόντων αυτών 
ήταν προγενέστερη.

1. Στους λογαριασμούς που τηρούν τα 
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 
παράγραφος 1, απεικονίζουν τις εκπομπές 
από προϊόντα υλοτομίας που περιέχουν 
άνθρακα την 1η Ιανουαρίου 2014, έστω 
και αν η υλοτόμηση των προϊόντων αυτών 
ήταν προγενέστερη.

Or. it

Τροπολογία 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στους λογαριασμούς που τηρούν τα 
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 
παράγραφος 1, απεικονίζουν τις εκπομπές 
από προϊόντα υλοτομίας που περιέχουν 
άνθρακα την 1η Ιανουαρίου 2013, έστω 
και αν η υλοτόμηση των προϊόντων αυτών 
ήταν προγενέστερη.

1. Στους λογαριασμούς που τηρούν τα 
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 
παράγραφος 1, απεικονίζουν τις εκπομπές 
από προϊόντα υλοτομίας που περιέχουν 
άνθρακα την 1η Ιανουαρίου 2014, έστω 
και αν η υλοτόμηση των προϊόντων αυτών 
ήταν προγενέστερη, και πραγματοποιούν 
διάκριση μεταξύ των προϊόντων 
αποδάσωσης και δασικής διαχείρισης.

Or. en
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Τροπολογία 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στους λογαριασμούς που τηρούν τα 
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 
παράγραφος 1, απεικονίζουν τις εκπομπές 
από προϊόντα υλοτομίας που περιέχουν 
άνθρακα την 1η Ιανουαρίου 2013, έστω 
και αν η υλοτόμηση των προϊόντων αυτών 
ήταν προγενέστερη.

1. Τα προϊόντα υλοτομίας αυτά καθαυτά 
δεν θεωρούνται πηγή εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου. Στους λογαριασμούς που 
τηρούν τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 3 παράγραφος 1, απεικονίζουν τις 
εκπομπές από προϊόντα υλοτομίας που 
περιέχουν άνθρακα την 1η Ιανουαρίου 
2013, έστω και αν η υλοτόμηση των 
προϊόντων αυτών ήταν προγενέστερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την υλοτόμηση και μετατροπή των δέντρων σε προϊόντα ξύλου, ένα τμήμα του άνθρακα 
που περιέχεται στη βιομάζα παραμένει αποθηκευμένο μέχρι την αποσύνθεση ή καύση των 
προϊόντων. «Τα προϊόντα ξύλου αυτά καθαυτά δεν είναι καταβόθρες άνθρακα, αλλά μάλλον 
δεξαμενές στις οποίες μεταφέρεται ο άνθρακας που προκύπτει από τη φωτοσύνθεση», όπως 
αναφέρει η UNFCCC.

Τροπολογία 234
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χαρτί, α) χαρτοπολτός και χαρτί,

Or. de

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με το χαρτί παίζει σημαντικό ρόλο και ο χαρτοπολτός. Για αυτόν τον τομέα χρήσης, 
τα είδη αυτά περιλαμβάνονται κατά κανόνα στην ίδια κατηγορία.
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Τροπολογία 235
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) ξυλεία για την παραγωγή ενέργειας

Or. de

Τροπολογία 236
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) δασική ενέργεια

Or. en

Τροπολογία 237
Riikka Manner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντί των τιμών χρόνου υποδιπλασιασμού 
που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
ειδικές κατά χώρα τιμές χρόνου 
υποδιπλασιασμού, υπό τον όρο ότι αυτές 
προσδιορίζονται από το κράτος μέλος με 
βάση διαφανή και επαληθεύσιμα 
δεδομένα.

Αντί των μεθοδολογιών και των τιμών 
χρόνου υποδιπλασιασμού που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικές 
κατά χώρα μεθοδολογίες και τιμές χρόνου 
υποδιπλασιασμού, υπό τον όρο ότι αυτές 
προσδιορίζονται από το κράτος μέλος με 
βάση διαφανή και επαληθεύσιμα δεδομένα 
και ότι οι μεθοδολογίες που 
χρησιμοποιούνται είναι τουλάχιστον το 
ίδιο αναλυτικές ή ακριβείς με αυτές που 
ορίζονται παραπάνω.
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Or. en

Τροπολογία 238
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντί των τιμών χρόνου υποδιπλασιασμού 
που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
ειδικές κατά χώρα τιμές χρόνου 
υποδιπλασιασμού, υπό τον όρο ότι αυτές 
προσδιορίζονται από το κράτος μέλος με 
βάση διαφανή και επαληθεύσιμα
δεδομένα.

Αντί των μεθοδολογιών και των τιμών 
χρόνου υποδιπλασιασμού που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικές 
κατά χώρα μεθοδολογίες και τιμές χρόνου 
υποδιπλασιασμού, υπό τον όρο ότι αυτές 
προσδιορίζονται από το κράτος μέλος με 
βάση διαφανείς και επαληθεύσιμες 
μεθοδολογίες και δεδομένα και ότι είναι 
τουλάχιστον το ίδιο αναλυτικές ή 
ακριβείς με αυτές που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 239
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντί των τιμών χρόνου υποδιπλασιασμού 
που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
ειδικές κατά χώρα τιμές χρόνου 
υποδιπλασιασμού, υπό τον όρο ότι αυτές 
προσδιορίζονται από το κράτος μέλος με 
βάση διαφανή και επαληθεύσιμα 
δεδομένα.

Αντί των τιμών χρόνου υποδιπλασιασμού 
που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
μεθόδους και ειδικές κατά χώρα τιμές 
χρόνου υποδιπλασιασμού, υπό τον όρο ότι 
αυτές προσδιορίζονται από το κράτος 
μέλος με βάση διαφανή και επαληθεύσιμα 
δεδομένα.

Or. sv
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Τροπολογία 240
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στους λογαριασμούς που αφορούν 
εξαγόμενα προϊόντα υλοτομίας τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν, αντί των 
τιμών χρόνου υποδιπλασιασμού που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, ειδικές 
κατά χώρα τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού, 
υπό τον όρο ότι αυτές προσδιορίζονται από 
το κράτος μέλος με βάση διαφανή και 
επαληθεύσιμα δεδομένα σχετικά με τη 
χρήση των εν λόγω προϊόντων υλοτομίας 
στη χώρα εισαγωγής.

Στους λογαριασμούς που αφορούν 
εξαγόμενα προϊόντα υλοτομίας τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν, αντί των 
τιμών χρόνου υποδιπλασιασμού που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, ειδικές 
κατά χώρα τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού, 
υπό τον όρο ότι αυτές προσδιορίζονται από 
το κράτος μέλος με βάση διαφανή και 
επαληθεύσιμα δεδομένα σχετικά με τη 
χρήση των εν λόγω προϊόντων υλοτομίας 
στη χώρα εισαγωγής και ότι είναι 
τουλάχιστον το ίδιο αναλυτικές ή 
ακριβείς με αυτές που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 241
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν τα κράτη μέλη απεικονίζουν στους 
λογαριασμούς τους τις εκπομπές από 
προϊόντα υλοτομίας που συγκομίστηκαν 
για ενεργειακούς σκοπούς, χρησιμοποιούν 
και για τον σκοπό αυτό τη μέθοδο της 
στιγμιαίας οξείδωσης.

4. Όταν τα κράτη μέλη απεικονίζουν στους 
λογαριασμούς τους τις εκπομπές από 
προϊόντα υλοτομίας που συγκομίστηκαν 
για ενεργειακούς σκοπούς, λαμβάνουν 
υπόψη κατά τους υπολογισμούς την 
υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων βάσει 
επαρκών εθνικών τιμών χρόνου 
υποδιπλασιασμού.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Όταν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές από ξυλεία που προορίζεται για ενεργειακούς σκοπούς, 
θα πρέπει να συνυπολογίζεται η υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων. Εκτός αυτού, η ενεργειακή 
ξυλεία δεσμεύει σημαντικές ποσότητες CO2 κατά την αποθήκευση.

Τροπολογία 242
Bas Eickhout

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν τα κράτη μέλη απεικονίζουν στους 
λογαριασμούς τους τις εκπομπές από 
προϊόντα υλοτομίας που συγκομίστηκαν 
για ενεργειακούς σκοπούς, χρησιμοποιούν 
και για τον σκοπό αυτό τη μέθοδο της 
στιγμιαίας οξείδωσης.

4. Τα κράτη μέλη απεικονίζουν στους 
λογαριασμούς τους τις εκπομπές από 
προϊόντα υλοτομίας που εισήχθησαν ή 
συγκομίστηκαν για ενεργειακούς σκοπούς, 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της
στιγμιαίας οξείδωσης.

Or. en

Τροπολογία 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν τα κράτη μέλη απεικονίζουν στους 
λογαριασμούς τους τις εκπομπές από 
προϊόντα υλοτομίας που συγκομίστηκαν 
για ενεργειακούς σκοπούς, χρησιμοποιούν 
και για τον σκοπό αυτό τη μέθοδο της 
στιγμιαίας οξείδωσης.

