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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά λογιστικούς κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις 
χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0093),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο192 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0074/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων  και τη γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, στην περίπτωση που 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο 
κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Κατά τη 17η διάσκεψη των μερών της 
UNFCCC στο Durban, τον Δεκέμβριο του 
2011, εγκρίθηκε η απόφαση -/CMP.7 της 

3) Κατά τη 17η διάσκεψη των μερών της 
UNFCCC στο Durban, τον Δεκέμβριο του 
2011, εγκρίθηκε η απόφαση 2/CMP.7 της 



PE491.221v01-00 6/43 PR\907927EL.doc

EL

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

διάσκεψης των μερών της UNFCCC που 
επέχει θέση συνόδου των μερών του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο («απόφαση 
αργότερο εντός πέντε ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος 2/CMP.7»), η οποία 
ορίζει κανόνες για τον καταλογισμό του 
τομέα LULUCF από τη δεύτερη περίοδο 
δέσμευσης βάσει του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο και έπειτα. Η παρούσα απόφαση θα 
πρέπει να συνάδει με την εν λόγω 
απόφαση, ώστε να εξασφαλιστεί ο 
κατάλληλος βαθμός συνοχής μεταξύ των 
εσωτερικών κανόνων της Ένωσης και των 
μεθοδολογιών που εγκρίνονται στο πλαίσιο 
της UNFCCC. Η παρούσα απόφαση θα 
πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει τις 
ιδιαιτερότητες του τομέα LULUCF της 
Ένωσης και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν λόγω της ιδιότητας της 
Ένωσης ως χωριστού μέρους.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

επίσης να προβλέπει λογιστικούς κανόνες 
προς προαιρετική εφαρμογή στις 
δραστηριότητες της αναβλάστησης.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5) Για να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική 
ακεραιότητα των λογιστικών κανόνων που 
θα εφαρμόζονται στον τομέα LULUCF της 
Ένωσης, θα πρέπει οι κανόνες αυτοί να 
στηρίζονται στις λογιστικές αρχές της 
απόφασης 2/CMP.7, της απόφασης 
2/CMP.6 καθώς και της απόφασης 
16/CMP.1 της διάσκεψης των μερών της 
UNFCCC που επέχει θέση συνόδου των 
μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο και να 
εφαρμόζονται με συνέπεια, 
συγκρισιμότητα και πληρότητα εντός της 
Ένωσης και μεταξύ των κρατών μελών.
Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη, κατά 
περίπτωση, να επιφέρουν τις αναγκαίες 
τεχνικές διορθώσεις ή προσαρμογές 
στους υφιστάμενους ή προσφάτως 
καταρτισθέντες λογαριασμούς τους.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να 
απεικονίζουν με ακρίβεια τις 