4. Όταν τα κράτη μέλη απεικονίζουν στους 
λογαριασμούς τους τις εκπομπές από 
προϊόντα υλοτομίας που συγκομίστηκαν 
για ενεργειακούς σκοπούς, χρησιμοποιούν 
και για τον σκοπό αυτό τη μέθοδο της 
στιγμιαίας οξείδωσης. Για ενημερωτικούς 
σκοπούς μπορούν να υπολογίζονται οι 
εκπομπές που αποφεύγονται μέσω της 
χρήσης αυτής της βιομάζας.

Or. en
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Τροπολογία 244
Riikka Manner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 12 για την αναθεώρηση των 
πληροφοριών του παραρτήματος ΙΙΙ 
ανάλογα με την επιστημονική πρόοδο.

6. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 12 για την αναθεώρηση των 
πληροφοριών του παραρτήματος ΙΙΙ 
ανάλογα με την επιστημονική πρόοδο και 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
μεταβολές των επιπέδων αναφοράς που 
εγκρίνονται από τα όργανα της UNFCCC 
ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Or. en

Τροπολογία 245
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 12 για την αναθεώρηση των 
πληροφοριών του παραρτήματος ΙΙΙ 
ανάλογα με την επιστημονική πρόοδο.

6. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 12 για την αναθεώρηση των 
πληροφοριών του παραρτήματος ΙΙΙ 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
μεταβολές που εγκρίνονται από τα όργανα 
της UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο ή άλλων διάδοχων πλαισίων.

Or. en

Τροπολογία 246
Elisabeth Köstinger

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Λογιστικοί κανόνες για τη διαχείριση 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
βοσκοτόπων, την αναβλάστηση και για 

την αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων

1. Τα κράτη μέλη απεικονίζουν στους 
σχετικούς με τη διαχείριση 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
βοσκοτόπων λογαριασμούς τις εκπομπές 
και απορροφήσεις που οφείλονται στις 
δραστηριότητες αυτές, υπολογιζόμενες 
ως εκπομπές και απορροφήσεις στη 
διάρκεια κάθε λογιστικής περιόδου που 
καθορίζεται στο παράρτημα Ι, μείον το 
γινόμενο του αριθμού των ετών της 
περιόδου αυτής επί τις εκπομπές τους 
κατά το οικείο έτος βάσης, όπως 
δηλώθηκαν στην αναθεωρημένη αρχική 
έκθεση δεδομένων για τις εκπομπές του 
έτους βάσης, την οποία υπέβαλαν τα 
κράτη μέλη στην UNFCCC κατ’ 
εφαρμογή του παραρτήματος της 
απόφασης 13/CMP.1
2. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να 
καταρτίσουν και να τηρούν λογαριασμούς 
για την αναβλάστηση ή/και την 
αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων, εφαρμόζουν τη μέθοδο 
υπολογισμού που καθορίζεται στην 
παράγραφο 1.
Τα κράτη μέλη απεικονίζουν στους 
σχετικούς με την αποστράγγιση και 
επανύγρανση υγροτόπων λογαριασμούς 
τις εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται στη διεξαγωγή της 
δραστηριότητας αυτής σε όλες τις γαίες 
που αποστραγγίστηκαν μετά το 1990 και 
σε όλες τις γαίες που επανυγράνθηκαν 
μετά το 1990.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο της UNFCCC, δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για δεσμευτική 
επέκταση στις γεωργικές δραστηριότητες. Επιπλέον, το προτεινόμενο λογιστικό σύστημα 
συνεπάγεται υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και γραφειοκρατία.

Τροπολογία 247
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λογιστικοί κανόνες για τη διαχείριση 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
βοσκοτόπων, την αναβλάστηση και για την 
αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων

Τήρηση λογαριασμών για τη διαχείριση 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
βοσκοτόπων, την αναβλάστηση και για την 
αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας πρότασης απόφασης είναι η δημιουργία για τα κράτη μέλη ενός πλαισίου 
για τη βελτίωση των εθνικών καταλόγων απογραφής των αερίων του θερμοκηπίου (ιδίως στον 
τομέα LULUCF). Πρόκειται συνεπώς για «άσκηση», η οποία δεν συνεπάγεται τον καθορισμό 
στόχων. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος «υποβολή εκθέσεων» αντί για 
«λογιστική καταγραφή», αλλά στο πλαίσιο του υπολογισμού των αποτελεσμάτων που μπορούν 
να επιτευχθούν από τις διάφορες δραστηριότητες (π.χ. τη «δασική διαχείριση» ως 
«καταβόθρα») είναι καταλληλότερη η διατύπωση που χρησιμοποιείται για τον τίτλο του άρθρου 
3 («...τήρησης λογαριασμών για τις LULUCF»), όταν γίνεται αναφορά γενικά στις LULUCF 
και όχι μόνο στη δασική διαχείριση.

Τροπολογία 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απεικονίζουν στους 
σχετικούς με τη διαχείριση 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 

1. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να 
καταρτίσουν και να τηρούν λογαριασμούς 
για κατηγορίες που αναφέρονται στο 
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βοσκοτόπων λογαριασμούς τις εκπομπές 
και απορροφήσεις που οφείλονται στις 
δραστηριότητες αυτές, υπολογιζόμενες ως 
εκπομπές και απορροφήσεις στη διάρκεια 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, μείον το γινόμενο του 
αριθμού των ετών της περιόδου αυτής επί 
τις εκπομπές τους κατά το οικείο έτος 
βάσης, όπως δηλώθηκαν στην 
αναθεωρημένη αρχική έκθεση δεδομένων 
για τις εκπομπές του έτους βάσης, την 
οποία υπέβαλαν τα κράτη μέλη στην 
UNFCCC κατ’ εφαρμογή του 
παραρτήματος της απόφασης 13/CMP.1.

δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 
παράγραφος 1 απεικονίζουν, με την 
επιφύλαξη τυχόν μελλοντικής απόφασης 
σχετικά με τους λογιστικούς κανόνες σε 
διεθνές επίπεδο, τις εκπομπές και 
απορροφήσεις που οφείλονται στις 
δραστηριότητες αυτές, υπολογιζόμενες ως 
εκπομπές και απορροφήσεις στη διάρκεια 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, μείον το γινόμενο του 
αριθμού των ετών της περιόδου αυτής επί 
τις εκπομπές τους κατά το οικείο έτος 
βάσης, όπως δηλώθηκαν στην 
αναθεωρημένη αρχική έκθεση δεδομένων 
για τις εκπομπές του έτους βάσης, την 
οποία υπέβαλαν τα κράτη μέλη στην 
UNFCCC κατ’ εφαρμογή του 
παραρτήματος της απόφασης 13/CMP.1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Ντέρμπαν – αποφασίστηκε να είναι μόνο η δραστηριότητα 
δασικής διαχείρισης υποχρεωτική για τη λογιστική καταγραφή. Η πρόταση της Επιτροπής 
υπερβαίνει τις απαιτήσεις των διεθνών κανόνων και δημιουργεί κατά συνέπεια νέες 
στρεβλώσεις για τα κράτη μέλη και τους φορείς εκμετάλλευσης. 

Τροπολογία 249
Horst Schnellhardt

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απεικονίζουν στους
σχετικούς με τη διαχείριση 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
βοσκοτόπων λογαριασμούς τις εκπομπές 
και απορροφήσεις που οφείλονται στις 
δραστηριότητες αυτές, υπολογιζόμενες ως 
εκπομπές και απορροφήσεις στη διάρκεια 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, μείον το γινόμενο του 
αριθμού των ετών της περιόδου αυτής επί 
τις εκπομπές τους κατά το οικείο έτος 
βάσης, όπως δηλώθηκαν στην 

1. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να 
καταρτίσουν και να τηρούν σχετικούς με 
τη διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων 
και βοσκοτόπων λογαριασμούς, 
απεικονίζουν σε αυτούς τις εκπομπές και 
απορροφήσεις που οφείλονται στις 
δραστηριότητες αυτές, υπολογιζόμενες ως 
εκπομπές και απορροφήσεις στη διάρκεια 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, μείον το γινόμενο του 
αριθμού των ετών της περιόδου αυτής επί 
τις εκπομπές και απορροφήσεις τους κατά 
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αναθεωρημένη αρχική έκθεση δεδομένων 
για τις εκπομπές του έτους βάσης, την 
οποία υπέβαλαν τα κράτη μέλη στην 
UNFCCC κατ’ εφαρμογή του 
παραρτήματος της απόφασης 13/CMP.1

το οικείο έτος βάσης, όπως δηλώθηκαν 
στην αναθεωρημένη αρχική έκθεση 
δεδομένων για τις εκπομπές του έτους 
βάσης, την οποία υπέβαλαν τα κράτη μέλη 
στην UNFCCC κατ’ εφαρμογή του 
παραρτήματος της απόφασης 13/CMP.1

Or. de

Τροπολογία 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απεικονίζουν στους 
σχετικούς με τη διαχείριση 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
βοσκοτόπων λογαριασμούς τις εκπομπές 
και απορροφήσεις που οφείλονται στις 
δραστηριότητες αυτές, υπολογιζόμενες ως 
εκπομπές και απορροφήσεις στη διάρκεια 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, μείον το γινόμενο του 
αριθμού των ετών της περιόδου αυτής επί 
τις εκπομπές τους κατά το οικείο έτος 
βάσης, όπως δηλώθηκαν στην 
αναθεωρημένη αρχική έκθεση δεδομένων 
για τις εκπομπές του έτους βάσης, την 
οποία υπέβαλαν τα κράτη μέλη στην 
UNFCCC κατ’ εφαρμογή του 
παραρτήματος της απόφασης 13/CMP.1

1. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να 
καταρτίσουν και να τηρούν λογαριασμούς 
για κατηγορίες που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 
παράγραφος 1 απεικονίζουν, με την 
επιφύλαξη τυχόν μελλοντικής απόφασης 
σχετικά με διεθνείς λογιστικούς κανόνες,
τις εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται στις δραστηριότητες αυτές, 
υπολογιζόμενες ως εκπομπές και 
απορροφήσεις στη διάρκεια κάθε 
λογιστικής περιόδου που καθορίζεται στο 
παράρτημα Ι, μείον το γινόμενο του 
αριθμού των ετών της περιόδου αυτής επί 
τις εκπομπές και απορροφήσεις τους κατά 
το οικείο έτος βάσης, όπως δηλώθηκαν 
στην αναθεωρημένη αρχική έκθεση 
δεδομένων για τις εκπομπές του έτους 
βάσης, την οποία υπέβαλαν τα κράτη μέλη 
στην UNFCCC κατ’ εφαρμογή του 
παραρτήματος της απόφασης 13/CMP.1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της Διάσκεψης του Ντέρμπαν για την κλιματική μεταβολή –
αποφασίστηκε να είναι μόνο η δραστηριότητα δασικής διαχείρισης υποχρεωτική για τη 
λογιστική καταγραφή. Η πρόταση της Επιτροπής υπερβαίνει τις απαιτήσεις των διεθνών 
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κανόνων και δημιουργεί κατά συνέπεια νέες στρεβλώσεις για τα κράτη μέλη και τους φορείς 
εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απεικονίζουν στους 
σχετικούς με τη διαχείριση 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
βοσκοτόπων λογαριασμούς τις εκπομπές 
και απορροφήσεις που οφείλονται στις 
δραστηριότητες αυτές, υπολογιζόμενες ως 
εκπομπές και απορροφήσεις στη διάρκεια 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, μείον το γινόμενο του 
αριθμού των ετών της περιόδου αυτής επί 
τις εκπομπές τους κατά το οικείο έτος 
βάσης, όπως δηλώθηκαν στην 
αναθεωρημένη αρχική έκθεση δεδομένων 
για τις εκπομπές του έτους βάσης, την 
οποία υπέβαλαν τα κράτη μέλη στην 
UNFCCC κατ’ εφαρμογή του 
παραρτήματος της απόφασης 13/CMP.1

1. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να 
καταρτίσουν και να τηρούν λογαριασμούς 
σχετικά με τη διαχείριση καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων και βοσκοτόπων, την 
αναβλάστηση και/ή την αποστράγγιση 
και επανύγρανση υγροτόπων 
απεικονίζουν, με την επιφύλαξη τυχόν 
μελλοντικής απόφασης σχετικά με τους 
λογιστικούς κανόνες σε διεθνές επίπεδο,
τις εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται στις δραστηριότητες αυτές, 
υπολογιζόμενες ως εκπομπές και 
απορροφήσεις στη διάρκεια κάθε 
λογιστικής περιόδου που καθορίζεται στο 
παράρτημα Ι, μείον το γινόμενο του 
αριθμού των ετών της περιόδου αυτής επί 
τις εκπομπές και απορροφήσεις τους κατά 
το οικείο έτος βάσης, όπως δηλώθηκαν 
στην αναθεωρημένη αρχική έκθεση 
δεδομένων για τις εκπομπές του έτους 
βάσης, την οποία υπέβαλαν τα κράτη μέλη 
στην UNFCCC κατ’ εφαρμογή του 
παραρτήματος της απόφασης 13/CMP.1.

Or. en

Τροπολογία 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να 
καταρτίσουν και να τηρούν λογαριασμούς 
για την αναβλάστηση ή/και την 
αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων, εφαρμόζουν τη μέθοδο 
υπολογισμού που καθορίζεται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 253
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξαιρούν τις μη ανθρωπογενείς εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από πηγές λόγω 
φυσικών διαταραχών από τους 
υπολογισμούς που εκτελούν για την 
εκπλήρωση των οικείων υποχρεώσεων 
λογιστικής απεικόνισης, οι οποίες 
απορρέουν από το άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), δ), ε) και στ). Τα κράτη 
μέλη που εξαιρούν τις εκπομπές αυτές, 
εξαιρούν και τις ενδεχόμενες μετέπειτα 
απορροφήσεις από γαίες όπου 
σημειώθηκαν οι εν λόγω φυσικές 
διαταραχές. Ωστόσο, δεν εξαιρούνται οι μη 
ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές λόγω φυσικών 
διαταραχών, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη 
στον υπολογισμό των επιπέδων αναφοράς 
των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 
6 παράγραφοι 4, 5 και 6.

1. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξαιρούν τις μη ανθρωπογενείς εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από πηγές λόγω 
φυσικών διαταραχών από τους
υπολογισμούς που εκτελούν για την 
εκπλήρωση των οικείων υποχρεώσεων 
λογιστικής απεικόνισης, οι οποίες 
απορρέουν από το άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), δ), ε) και στ). Τα κράτη 
μέλη που εξαιρούν τις εκπομπές αυτές, 
εξαιρούν και τις ενδεχόμενες μετέπειτα 
απορροφήσεις από γαίες όπου 
σημειώθηκαν οι εν λόγω φυσικές 
διαταραχές. Ωστόσο, δεν εξαιρούνται οι μη 
ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές λόγω φυσικών 
διαταραχών, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη 
στον υπολογισμό του επιπέδου αναφοράς 
μόνο για τη διαχείριση των δασών
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 4, 5 
και 6.

Or. pl
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Τροπολογία 254
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξαιρούν τις μη ανθρωπογενείς εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από πηγές λόγω 
φυσικών διαταραχών από τους 
υπολογισμούς που εκτελούν για την 
εκπλήρωση των οικείων υποχρεώσεων 
λογιστικής απεικόνισης, οι οποίες 
απορρέουν από το άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), δ), ε) και στ). Τα κράτη 
μέλη που εξαιρούν τις εκπομπές αυτές, 
εξαιρούν και τις ενδεχόμενες μετέπειτα 
απορροφήσεις από γαίες όπου 
σημειώθηκαν οι εν λόγω φυσικές 
διαταραχές. Ωστόσο, δεν εξαιρούνται οι 
μη ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές λόγω φυσικών 
διαταραχών, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη 
στον υπολογισμό των επιπέδων αναφοράς 
των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 
6 παράγραφοι 4, 5 και 6.

1. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξαιρούν τις μη ανθρωπογενείς εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από πηγές λόγω 
φυσικών διαταραχών από τους 
υπολογισμούς που εκτελούν για την 
εκπλήρωση των οικείων υποχρεώσεων 
λογιστικής απεικόνισης, οι οποίες 
απορρέουν από το άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), δ), ε) και στ). Ωστόσο, δεν 
εξαιρούνται οι μη ανθρωπογενείς εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από πηγές λόγω 
φυσικών διαταραχών, οι οποίες έχουν 
ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των 
επιπέδων αναφοράς των κρατών μελών 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 4, 5 
και 6.

Or. it

Τροπολογία 255
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, μη 
ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές από τους 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, μη 
ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές από τους 
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υπολογισμούς που εκτελούν για την 
εκπλήρωση των οικείων υποχρεώσεων 
λογιστικής απεικόνισης, οι οποίες 
απορρέουν από το άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και δ), όταν αυτές οι μη 
ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που οφείλονται σε φυσικές 
διαταραχές υπερβαίνουν, κατά τη διάρκεια 
ενός και μόνο έτους, το 5% των συνολικών 
εκπομπών τους κατά το οικείο έτος βάσης, 
όπως δηλώθηκαν στην αναθεωρημένη 
αρχική έκθεση δεδομένων για τις εκπομπές 
του έτους βάσης, την οποία υπέβαλαν τα 
κράτη μέλη στην UNFCCC κατ’ εφαρμογή 
του παραρτήματος της απόφασης 
13/CMP.1, εξαιρουμένων των εκπομπών 
και απορροφήσεων λόγω δραστηριοτήτων 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

υπολογισμούς που εκτελούν για την 
εκπλήρωση των οικείων υποχρεώσεων 
λογιστικής απεικόνισης, οι οποίες 
απορρέουν από το άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και δ), όταν αυτές οι μη 
ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που οφείλονται σε φυσικές 
διαταραχές υπερβαίνουν, κατά τη διάρκεια 
ενός και μόνο έτους, το 1% των συνολικών 
εκπομπών τους κατά το οικείο έτος βάσης, 
όπως δηλώθηκαν στην αναθεωρημένη 
αρχική έκθεση δεδομένων για τις εκπομπές 
του έτους βάσης, την οποία υπέβαλαν τα 
κράτη μέλη στην UNFCCC κατ’ εφαρμογή 
του παραρτήματος της απόφασης 
13/CMP.1, εξαιρουμένων των εκπομπών 
και απορροφήσεων λόγω δραστηριοτήτων 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. it

Τροπολογία 256
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, μη 
ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές από τους 
υπολογισμούς που εκτελούν για την 
εκπλήρωση των οικείων υποχρεώσεων 
λογιστικής απεικόνισης, οι οποίες 
απορρέουν από το άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και δ), όταν αυτές οι μη 
ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που οφείλονται σε φυσικές 
διαταραχές υπερβαίνουν, κατά τη 
διάρκεια ενός και μόνο έτους, το 5% των 
συνολικών εκπομπών τους κατά το οικείο 
έτος βάσης, όπως δηλώθηκαν στην 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν
από την λογιστική καταγραφή, είτε 
ετησίως είτε στο τέλος της δεύτερης 
περιόδου δέσμευσης, εκπομπές 
οφειλόμενες σε φυσικές διαταραχές που, 
σε οποιοδήποτε έτος, υπερβαίνουν το 
βασικό επίπεδο δασικής διαχείρισης συν 
το περιθώριο, όπου απαιτείται περιθώριο.
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αναθεωρημένη αρχική έκθεση δεδομένων 
για τις εκπομπές του έτους βάσης, την 
οποία υπέβαλαν τα κράτη μέλη στην 
UNFCCC κατ’ εφαρμογή του
παραρτήματος της απόφασης 13/CMP.1, 
εξαιρουμένων των εκπομπών και 
απορροφήσεων λόγω δραστηριοτήτων 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν ευθυγραμμίζεται με τις τρέχουσες διεθνείς συμφωνίες.