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

ανθρωπογενείς μεταβολές των εκπομπών 
και των απορροφήσεων. Η παρούσα 
απόφαση θα πρέπει εν προκειμένω να 
προβλέπει τη χρήση ειδικών μεθοδολογιών 
για τις διάφορες δραστηριότητες LULUCF. 
Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις που 
σχετίζονται με τη δάσωση, την αναδάσωση 
και την αποδάσωση αποτελούν άμεση 
συνέπεια της ανθρώπινης παρέμβασης και, 
επομένως, θα πρέπει να καταλογίζονται εξ 
ολοκλήρου. Δεδομένου, όμως, ότι δεν είναι 
ανθρωπογενείς όλες οι εκπομπές και 
απορροφήσεις από τη δασική διαχείριση, 
οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει 
να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων 
αναφοράς ώστε να εξαιρούνται οι 
επιδράσεις των φυσικών χαρακτηριστικών, 
καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των χωρών. 
Τα επίπεδα αναφοράς είναι εκτιμήσεις των 
ετήσιων καθαρών εκπομπών ή 
απορροφήσεων από τη δασική διαχείριση 
στην επικράτεια κράτους μέλους κατά τα 
έτη μιας λογιστικής περιόδου και θα πρέπει 
να καθορίζονται με διαφάνεια, σύμφωνα 
με την απόφαση 2/CMP.7, και να 
αναθεωρούνται, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν τις βελτιώσεις των 
διαθέσιμων στα κράτη μέλη μεθοδολογιών 
ή δεδομένων. Οι λογιστικοί κανόνες θα 
πρέπει να προβλέπουν ανώτατο όριο προς 
εφαρμογή στις καθαρές εκπομπές και 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από τη 
δασική διαχείριση που μπορούν να 
καταχωρίζονται στους λογαριασμούς, 
λόγω των υποκείμενων αβεβαιοτήτων των 
προβλέψεων στις οποίες βασίζονται τα 
επίπεδα αναφοράς.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9) Φυσικές διαταραχές, όπως οι δασικές 
πυρκαγιές, η προσβολή από έντομα και 
ασθένειες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα 
και οι γεωλογικές διαταραχές, είναι 
δυνατόν να οδηγήσουν προσωρινά σε 
αύξηση ή μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF ή να 
αναστρέψουν προγενέστερες 
απορροφήσεις. Δεδομένου ότι η 
αναστροφή αυτή μπορεί επίσης να είναι 
αποτέλεσμα διαχειριστικών αποφάσεων, 
όπως οι αποφάσεις υλοτόμησης ή 
δενδροφύτευσης, η παρούσα απόφαση θα 
πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι 
ανθρωπογενείς αναστροφές 
απορροφήσεων απεικονίζονται πάντοτε με 
ακρίβεια στους λογαριασμούς για τις 
LULUCF. Επιπλέον, η παρούσα απόφαση 
θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη 
περιορισμένη δυνατότητα εξαίρεσης από 
τους οικείους λογαριασμούς LULUCF των 
εκπομπών που οφείλονται σε διαταραχές οι 
οποίες εκφεύγουν από τον έλεγχό τους.
Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής των 
σχετικών διατάξεων από τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να μη συνεπάγεται 
αδικαιολόγητο υποκαταλογισμό.

9) Φυσικές διαταραχές, όπως οι δασικές 
πυρκαγιές, η προσβολή από έντομα και 
ασθένειες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα 
και οι γεωλογικές διαταραχές που 
εκφεύγουν από τον έλεγχο ενός κράτους 
μέλους και δεν επηρεάζονται ουσιωδώς 
από αυτό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν 
προσωρινά σε αύξηση ή μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα 
LULUCF ή να αναστρέψουν 
προγενέστερες απορροφήσεις. Δεδομένου 
ότι η αναστροφή αυτή μπορεί επίσης να 
είναι αποτέλεσμα διαχειριστικών 
αποφάσεων, όπως οι αποφάσεις 
υλοτόμησης ή δενδροφύτευσης, η παρούσα 
απόφαση θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι 
ανθρωπογενείς αναστροφές 
απορροφήσεων απεικονίζονται πάντοτε με 
ακρίβεια στους λογαριασμούς για τις 
LULUCF. Επιπλέον, η παρούσα απόφαση 
θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη 
περιορισμένη δυνατότητα εξαίρεσης από 
τους οικείους λογαριασμούς LULUCF των
εκπομπών που οφείλονται σε διαταραχές
στη δάσωση, αναδάσωση και δασική 
διαχείριση, οι οποίες εκφεύγουν από τον 
έλεγχό τους μέσω της χρήσης βασικών 
επιπέδων και περιθωρίων σύμφωνα με 
την απόφαση 2/CMP.7.

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 
για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των 
φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά1  
ζητεί από τους φορείς εκμετάλλευσης να 
χρησιμοποιούν πλαίσιο μέτρων και 
διαδικασιών που παρέχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες για την προσφορά 
προϊόντων υλοτομίας τα οποία 
χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς 
σκοπούς, για τη χώρα υλοτόμησης και τις 
πρακτικές υλοτόμησης. Οι εν λόγω 
πληροφορίες θα πρέπει να 
συγκεντρωθούν σε περίληψη με σκοπό τη 
βελτίωση του καταλογισμού των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην 
οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ2 και 
στην οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και 
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ 
του Συμβουλίου3. 
–––––––––––
¹ ΕΕ L 295, 12.11.2010, σ. 23.
² ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 16.
³ ΕΕ L 275, 25.10.2003, σ. 32.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «δάσωση»: η άμεση μετατροπή σε 
δάσος, από τον άνθρωπο, με φύτευση, 
σπορά ή/και ανθρωπογενή προαγωγή 
φυσικών πηγών σπόρων, εκτάσεων που 
δεν υπήρξαν δάσος επί 50 τουλάχιστον 
έτη, εφόσον η μετατροπή συντελέστηκε 
μετά την 1η Ιανουαρίου 1990·

γ) «δάσωση»: η άμεση μετατροπή σε 
δάσος, από τον άνθρωπο, με φύτευση, 
σπορά ή/και ανθρωπογενή προαγωγή 
φυσικών πηγών σπόρων, εκτάσεων που 
δεν υπήρξαν δάσος επί 50 τουλάχιστον 
έτη, εφόσον η μετατροπή συντελέστηκε 
μετά την 31η Δεκεμβρίου 1989·

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «αναδάσωση»: η άμεση μετατροπή σε 
δάσος, από τον άνθρωπο, με φύτευση, 
σπορά ή/και ανθρωπογενή προαγωγή 
φυσικών πηγών σπόρων, εκτάσεων που 
υπήρξαν δασοσκεπείς αλλά είχαν 
μετατραπεί σε μη δασοσκεπείς, εφόσον η 
μετατροπή συντελέστηκε μετά την 1η 
Ιανουαρίου 1990·

δ) «αναδάσωση»: η άμεση μετατροπή σε 
δάσος, από τον άνθρωπο, με φύτευση, 
σπορά ή/και ανθρωπογενή προαγωγή 
φυσικών πηγών σπόρων, εκτάσεων που 
υπήρξαν δασοσκεπείς αλλά είχαν 
μετατραπεί σε μη δασοσκεπείς, εφόσον η 
μετατροπή συντελέστηκε μετά την 31η 
Δεκεμβρίου 1989·

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «αποδάσωση»: η άμεση μετατροπή 
δασών σε μη δασοσκεπείς εκτάσεις από 
τον άνθρωπο, εφόσον η μετατροπή 

ε) «αποδάσωση»: η άμεση μετατροπή 
δασών σε μη δασοσκεπείς εκτάσεις από 
τον άνθρωπο, εφόσον η μετατροπή 
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συντελέστηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 
1990·

συντελέστηκε μετά την 31η Δεκεμβρίου 
1989·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ι) «απόθεμα άνθρακα»: η μάζα άνθρακα, 
σε τόνους, που είναι αποθηκευμένη σε 
δεξαμενή άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – Παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) «προϊόν υλοτομίας»: κάθε δασικό 
προϊόν που εξέρχεται από τόπο υλοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ξυλωδών 
υλικών και των φλοιών·

ιστ) «προϊόν υλοτομίας»: κάθε ξυλώδες 
υλικό, περιλαμβανομένων των φλοιών,
που εξέρχεται από τόπο υλοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ α) «βασικό επίπεδο»: ο μέσος όρος μιας 
σταθερής και αρχικά πλήρους 
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χρονολογικής σειράς που περιέχει για το 
χρονικό διάστημα 1990-2009 τις 
εκπομπές που συνδέονται με φυσικές 
διαταραχές μετά την εφαρμογή 
επαναλαμβανόμενης διεργασίας για να 
αφαιρεθούν οι παρεκκλίνουσες τιμές, η 
οποία βασίζεται σε δείκτη που ισοδυναμεί 
με το διπλάσιο της συνήθους απόκλισης 
σε σχέση με τον μέσο όρο, έως ότου δεν 
μπορούν να εντοπισθούν παρεκκλίνουσες 
τιμές.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο κ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ β) «περιθώριο»: το διπλάσιο της 
συνήθους απόκλισης της χρονολογικής 
σειράς που καθορίζει το βασικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο κβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κβ) «μέθοδος της στιγμιαίας οξείδωσης»: 
λογιστική μέθοδος στην οποία 
χρησιμοποιείται η παραδοχή ότι το σύνολο 
της ποσότητας άνθρακα που είναι 
αποθηκευμένη σε προϊόντα υλοτομίας 
ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα τη 
χρονική στιγμή κατά την οποία το κράτος 
μέλος συμπεριλαμβάνει τα προϊόντα αυτά 
στους λογαριασμούς του κατ’ εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης·