Τροπολογία 257
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
εξαιρούν χωριστά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, μη ανθρωπογενείς εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από πηγές από τους 
υπολογισμούς που εκτελούν για την 
εκπλήρωση των οικείων υποχρεώσεων 
λογιστικής απεικόνισης, οι οποίες 
απορρέουν από το άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ), όταν αυτές οι μη 
ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που οφείλονται σε φυσικές 
διαταραχές υπερβαίνουν, κατά τη διάρκεια 
ενός και μόνο έτους, το 5% των συνολικών 
εκπομπών τους κατά το οικείο έτος βάσης, 
όπως δηλώθηκαν στην αναθεωρημένη 
αρχική έκθεση δεδομένων για τις εκπομπές 
του έτους βάσης, την οποία υπέβαλαν τα 
κράτη μέλη στην UNFCCC κατ’ εφαρμογή 
του παραρτήματος της απόφασης 
13/CMP.1, εξαιρουμένων των εκπομπών 
και απορροφήσεων λόγω δραστηριοτήτων 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
εξαιρούν χωριστά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, μη ανθρωπογενείς εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από πηγές από τους 
υπολογισμούς που εκτελούν για την 
εκπλήρωση των οικείων υποχρεώσεων 
λογιστικής απεικόνισης, οι οποίες 
απορρέουν από το άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ), όταν αυτές οι μη 
ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που οφείλονται σε φυσικές 
διαταραχές υπερβαίνουν, κατά τη διάρκεια 
ενός και μόνο έτους, το 1% των συνολικών 
εκπομπών τους κατά το οικείο έτος βάσης, 
όπως δηλώθηκαν στην αναθεωρημένη 
αρχική έκθεση δεδομένων για τις εκπομπές 
του έτους βάσης, την οποία υπέβαλαν τα 
κράτη μέλη στην UNFCCC κατ’ εφαρμογή 
του παραρτήματος της απόφασης 
13/CMP.1, εξαιρουμένων των εκπομπών 
και απορροφήσεων λόγω δραστηριοτήτων 
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που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Or. it

Τροπολογία 258
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
στους αναφερόμενους στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 λογαριασμούς τους τις 
εκπομπές από προϊόντα υλοτομίας που 
έχουν ληφθεί με σωστική υλοτομία, 
σύμφωνα με το άρθρο 7.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
εξαιρούν από τους αναφερόμενους στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 λογαριασμούς τους 
τις εκπομπές από προϊόντα υλοτομίας που 
έχουν ληφθεί με σωστική υλοτομία, 
σύμφωνα με το άρθρο 7.

Or. it

Τροπολογία 259
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 12, για την αναθεώρηση των 
προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 2 με βάση την επιστημονική 
πρόοδο ή τις αναθεωρήσεις πράξεων που 
έχουν εκδοθεί από τα όργανα της 
UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

5. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 12, για την αναθεώρηση των 
προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 2 για να αντανακλώνται 
οποιεσδήποτε ελάσσονες αλλαγές 
επιτελέστηκαν επί των πράξεων που έχουν 
εκδοθεί από τα όργανα της UNFCCC ή του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εν λόγω νέα διατύπωση επιδιώκει να περιορίσει την εμβέλεια της κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης.

Τροπολογία 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 12, για την αναθεώρηση των 
προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 2 με βάση την επιστημονική 
πρόοδο ή τις αναθεωρήσεις πράξεων που 
έχουν εκδοθεί από τα όργανα της 
UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

5. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 12, για την αναθεώρηση των 
προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 2 για να αντανακλώνται 
οποιεσδήποτε ελάσσονες αλλαγές 
επιτελέστηκαν επί των πράξεων που έχουν 
εκδοθεί από τα όργανα της UNFCCC ή του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω νέα διατύπωση επιδιώκει να περιορίσει την εμβέλεια της κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης.

Τροπολογία 261
Elisabeth Köstinger

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο αυτό διαγράφεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προβλέπονται ενισχυμένες δυνατότητες παρέμβασης της Επιτροπής σε τομείς πολιτικής που 
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υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως π.χ. η δασική πολιτική ή η προστασία 
του εδάφους.

Τροπολογία 262
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή ολόκληρου του άρθρου 10. Τα σχέδια δράσης για τις LULUCF θα δημιουργούσαν 
πρόσθετες επιβαρύνσεις στο επίπεδο των κρατών μελών χωρίς να συνεπάγονται καθαρή 
προστιθέμενη αξία. Θα οδηγούσαν σε διπλές ρυθμίσεις, καθώς θα υλοποιούνταν παράλληλα με 
τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που προβλέπονται στον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής.

Τροπολογία 263
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με εθνικά σχέδια δράσης υπερβαίνει το επίπεδο των 
συμφωνηθέντων στο Ντέρμπαν. Καθώς ο τομέας LULUCF δεν συμβάλλει στις μειώσεις των 
αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, είναι αμφίβολη η σκοπιμότητα των προτεινόμενων δράσεων. Οι 
προτεινόμενες δράσεις είναι επίσης ασαφείς και οι συστάσεις που ενδέχεται να 
πραγματοποιήσει η Επιτροπή βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών δεν είναι προβλέψιμες 
για τα κράτη μέλη. Τα προτεινόμενα σχέδια δράσης για τις LULUCF δεν συμβιβάζονται με το 
γεγονός ότι η ΕΕ δεν διαθέτει αρμοδιότητα σε ζητήματα δασοκομίας, τα οποία υπόκεινται σε 
εθνική αρμοδιότητα.
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Τροπολογία 264
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία 265
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν και διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή προσχέδια δράσης για τις 
LULUCF, με τα οποία επιδιώκονται ο 
περιορισμός ή η μείωση των εκπομπών και 
η διατήρηση ή η αύξηση των 
απορροφήσεων από τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών.

Το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν σε εθελοντική βάση και 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή ενδεικτικά 
προσχέδια δράσης για τις LULUCF, με τα 
οποία επιδιώκονται ο περιορισμός ή η 
μείωση των εκπομπών και η διατήρηση ή η 
αύξηση των απορροφήσεων από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή 
διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών.

Or. pl

Τροπολογία 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν και διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή προσχέδια δράσης για τις 
LULUCF, με τα οποία επιδιώκονται ο 
περιορισμός ή η μείωση των εκπομπών και 
η διατήρηση ή η αύξηση των 
απορροφήσεων από τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών.

Το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν και διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή προσχέδια δράσης για τις
LULUCF, ως ξεχωριστό έγγραφο ή στο 
πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών 
ανάπτυξης με χαμηλές ανθρακούχες 
εκπομπές ή άλλων εγγράφων 
στρατηγικής, με τα οποία επιδιώκονται ο 
περιορισμός ή η μείωση των εκπομπών και 
η διατήρηση ή η αύξηση των 
απορροφήσεων από τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών.

Or. en

Τροπολογία 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν και διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή προσχέδια δράσης για τις 
LULUCF, με τα οποία επιδιώκονται ο 
περιορισμός ή η μείωση των εκπομπών και 
η διατήρηση ή η αύξηση των 
απορροφήσεων από τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών.

Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν και διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή προσχέδια δράσης για τις 
LULUCF, με τα οποία επιδιώκονται ο 
περιορισμός ή η μείωση των εκπομπών και 
η διατήρηση ή η αύξηση των 
απορροφήσεων από τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων με 
ενδιαφερόμενα μέρη. Τα σχέδια δράσης 
για τις LULUCF προορίζονται να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
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εθνικών στρατηγικών ανάπτυξης με 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές.

Or. en

Τροπολογία 268
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν και διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή προσχέδια δράσης για τις 
LULUCF, με τα οποία επιδιώκονται ο 
περιορισμός ή η μείωση των εκπομπών και 
η διατήρηση ή η αύξηση των 
απορροφήσεων από τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών.