κβ) «μέθοδος της στιγμιαίας οξείδωσης»: 
λογιστική μέθοδος στην οποία 
χρησιμοποιείται η παραδοχή ότι το σύνολο 
της ποσότητας άνθρακα που είναι 
αποθηκευμένη σε προϊόντα υλοτομίας 
ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα τη 
χρονική στιγμή της υλοτόμησης·

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρέωση κατάρτισης και τήρησης 
λογαριασμών για τις LULUCF

Υποχρεώσεις λογιστικής καταχώρισης για 
τις δραστηριότητες LULUCF

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για κάθε λογιστική περίοδο που 
καθορίζεται στο παράρτημα Ι, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και τηρούν 
λογαριασμούς για όλες τις εκπομπές και 
απορροφήσεις που οφείλονται σε 
δραστηριότητες των ακόλουθων 
κατηγοριών, ασκούμενες στην επικράτειά 
τους:

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) αποστράγγιση και επανύγρανση 
υγροτόπων.

Or. en
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Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, επικουρούμενα από την 
Επιτροπή κατά περίπτωση, διενεργούν 
τις αναγκαίες τεχνικές διορθώσεις ή τους 
αναγκαίους εκ νέου υπολογισμούς για να 
περιλάβουν στους υφιστάμενους ή 
προσφάτως καταρτισθέντες 
λογαριασμούς τους, πράγμα που 
διαφορετικά θα αποκλειόταν, τις 
δεξαμενές άνθρακα που εμφαίνονται στην 
παρούσα παράγραφο και τα αέρια 
θερμοκηπίου που εμφαίνονται στο άρθρο 
3 παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απεικονίζουν στους 
σχετικούς με την αναδάσωση 
λογαριασμούς τους τις εκπομπές και 
απορροφήσεις που οφείλονται μόνο στη 
διεξαγωγή δραστηριοτήτων αυτού του 
είδους σε εκτάσεις που δεν ήταν δάση την
1η Ιανουαρίου 1990.

1. Τα κράτη μέλη απεικονίζουν στους 
σχετικούς με την αναδάσωση 
λογαριασμούς τους τις εκπομπές και 
απορροφήσεις που οφείλονται μόνο στη 
διεξαγωγή δραστηριοτήτων αυτού του 
είδους σε εκτάσεις που δεν ήταν δάση την
31η Δεκεμβρίου 1989.

Or. en
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Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν τα κράτη μέλη απεικονίζουν 
στους λογαριασμούς τους τις καθαρές 
μεταβολές των εκπομπών και 
απορροφήσεων διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) που οφείλονται σε δραστηριότητες 
δάσωσης, αναδάσωσης και αποδάσωσης, 
οι εν λόγω καθαρές μεταβολές 
αντιστοιχούν στις συνολικές εκπομπές και 
απορροφήσεις κατά τα έτη κάθε λογιστικής 
περιόδου που καθορίζεται στο παράρτημα 
Ι, υπολογιζόμενες με άθροιση, για κάθε 
έτος της συγκεκριμένης λογιστικής 
περιόδου, του αποθέματος άνθρακα της 
31ης Δεκεμβρίου του έτους μείον το 
απόθεμα άνθρακα της 1ης Ιανουαρίου 
του ίδιου έτους, με βάση διαφανή και 
επαληθεύσιμα δεδομένα.

2. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν τις 
καθαρές μεταβολές των εκπομπών και 
απορροφήσεων διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) που οφείλονται σε δραστηριότητες 
δάσωσης, αναδάσωσης και αποδάσωσης.
Αυτές οι καθαρές μεταβολές αντιστοιχούν 
στις συνολικές εκπομπές και 
απορροφήσεις κατά τα έτη κάθε λογιστικής 
περιόδου που καθορίζεται στο παράρτημα 
Ι, υπολογιζόμενες με άθροιση, για κάθε 
έτος της συγκεκριμένης λογιστικής 
περιόδου, των καθαρών μεταβολών των 
εκπομπών και απορροφήσεων διοξειδίου
του άνθρακα με βάση διαφανή και 
επαληθεύσιμα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν τα κράτη μέλη απεικονίζουν 
στους λογαριασμούς τους τις εκπομπές 
μεθανίου (CH4) και υποξειδίου του αζώτου
(N2O) που οφείλονται σε δραστηριότητες 
δάσωσης, αναδάσωσης και αποδάσωσης,
οι εν λόγω εκπομπές αντιστοιχούν στις 
συνολικές εκπομπές κατά τα έτη κάθε 
λογιστικής περιόδου που καθορίζεται στο 
παράρτημα Ι, υπολογιζόμενες με άθροιση 
των εκπομπών κάθε έτους της 
συγκεκριμένης λογιστικής περιόδου, με 
βάση διαφανή και επαληθεύσιμα 

3. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν τις 
εκπομπές μεθανίου (CH4) και υποξειδίου 
του αζώτου (N2O) που οφείλονται σε 
δραστηριότητες δάσωσης, αναδάσωσης και 
αποδάσωσης. Οι εν λόγω εκπομπές 
αντιστοιχούν στις συνολικές εκπομπές 
κατά τα έτη κάθε λογιστικής περιόδου που 
καθορίζεται στο παράρτημα Ι, 
υπολογιζόμενες με άθροιση των εκπομπών 
κάθε έτους της συγκεκριμένης λογιστικής 
περιόδου, με βάση διαφανή και 
επαληθεύσιμα δεδομένα
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δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
καταρτίζουν και να τηρούν λογαριασμούς
στους οποίους απεικονίζονται οι εκπομπές 
και οι απορροφήσεις από γαίες που έχουν 
ταυτοποιηθεί στους λογαριασμούς ως 
εκτάσεις υπό δάσωση, αναδάσωση και 
αποδάσωση, βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 3, ακόμη και όταν δεν 
διεξάγονται πλέον σε αυτές οι 
συγκεκριμένες δραστηριότητες.

4. Τα κράτη μέλη τηρούν λογαριασμούς
για εκπομπές και απορροφήσεις σε γαίες 
που έχουν ταυτοποιηθεί στους 
λογαριασμούς ως εκτάσεις υπό δάσωση, 
αναδάσωση και αποδάσωση, βάσει του 
άρθρου 4 παράγραφος 3, ακόμη και όταν 
δεν διεξάγονται πλέον σε αυτές οι 
συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απεικονίζουν στους 
σχετικούς με τη δασική διαχείριση 
λογαριασμούς τους τις εκπομπές και 
απορροφήσεις που οφείλονται στις 
σχετικές δραστηριότητες, 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 τα αντίστοιχα επίπεδα 
αναφοράς που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ.

1. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν τις 
εκπομπές και απορροφήσεις που 
οφείλονται σε δραστηριότητες δασικής 
διαχείρισης, 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 
τα αντίστοιχα επίπεδα αναφοράς δασικής 
διαχείρισης που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ.
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Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν το αποτέλεσμα του αναφερόμενου 
στην παράγραφο 1 υπολογισμού είναι 
αρνητικό για κάποια λογιστική περίοδο, το 
οικείο κράτος μέλος εγγράφει στους 
σχετικούς με τη δασική διαχείριση 
λογαριασμούς του συνολικές εκπομπές και 
απορροφήσεις που δεν υπερβαίνουν το 
γινόμενο του 3,5% των εκπομπών του 
κατά το οικείο έτος βάσης, όπως 
δηλώθηκαν στην αναθεωρημένη αρχική 
έκθεση δεδομένων για τις εκπομπές του 
έτους βάσης, την οποία υπέβαλε το κράτος 
μέλος 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, 
επί τον αριθμό των ετών της 
συγκεκριμένης λογιστικής περιόδου.