Το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν και διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τις 
δράσεις για τις LULUCF, ως ξεχωριστό 
έγγραφο ή ως σαφώς προσδιοριζόμενο 
μέρος των απαιτήσεων υποβολής 
εκθέσεων των άρθρων 14 και 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [Πρόταση 
της Επιτροπής για κανονισμό του 
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)], με τα οποία 
επιδιώκονται ο περιορισμός ή η μείωση 
των εκπομπών και η διατήρηση ή η 
αύξηση των απορροφήσεων από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή 
διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών.

Or. en
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Τροπολογία 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν και διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή προσχέδια δράσης για τις 
LULUCF, με τα οποία επιδιώκονται ο 
περιορισμός ή η μείωση των εκπομπών και 
η διατήρηση ή η αύξηση των 
απορροφήσεων από τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών.

Το αργότερο δεκαοκτώ μήνες μετά την 
έναρξη κάθε λογιστικής περιόδου που 
καθορίζεται στο παράρτημα Ι, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή σχέδια δράσης για τις LULUCF, 
με τα οποία επιδιώκονται ο περιορισμός ή 
η μείωση των εκπομπών και η διατήρηση ή 
η αύξηση των απορροφήσεων από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 
1 και, εφόσον διατίθενται σχετικά 
συστήματα και δεδομένα, από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
εδάφιο 2 του άρθρου 3 παράγραφος 1. Τα 
κράτη μέλη διεξάγουν διαβουλεύσεις με 
ενδιαφερόμενα μέρη κατά την κατάρτιση 
σχεδίων δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια δράσης θα δημιουργούσαν πρόσθετες επιβαρύνσεις στο επίπεδο των κρατών 
μελών χωρίς να συνεπάγονται καθαρή προστιθέμενη αξία. Θα οδηγούσαν σε διπλές ρυθμίσεις, 
καθώς τα προτεινόμενα σχέδια δράσης θα υλοποιούνταν παράλληλα με τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που προβλέπονται στον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής. Αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν μέτρα για την προώθηση της 
βιώσιμης δασικής διαχείρισης και της βιώσιμης διαχείρισης γαιών.

Τροπολογία 270
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη Το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη 
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κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν και διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή προσχέδια δράσης για τις 
LULUCF, με τα οποία επιδιώκονται ο 
περιορισμός ή η μείωση των εκπομπών και 
η διατήρηση ή η αύξηση των 
απορροφήσεων από τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών.

κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν και διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή σχέδια δράσης για τις LULUCF
ως ξεχωριστό έγγραφο ή στο πλαίσιο των 
εθνικών στρατηγικών ανάπτυξης με 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, με τα 
οποία επιδιώκονται ο περιορισμός ή η 
μείωση των εκπομπών και η διατήρηση ή η 
αύξηση των απορροφήσεων από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή 
διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών.

Or. en

Τροπολογία 271
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν και διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή προσχέδια δράσης για τις 
LULUCF, με τα οποία επιδιώκονται ο 
περιορισμός ή η μείωση των εκπομπών 
και η διατήρηση ή η αύξηση των 
απορροφήσεων από τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών.

Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη 
κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη 
παρουσιάζουν στα προσχέδια δράσης για 
τις LULUCF τις συγκεκριμένες 
προσπάθειές τους για τον περιορισμό ή τη 
μείωση των εκπομπών και τη διατήρηση ή 
την αύξηση των απορροφήσεων από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1, και διαβιβάζουν 
τα σχέδια αυτά στην Επιτροπή. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή 
διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων φορέων.

Or. de
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Τροπολογία 272
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προσχέδια δράσης για τις LULUCF 
καλύπτουν την αντίστοιχη λογιστική 
περίοδο που καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

Όταν ένα κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με δράσεις για τις LULUCF στο 
πλαίσιο του κανονισμού (EΕ) αριθ. …/… 
[Πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό 
του 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)], ισχύουν οι σχετικές 
ημερομηνίες για την υποβολή εκθέσεων 
όπως ορίζονται στον κανονισμό αυτόν.
Τα σχέδια δράσης για τις LULUCF 
καλύπτουν την αντίστοιχη λογιστική 
περίοδο που καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

Or. en

Τροπολογία 273
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προσχέδια δράσης για τις LULUCF 
καλύπτουν την αντίστοιχη λογιστική 
περίοδο που καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

Τα σχέδια δράσης για τις LULUCF 
καλύπτουν την αντίστοιχη λογιστική 
περίοδο που καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια δράσης θα δημιουργούσαν πρόσθετες επιβαρύνσεις στο επίπεδο των κρατών 
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μελών χωρίς να συνεπάγονται καθαρή προστιθέμενη αξία. Θα οδηγούσαν σε διπλές ρυθμίσεις, 
καθώς τα προτεινόμενα σχέδια δράσης θα υλοποιούνταν παράλληλα με τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που προβλέπονται στον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής. Αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν μέτρα για την προώθηση της 
βιώσιμης δασικής διαχείρισης και της βιώσιμης διαχείρισης γαιών.

Τροπολογία 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συγκροτείται ad hoc ομάδα εργασίας από 
εμπειρογνώμονες, η οποία παρέχει 
υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την 
αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη του μέγιστου επιπέδου κατανόησης των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη 
μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίζεται από ομάδα υψηλού επιπέδου τεχνικών 
εμπειρογνωμόνων/ειδικών στον τομέα LULUCF.

Τροπολογία 275
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν στα 
οικεία προσχέδια δράσης για τις 
LULUCF τις ακόλουθες πληροφορίες, 
όσον αφορά κάθε δραστηριότητα που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1:

διαγράφεται

a) περιγραφή της εξέλιξης των εκπομπών 
και απορροφήσεων κατά το παρελθόν·
β) προβλέψεις για τις εκπομπές και 
απορροφήσεις κατά την αντίστοιχη 
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λογιστική περίοδο·
γ) ανάλυση του δυναμικού περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων·
δ) κατάλογο μέτρων που πρόκειται να 
θεσπιστούν για την υλοποίηση του 
δυναμικού μετριασμού, εφόσον έχουν 
προσδιοριστεί με την ανάλυση που 
αναφέρεται στο στοιχείο γ), 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV, όπου 
κρίνεται σκόπιμο·
ε) τις προβλεπόμενες πολιτικές για την 
εφαρμογή των αναφερόμενων στο 
στοιχείο δ) μέτρων και περιγραφή των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων τους ως 
προς τις εκπομπές και απορροφήσεις·
στ) χρονοδιαγράμματα θέσπισης και 
εφαρμογής των μέτρων που αναφέρονται 
στο στοιχείο δ).

Or. sv

Τροπολογία 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν στα 
οικεία προσχέδια δράσης για τις LULUCF 
τις ακόλουθες πληροφορίες, όσον αφορά 
κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1:

2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν το 
ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προσχέδια δράσης για τις LULUCF τις 
ακόλουθες πληροφορίες, όσον αφορά κάθε 
δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 
3 παράγραφος 1:

Or. en

Τροπολογία 277
Christofer Fjellner
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν στα 
οικεία προσχέδια δράσης για τις LULUCF 
τις ακόλουθες πληροφορίες, όσον αφορά 
κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1:

2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν το 
ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν στην οικεία 
δράση για τις LULUCF τις ακόλουθες 
πληροφορίες, όσον αφορά κάθε 
δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 
3 παράγραφος 1:

Or. en

Τροπολογία 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν στα 
οικεία προσχέδια δράσης για τις LULUCF 
τις ακόλουθες πληροφορίες, όσον αφορά 
κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1:

2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν το 
ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν στα οικεία
σχέδια δράσης για τις LULUCF τις 
ακόλουθες πληροφορίες, όσον αφορά το 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 
1 και, εφόσον διατίθενται σχετικά 
συστήματα και δεδομένα, όσον αφορά το 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 
1:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια δράσης θα δημιουργούσαν πρόσθετες επιβαρύνσεις στο επίπεδο των κρατών 
μελών χωρίς να συνεπάγονται καθαρή προστιθέμενη αξία. Θα οδηγούσαν σε διπλές ρυθμίσεις, 
καθώς τα προτεινόμενα σχέδια δράσης θα υλοποιούνταν παράλληλα με τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που προβλέπονται στον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής. Αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν μέτρα για την προώθηση της 
βιώσιμης δασικής διαχείρισης και της βιώσιμης διαχείρισης γαιών.
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Τροπολογία 279
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν στα 
οικεία προσχέδια δράσης για τις LULUCF 
τις ακόλουθες πληροφορίες, όσον αφορά 
κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1:

2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν το 
ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν στα οικεία 
προσχέδια δράσης για τις LULUCF τις 
ακόλουθες πληροφορίες, όσον αφορά κάθε 
δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 
3 παράγραφος 1:

Or. en

Τροπολογία 280
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάλυση του δυναμικού περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων·

γ) ανάλυση του δυναμικού περιορισμού ή 
μείωσης των εκπομπών και διατήρησης ή 
αύξησης των απορροφήσεων· μεταξύ 
άλλων μέσω της υποκατάστασης υλικών 
και ενεργειακών πρώτων υλών που 
προκαλούν υψηλές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 281
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατάλογο μέτρων που πρόκειται να δ) κατάλογο μέτρων που πρόκειται να 
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θεσπιστούν για την υλοποίηση του 
δυναμικού μετριασμού, εφόσον έχουν 
προσδιοριστεί με την ανάλυση που 
αναφέρεται στο στοιχείο γ), 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV, όπου 
κρίνεται σκόπιμο·

θεσπιστούν για την υλοποίηση του 
δυναμικού μετριασμού, εφόσον έχουν 
προσδιοριστεί με την ανάλυση που 
αναφέρεται στο στοιχείο γ), 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων,
κατά περίπτωση, των μέτρων που 
καθορίζονται ενδεικτικά στο παράρτημα 
IV από κάθε κράτος μέλος ως τα 
καταλληλότερα μέτρα για τις εθνικές 
συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 282
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατάλογο μέτρων που πρόκειται να 
θεσπιστούν για την υλοποίηση του 
δυναμικού μετριασμού, εφόσον έχουν 
προσδιοριστεί με την ανάλυση που 
αναφέρεται στο στοιχείο γ), 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV, όπου 
κρίνεται σκόπιμο·

δ) πολιτικές που προορίζονται για την 
προώθηση και ενίσχυση της βιώσιμης 
δασικής διαχείρισης και της βιώσιμης 
διαχείρισης γαιών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή 
να παράσχει τεχνική και επιχειρησιακή 
καθοδήγηση στα ζητήματα που 
καλύπτονται από το παρόν στοιχείο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια δράσης θα δημιουργούσαν πρόσθετες επιβαρύνσεις στο επίπεδο των κρατών 
μελών χωρίς να συνεπάγονται καθαρή προστιθέμενη αξία. Θα οδηγούσαν σε διπλές ρυθμίσεις, 
καθώς τα προτεινόμενα σχέδια δράσης θα υλοποιούνταν παράλληλα με τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που προβλέπονται στον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής. Αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν μέτρα για την προώθηση της 
βιώσιμης δασικής διαχείρισης και της βιώσιμης διαχείρισης γαιών.

Τροπολογία 283
Julie Girling
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις προβλεπόμενες πολιτικές για την 
εφαρμογή των αναφερόμενων στο 
στοιχείο δ) μέτρων και περιγραφή των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων τους ως 
προς τις εκπομπές και απορροφήσεις·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια δράσης θα δημιουργούσαν πρόσθετες επιβαρύνσεις στο επίπεδο των κρατών 
μελών χωρίς να συνεπάγονται καθαρή προστιθέμενη αξία. Θα οδηγούσαν σε διπλές ρυθμίσεις, 
καθώς τα προτεινόμενα σχέδια δράσης θα υλοποιούνταν παράλληλα με τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που προβλέπονται στον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής. Αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν μέτρα για την προώθηση της 
βιώσιμης δασικής διαχείρισης και της βιώσιμης διαχείρισης γαιών.

Τροπολογία 284
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) χρονοδιαγράμματα θέσπισης και 
εφαρμογής των μέτρων που αναφέρονται 
στο στοιχείο δ).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια δράσης θα δημιουργούσαν πρόσθετες επιβαρύνσεις στο επίπεδο των κρατών 
μελών χωρίς να συνεπάγονται καθαρή προστιθέμενη αξία. Θα οδηγούσαν σε διπλές ρυθμίσεις, 
καθώς τα προτεινόμενα σχέδια δράσης θα υλοποιούνταν παράλληλα με τα
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που προβλέπονται στον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής. Αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν μέτρα για την προώθηση της 
βιώσιμης δασικής διαχείρισης και της βιώσιμης διαχείρισης γαιών.
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Τροπολογία 285
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) χρονοδιαγράμματα θέσπισης και 
εφαρμογής των μέτρων που αναφέρονται 
στο στοιχείο δ).

στ) ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα 
θέσπισης και εφαρμογής των μέτρων που 
αναφέρονται στο στοιχείο δ).

Or. en

Τροπολογία 286
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση και
τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη και 
εγκρίνει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές 
για τα σχέδια δράσης για τις LULUCF.

Or. en

Τροπολογία 287
Riikka Manner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικά 
προγράμματα ή σχέδια δράσης σε σχέση 
με τους τομείς της γεωργίας και της 
δασοκομίας τα οποία είναι παρόμοια με 
τα μέτρα που ορίζονται στο παράρτημα 
IV, μπορούν να χρησιμοποιούν τα εν λόγω 
προγράμματα και σχέδια δράσης για την 
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υποκατάσταση των σχεδίων δράσης για 
τις LULUCF.

Or. en

Τροπολογία 288
Bas Eickhout

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη ορίζουν στα σχέδια 
δράσης για τις LULUCF στόχους 
περιορισμού ή μείωσης των εκπομπών 
και διατήρησης ή αύξησης των 
απορροφήσεων από τις δραστηριότητες 
που καλύπτονται από την παρούσα 
απόφαση, οι οποίοι αντανακλούν το 
δυναμικό μετριασμού. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση τη μη 
μείωση των αντίστοιχων απορροφήσεων 
ή τη μείωση των εκπομπών από τον 
τομέα LULUCF σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 2005.

Or. en

Τροπολογία 289
Riikka Manner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή αξιολογεί το προσχέδιο 
δράσης κράτους μέλους για τις LULUCF 
εντός τριμήνου από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών από το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 

διαγράφεται
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συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών 
των κρατών μελών για τον περιορισμό ή 
τη μείωση των εκπομπών και για τη 
διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις διαπιστώσεις της Επιτροπής· 
δημοσιεύουν σε ηλεκτρονική μορφή και 
θέτουν στη διάθεση του κοινού τα σχέδια 
δράσης τους για τις LULUCF εντός 
τριμήνου από τη λήψη της αξιολόγησης 
της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 290
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή αξιολογεί το προσχέδιο 
δράσης κράτους μέλους για τις LULUCF 
εντός τριμήνου από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών από το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών 
των κρατών μελών για τον περιορισμό ή 
τη μείωση των εκπομπών και για τη 
διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων.

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις διαπιστώσεις της Επιτροπής· 
δημοσιεύουν σε ηλεκτρονική μορφή και 
θέτουν στη διάθεση του κοινού τα σχέδια 
δράσης τους για τις LULUCF εντός 
τριμήνου από τη λήψη της αξιολόγησης 
της Επιτροπής.

Or. en
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Τροπολογία 291
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί το προσχέδιο 
δράσης κράτους μέλους για τις LULUCF 
εντός τριμήνου από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών από το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών 
των κρατών μελών για τον περιορισμό ή 
τη μείωση των εκπομπών και για τη 
διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 292
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί το προσχέδιο 
δράσης κράτους μέλους για τις LULUCF 
εντός τριμήνου από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών από το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών 
των κρατών μελών για τον περιορισμό ή 
τη μείωση των εκπομπών και για τη 
διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων.

διαγράφεται
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Or. sv

Τροπολογία 293
Horst Schnellhardt

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί το προσχέδιο 
δράσης κράτους μέλους για τις LULUCF 
εντός τριμήνου από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών από το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών των 
κρατών μελών για τον περιορισμό ή τη 
μείωση των εκπομπών και για τη 
διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων.

Η Επιτροπή αξιολογεί το προσχέδιο 
δράσης κράτους μέλους για τις LULUCF 
εντός τριμήνου από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών από το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 
πρακτικές συστάσεις, όταν το κρίνει 
σκόπιμο, με σκοπό την ενίσχυση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για τον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και 
για τη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων.

Or. de

Τροπολογία 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί το προσχέδιο 
δράσης κράτους μέλους για τις LULUCF 
εντός τριμήνου από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών από το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η Επιτροπή
δημοσιεύει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών
των κρατών μελών για τον περιορισμό ή 

Η Επιτροπή μπορεί να συλλέγει 
πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις των 
κρατών μελών και να τις δημοσιεύει υπό 
τη μορφή έκθεσης, με σκοπό τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων 
και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών.
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τη μείωση των εκπομπών και για τη 
διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων.

Or. en

Τροπολογία 295
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί το προσχέδιο
δράσης κράτους μέλους για τις LULUCF 
εντός τριμήνου από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών από το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών
των κρατών μελών για τον περιορισμό ή 
τη μείωση των εκπομπών και για τη 
διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων.

Η Επιτροπή μπορεί να συνθέτει τα 
ευρήματά της από όλα τα σχέδια δράσης
για τις LULUCF, με σκοπό τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων 
και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 296
Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί το προσχέδιο 
δράσης κράτους μέλους για τις LULUCF 
εντός τριμήνου από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών από το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 

Η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις 
με τα κράτη μέλη σχετικά με τα οικεία 
προσχέδια δράσης για τις LULUCF. Η 
Επιτροπή, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη,
δημοσιεύει τα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεων αυτών και εκδίδει 
συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών των 
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σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών των 
κρατών μελών για τον περιορισμό ή τη 
μείωση των εκπομπών και για τη 
διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων.

κρατών μελών για τον περιορισμό ή τη 
μείωση των εκπομπών και για τη 
διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων.