2. Εάν το αποτέλεσμα του αναφερόμενου 
στην παράγραφο 1 υπολογισμού είναι 
αρνητικό για κάποια λογιστική περίοδο, το 
οικείο κράτος μέλος εγγράφει στους 
σχετικούς με τη δασική διαχείριση 
λογαριασμούς του συνολικές εκπομπές και 
απορροφήσεις που δεν υπερβαίνουν το 
γινόμενο του 3,5% των εκπομπών του 
κατά το οικείο έτος βάσης ή περίοδο 
βάσης, όπως δηλώθηκαν στην 
αναθεωρημένη αρχική έκθεση δεδομένων 
για τις εκπομπές του έτους βάσης, την 
οποία υπέβαλε το κράτος μέλος 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, 
επί τον αριθμό των ετών της 
συγκεκριμένης λογιστικής περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
μέθοδοι υπολογισμού τις οποίες 
εφαρμόζουν στους λογαριασμούς τους για 
τις δραστηριότητες δασικής διαχείρισης 
συμφωνούν με τις εφαρμοζόμενες για τον 
υπολογισμό των οικείων επιπέδων 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
μέθοδοι υπολογισμού τις οποίες 
εφαρμόζουν στους λογαριασμούς τους για 
τις δραστηριότητες δασικής διαχείρισης 
συμφωνούν με το Προσάρτημα II της 
απόφασης 2/CMP.6 και συνάδουν με τις 
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αναφοράς που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ ως προς τα ακόλουθα:

εφαρμοζόμενες για τον υπολογισμό των 
οικείων επιπέδων αναφοράς που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ ως προς τα 
ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προϊόντα υλοτομίας, διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 32

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 
προτείνουν στην Επιτροπή αναθεωρημένα 
επίπεδα αναφοράς για την επόμενη 
λογιστική περίοδο σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που προβλέπεται στις 
αποφάσεις 2/CMP.7 και 2/CMP.6 και
χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των 
επιπέδων αναφοράς τα οποία καθορίζονται 
στην εν λόγω απόφαση.

Or. en
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Τροπολογία 33

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 στην απόφαση 
2/CMP.6 ή την απόφαση 2/CMP.7, τα 
κράτη μέλη προτείνουν στην Επιτροπή 
αναθεωρημένα επίπεδα αναφοράς που 
αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές αυτές, το 
αργότερο έξι μήνες μετά την έγκρισή τους.

Or. en

Τροπολογία 34

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

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στους σχετικούς με τα προϊόντα 
υλοτομίας λογαριασμούς που τηρούν τα 
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 
παράγραφος 1, απεικονίζουν τις εκπομπές
που οφείλονται στα ακόλουθα προϊόντα 

2. Στους σχετικούς με τα προϊόντα 
υλοτομίας λογαριασμούς που τηρούν τα 
κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 
παράγραφος 1, περιλαμβάνουν τις 
εκπομπές από τα ακόλουθα προϊόντα 
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υλοτομίας, με βάση υπολογισμούς 
σύμφωνα με τη συνάρτηση διάσπασης 
πρώτης τάξεως και τις προκαθορισμένες 
τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ:

υλοτομίας, με βάση υπολογισμούς 
σύμφωνα με τη συνάρτηση διάσπασης 
πρώτης τάξεως και τις προκαθορισμένες 
τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ:

Or. en

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εισαγόμενα προϊόντα υλοτομίας, 
ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, δεν 
καταχωρίζονται από το κράτος μέλος 
εισαγωγής.  