Or. de

Τροπολογία 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί το προσχέδιο 
δράσης κράτους μέλους για τις LULUCF 
εντός τριμήνου από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών από το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει
συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών 
των κρατών μελών για τον περιορισμό ή 
τη μείωση των εκπομπών και για τη 
διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων.

Η Επιτροπή δημοσιεύει συγκεφαλαιωτική 
έκθεση για όλα τα σχέδια δράσης των
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια δράσης θα δημιουργούσαν πρόσθετες επιβαρύνσεις στο επίπεδο των κρατών 
μελών χωρίς να συνεπάγονται καθαρή προστιθέμενη αξία. Θα οδηγούσαν σε διπλές ρυθμίσεις, 
καθώς τα προτεινόμενα σχέδια δράσης θα υλοποιούνταν παράλληλα με τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που προβλέπονται στον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής. Αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν μέτρα για την προώθηση της 
βιώσιμης δασικής διαχείρισης και της βιώσιμης διαχείρισης γαιών.

Τροπολογία 298
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί το προσχέδιο 
δράσης κράτους μέλους για τις LULUCF 
εντός τριμήνου από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών από το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών των 
κρατών μελών για τον περιορισμό ή τη 
μείωση των εκπομπών και για τη 
διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων.

Εντός τριμήνου από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών από τα κράτη 
μέλη, η Επιτροπή αξιολογεί το προσχέδιο 
δράσης κράτους μέλους για τις LULUCF 
και διαπιστώνει εάν το κράτος μέλος 
συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες 
γραμμές και απαιτήσεις. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών των 
κρατών μελών για τον περιορισμό ή τη 
μείωση των εκπομπών και για τη 
διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων.

Or. de

Τροπολογία 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις διαπιστώσεις της Επιτροπής· 
δημοσιεύουν σε ηλεκτρονική μορφή και 
θέτουν στη διάθεση του κοινού τα σχέδια 
δράσης τους για τις LULUCF εντός 
τριμήνου από τη λήψη της αξιολόγησης 
της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 300
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις διαπιστώσεις της Επιτροπής· 
δημοσιεύουν σε ηλεκτρονική μορφή και 
θέτουν στη διάθεση του κοινού τα σχέδια 
δράσης τους για τις LULUCF εντός 
τριμήνου από τη λήψη της αξιολόγησης 
της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια δράσης θα δημιουργούσαν πρόσθετες επιβαρύνσεις στο επίπεδο των κρατών 
μελών χωρίς να συνεπάγονται καθαρή προστιθέμενη αξία. Θα οδηγούσαν σε διπλές ρυθμίσεις, 
καθώς τα προτεινόμενα σχέδια δράσης θα υλοποιούνταν παράλληλα με τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που προβλέπονται στον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής. Αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν μέτρα για την προώθηση της 
βιώσιμης δασικής διαχείρισης και της βιώσιμης διαχείρισης γαιών.

Τροπολογία 301
Horst Schnellhardt

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη 
τις διαπιστώσεις της Επιτροπής· 
δημοσιεύουν σε ηλεκτρονική μορφή και 
θέτουν στη διάθεση του κοινού τα σχέδια 
δράσης τους για τις LULUCF εντός 
τριμήνου από τη λήψη της αξιολόγησης 
της Επιτροπής.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις 
διαπιστώσεις της Επιτροπής· δημοσιεύουν 
σε ηλεκτρονική μορφή και θέτουν στη 
διάθεση του κοινού τα σχέδια δράσης τους 
για τις LULUCF εντός τριμήνου από τη 
λήψη της αξιολόγησης της Επιτροπής.

Or. de

Τροπολογία 302
Anja Weisgerber
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη 
τις διαπιστώσεις της Επιτροπής· 
δημοσιεύουν σε ηλεκτρονική μορφή και 
θέτουν στη διάθεση του κοινού τα σχέδια 
δράσης τους για τις LULUCF εντός 
τριμήνου από τη λήψη της αξιολόγησης 
της Επιτροπής.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη 
τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με 
την Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 303
Riikka Manner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο κατά την ημερομηνία που 
συμπίπτει με το μέσο κάθε λογιστικής 
περιόδου η οποία καθορίζεται στο 
παράρτημα Ι, καθώς και κατά τη λήξη 
της περιόδου αυτής, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση στην 
οποία περιγράφουν την πρόοδο της 
εφαρμογής των σχεδίων δράσης τους για 
τις LULUCF.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 304
Christofer Fjellner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο κατά την ημερομηνία που 4. Το αργότερο κατά την ημερομηνία που 
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συμπίπτει με το μέσο κάθε λογιστικής 
περιόδου η οποία καθορίζεται στο 
παράρτημα Ι, καθώς και κατά τη λήξη της 
περιόδου αυτής, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση στην 
οποία περιγράφουν την πρόοδο της 
εφαρμογής των σχεδίων δράσης τους για 
τις LULUCF.

συμπίπτει με το μέσο κάθε λογιστικής 
περιόδου η οποία καθορίζεται στο 
παράρτημα Ι, καθώς και κατά τη λήξη της 
περιόδου αυτής, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή, εφόσον 
προβλέπεται στο πλαίσιο των απαιτήσεων 
υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... [Πρόταση της 
Επιτροπής για κανονισμό του 
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)], έκθεση στην οποία 
περιγράφουν την πρόοδο της εφαρμογής 
της δράσης τους για τις LULUCF.

Τα κράτη μέλη διαθέτουν στο κοινό τις 
εκθέσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 4 εντός τριών μηνών μετά την 
υποβολή τους στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο κατά την ημερομηνία που 
συμπίπτει με το μέσο κάθε λογιστικής 
περιόδου η οποία καθορίζεται στο 
παράρτημα Ι, καθώς και κατά τη λήξη 
της περιόδου αυτής, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση στην 
οποία περιγράφουν την πρόοδο της 
εφαρμογής των σχεδίων δράσης τους για 
τις LULUCF.

4. Το αργότερο κατά τη λήξη κάθε 
λογιστικής περιόδου η οποία καθορίζεται 
στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση στην 
οποία περιγράφουν την πρόοδο της 
εφαρμογής των σχεδίων δράσης τους για 
τις LULUCF.

Η Επιτροπή δημοσιεύει συγκεφαλαιωτική 
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έκθεση σχετικά με την πρόοδο της 
υλοποίησης των σχεδίων δράσης των 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια δράσης θα δημιουργούσαν πρόσθετες επιβαρύνσεις στο επίπεδο των κρατών 
μελών χωρίς να συνεπάγονται καθαρή προστιθέμενη αξία. Θα οδηγούσαν σε διπλές ρυθμίσεις, 
καθώς τα προτεινόμενα σχέδια δράσης θα υλοποιούνταν παράλληλα με τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που προβλέπονται στον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής. Αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν μέτρα για την προώθηση της 
βιώσιμης δασικής διαχείρισης και της βιώσιμης διαχείρισης γαιών.

Τροπολογία 306
Riikka Manner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή 
των σχεδίων δράσης για τις LULUCF 
από τα κράτη μέλη εντός εξαμήνου από 
τη λήψη των εκθέσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4.

διαγράφεται

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
εκθέσεις και τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών 
των κρατών μελών για τον περιορισμό ή 
τη μείωση των εκπομπών και για τη 
διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων. 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις διαπιστώσεις της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή 
των σχεδίων δράσης για τις LULUCF 
από τα κράτη μέλη εντός εξαμήνου από 
τη λήψη των εκθέσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4.

διαγράφεται

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
εκθέσεις και τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών 
των κρατών μελών για τον περιορισμό ή 
τη μείωση των εκπομπών και για τη 
διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων. 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις διαπιστώσεις της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια δράσης θα δημιουργούσαν πρόσθετες επιβαρύνσεις στο επίπεδο των κρατών 
μελών χωρίς να συνεπάγονται καθαρή προστιθέμενη αξία. Θα οδηγούσαν σε διπλές ρυθμίσεις, 
καθώς τα προτεινόμενα σχέδια δράσης θα υλοποιούνταν παράλληλα με τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που προβλέπονται στον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής. Αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν μέτρα για την προώθηση της 
βιώσιμης δασικής διαχείρισης και της βιώσιμης διαχείρισης γαιών.

Τροπολογία 308
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή 
των σχεδίων δράσης για τις LULUCF 
από τα κράτη μέλη εντός εξαμήνου από 
τη λήψη των εκθέσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4.

διαγράφεται
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Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
εκθέσεις και τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών 
των κρατών μελών για τον περιορισμό ή 
τη μείωση των εκπομπών και για τη 
διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων. 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις διαπιστώσεις της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 309
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή των 
σχεδίων δράσης για τις LULUCF από τα 
κράτη μέλη εντός εξαμήνου από τη λήψη 
των εκθέσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 310
Horst Schnellhardt

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
εκθέσεις και τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών των 
κρατών μελών για τον περιορισμό ή τη 
μείωση των εκπομπών και για τη 

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
εκθέσεις και τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 
πρακτικές συστάσεις, όταν το κρίνει 
σκόπιμο, με σκοπό την ενίσχυση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για τον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και 
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διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων. για τη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων.

Or. de

Τροπολογία 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
εκθέσεις και τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής και μπορεί να εκδίδει 
συστάσεις, όταν το κρίνει σκόπιμο, με 
σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών των 
κρατών μελών για τον περιορισμό ή τη 
μείωση των εκπομπών και για τη 
διατήρηση ή αύξηση των απορροφήσεων.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις διαπιστώσεις της Επιτροπής.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
εκθέσεις και τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής, όταν το κρίνει 
σκόπιμο, με σκοπό την ενίσχυση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για τον 
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και 
για τη διατήρηση ή αύξηση των 
απορροφήσεων.

Or. en

Τροπολογία 312
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και 

παρακολούθησης
Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν να 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους περί 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
όσον αφορά τις εκπομπές και 
απορροφήσεις που σχετίζονται με 
δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
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παρούσης απόφασης σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… [Πρόταση 
της Επιτροπής για κανονισμό του 
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)].

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια δράσης θα δημιουργούσαν πρόσθετες επιβαρύνσεις στο επίπεδο των κρατών 
μελών χωρίς να συνεπάγονται καθαρή προστιθέμενη αξία. Για τους σκοπούς της παρούσας 
απόφασης, θα ήταν σκοπιμότερο να διαγραφεί η διάταξη αυτή και να αντικατασταθεί με 
σύνδεση με τον υπό διαπραγμάτευση κανονισμό 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), ο οποίος 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις 
εκπομπές και τις απορροφήσεις τους εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επανεξετάζει τους λογιστικούς 
κανόνες της παρούσας απόφασης εντός 
έτους από τη λήξη της πρώτης λογιστικής 
περιόδου που καθορίζεται στο παράρτημα 
Ι.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τους λογιστικούς 
κανόνες της παρούσας απόφασης εντός 
έτους από τη λήξη της πρώτης λογιστικής 
περιόδου που καθορίζεται στο παράρτημα 
Ι λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις και την UNFCCC.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμβαδίζει το πλαίσιο της ΕΕ για τις LULUCF με τους διεθνείς 
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κανόνες, ώστε να διευκολύνεται η υποβολή εθνικών εκθέσεων και να αποφεύγονται 
στρεβλώσεις μεταξύ των διαφορετικών πλαισίων. Προτείνεται η ευθυγράμμιση με το διεθνές 
πλαίσιο (απόφαση 16./CMP.1) για τη διευκόλυνση της υποβολής εθνικών εκθέσεων και την 
εξασφάλιση της συνοχής.

Τροπολογία 314
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 4 παράγραφος 7, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 7 παράγραφος 6 
και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 ισχύει 
επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας απόφασης.

2. Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 7 παράγραφος 6 και στο άρθρο 
9 παράγραφος 4 ισχύει για περίοδο που 
δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ είναι επιθυμητό να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες 
διεθνείς συνθήκες, στόχος για τον οποίο ενδέχεται να απαιτείται η εκχώρηση ορισμένων 
εξουσιών, οι εξουσίες έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων θα πρέπει να είναι αυστηρά 
περιορισμένες χρονικά. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν παρείχε καμία αιτιολόγηση σχετικά με τη 
σκοπιμότητα παράτασης της εξουσίας έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
προτείνονται στην απόφαση πέρα από την περίοδο δέσμευσης.

Τροπολογία 315
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 4 παράγραφος 7, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 7 παράγραφος 6 
και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 ισχύει 

2. Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 4 παράγραφος 7, στο άρθρο 7 
παράγραφος 6 και στο άρθρο 9 
παράγραφος 4 ισχύει επ’ αόριστον από την 
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επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας απόφασης.

ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 316
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 4 παράγραφος 7, στο άρθρο 6 
παράγραφος 9, στο άρθρο 7 παράγραφος 6 
και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 ισχύει 
επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας απόφασης.

2. Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 7, 
στο άρθρο 7 παράγραφος 6 και στο άρθρο 
9 παράγραφος 4 ισχύει επ’ αόριστον από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 317
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 4 
παράγραφος 7, στο άρθρο 6 παράγραφος 
9, στο άρθρο 7 παράγραφος 6 και στο 
άρθρο 9 παράγραφος 4 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε 
αυτή και παράγει αποτελέσματα από την 
επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 4 
παράγραφος 7, στο άρθρο 7 παράγραφος 6 
και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε 
αυτή και παράγει αποτελέσματα από την 
επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
η οποία καθορίζεται στην εν λόγω 
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η οποία καθορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη 
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη 
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 318
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 4 
παράγραφος 7, στο άρθρο 6 παράγραφος 
9, στο άρθρο 7 παράγραφος 6 και στο 
άρθρο 9 παράγραφος 4 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε 
αυτή και παράγει αποτελέσματα από την 
επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
η οποία καθορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη 
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 
παράγραφος 7, στο άρθρο 7 παράγραφος 6 
και στο άρθρο 9 παράγραφος 5 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται σε 
αυτή και παράγει αποτελέσματα από την 
επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
η οποία καθορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη 
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 319
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 
παράγραφος 2, του άρθρου 4 παράγραφος 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 
παράγραφος 2, του άρθρου 4 παράγραφος 
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7, του άρθρου 6 παράγραφος 9, του 
άρθρου 7 παράγραφος 6 και του άρθρου 9 
παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο προβάλουν ένσταση εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 
τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και 
το Συμβούλιο πληροφορήσουν την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
ένσταση. Η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

7, του άρθρου 7 παράγραφος 6 και του 
άρθρου 9 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ 
μόνο εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο 
προβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο 
πληροφορήσουν την Επιτροπή ότι δεν 
πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 320
Kārlis Šadurskis

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 
παράγραφος 2, του άρθρου 4 παράγραφος 
7, του άρθρου 6 παράγραφος 9, του 
άρθρου 7 παράγραφος 6 και του άρθρου 9 
παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο προβάλουν ένσταση εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 
τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και 
το Συμβούλιο πληροφορήσουν την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
ένσταση. Η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 
παράγραφος 3, του άρθρου 4 παράγραφος 
7, του άρθρου 7 παράγραφος 6 και του 
άρθρου 9 παράγραφος 5 τίθεται σε ισχύ 
μόνο εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο 
προβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο 
πληροφορήσουν την Επιτροπή ότι δεν 
πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.



AM\909714EL.doc 69/71 PE494.534v01-00

EL

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 321
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 
1η Ιανουαρίου 2013.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 
1η Ιανουαρίου 2014.

Or. it

Τροπολογία 322
Oreste Rossi

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – πίνακας – γραμμή 2 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1η Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 
2020

1η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 
2020

Or. it

Τροπολογία 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα III – Προκαθορισμένες τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού (HL) – γραμμή 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 έτη για το χαρτί 2 έτη για το χαρτί και την ενεργειακή 
ξυλεία

Or. de
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Τροπολογία 324
Julie Girling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα IV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια δράσης θα δημιουργούσαν πρόσθετες επιβαρύνσεις στο επίπεδο των κρατών 
μελών χωρίς να συνεπάγονται καθαρή προστιθέμενη αξία. Θα οδηγούσαν σε διπλές ρυθμίσεις, 
καθώς τα προτεινόμενα σχέδια δράσης θα υλοποιούνταν παράλληλα με τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που προβλέπονται στον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής.

Τροπολογία 325
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα IV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή ολόκληρου του παραρτήματος IV σχετικά με τα σχέδια δράσης για τις LULUCF, 
καθώς θα δημιουργούσαν πρόσθετες επιβαρύνσεις στο επίπεδο των κρατών μελών χωρίς να 
συνεπάγονται καθαρή προστιθέμενη αξία. Θα οδηγούσαν σε διπλές ρυθμίσεις, καθώς θα 
υλοποιούνταν παράλληλα με τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που προβλέπονται στον δεύτερο 
πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Τροπολογία 326
Gaston Franco, Sophie Auconie
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα IV – στοιχείο ζ – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αύξηση της δεξαμενής προϊόντων 
υλοτομίας·

– αύξηση της δεξαμενής προϊόντων 
υλοτομίας. Καθώς τα προϊόντα ξύλου που 
παράγονται από υλοτομημένη ξυλεία 
αποτελούν επίσης σημαντικές δεξαμενές 
άνθρακα, τα υλικά από ξύλο θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως υποκατάστατο των 
υλικών υψηλής έντασης ενέργειας. Θα 
πρέπει να ενισχυθεί η αύξηση της χρήσης 
προϊόντων υλοτομημένης ξυλείας στις 
κατασκευές, τις ανακαινίσεις και τις 
δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως αναπόσπαστο μέρος της βιώσιμης δασικής διαχείρισης, η υλοτόμηση μερικών δέντρων 
παρέχει χώρο για την ανάπτυξη των υπόλοιπων δέντρων και μπορεί να μειώσει τον 
ανταγωνισμό για τις θρεπτικές ουσίες του εδάφους και το φως του ήλιου. Η χρήση ξυλείας αντί 
υλικών για την παραγωγή των οποίων απαιτούνται μεγάλες ποσότητες ενέργειας συμβάλλει 
στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου, για παράδειγμα με την αντικατάσταση 
κατασκευών σκυροδέματος και χάλυβα με πλαίσια ή δοκούς από ξύλο.