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να 
χρησιμοποιήσουν ειδικές κατά χώρα 
τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού για 
εξαγόμενα προϊόντα υλοτομίας 
κοινοποιούν στην Επιτροπή την επιλογή 
τους ένα έτος πριν από τη λήξη της 
λογιστικής περιόδου για εξέταση και 
έγκριση.

Or. en
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Τροπολογία 38

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούν ειδικές 
κατά χώρα τιμές χρόνου 
υποδιπλασιασμού για προϊόντα υλοτομίας 
που τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά 
της Ένωσης, οι οποίες αποκλίνουν από 
εκείνες που χρησιμοποιούνται από το 
κράτος μέλος εισαγωγής στους 
λογαριασμούς τους δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 1. 

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν τις 
εκπομπές από προϊόντα υλοτομίας που 
οφείλονται σε αποδάσωση βάσει της 
στιγμιαίας οξείδωσης.

Or. en

Τροπολογία 40

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 

4. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν τις 
εκπομπές από προϊόντα υλοτομίας που 
συγκομίστηκαν για ενεργειακούς σκοπούς, 
με βάση τη μέθοδο της στιγμιαίας 
οξείδωσης. Τα κράτη μέλη 
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στιγμιαίας οξείδωσης. παρακολουθούν τα προϊόντα υλοτομίας 
των οποίων η υλοτόμηση έγινε εκτός της 
Ένωσης και τα οποία χρησιμοποιούνται 
για ενεργειακούς σκοπούς εντός του 
κράτους μέλους, με σκοπό να συντάξουν 
περίληψη των εκπομπών αναφέροντας 
ταυτόχρονα τη χώρα υλοτόμησης του 
προϊόντος υλοτομίας και εάν 
υλοτομήθηκε με βιώσιμο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 41

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 καταχωρίζουν 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 ή 
περίοδο 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
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Τροπολογία 42

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν 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. en

Τροπολογία 43

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 

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). Τα κράτη μέλη που 
εξαιρούν τις εκπομπές αυτές, εξαιρούν και 
τις ενδεχόμενες μετέπειτα απορροφήσεις 
από γαίες όπου σημειώθηκαν οι εν λόγω 
φυσικές διαταραχές. 
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με το άρθρο 6 παράγραφοι 4, 5 και 6.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για τις δραστηριότητες δάσωσης και 
αναδάσωσης που εμφαίνονται στο άρθρο 
3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), τα 
κράτη μέλη υπολογίζουν βασικό επίπεδο 
εκπομπών από φυσικές διαταραχές. 
Σύμφωνα με την απόφαση 2/CMP.7, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν είτε σε 
ετήσια βάση είτε στο τέλος της 
λογιστικής περιόδου που εμφαίνεται στο 
Παράρτημα I, τις εκπομπές από φυσικές 
διαταραχές οι οποίες σε ένα και μόνον 
έτος υπερβαίνουν το βασικό επίπεδο 
δάσωσης και αποδάσωσης συν το 
περιθώριο.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Για τις δραστηριότητες δασικής 
διαχείρισης που εμφαίνονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), τα κράτη μέλη 
υπολογίζουν βασικό επίπεδο εκπομπών 
από φυσικές διαταραχές. Σύμφωνα με την 
απόφαση 2/CMP.7, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εξαιρούν από τη λογιστική 
καταχώριση, είτε σε ετήσια βάση είτε στο 
τέλος της λογιστικής περιόδου που 
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εμφαίνεται στο Παράρτημα I, τις 
εκπομπές από φυσικές διαταραχές οι 
οποίες σε ένα και μόνον έτος υπερβαίνουν 
το βασικό επίπεδο δασικής διαχείρισης 
συν το περιθώριο.

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. 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 
ή 6.

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Τα κράτη μέλη, επικουρούμενα από 
την Επιτροπή κατά περίπτωση, 
διενεργούν τεχνικές διορθώσεις ή εκ νέου 
υπολογισμούς στο επίπεδο αναφοράς 
δασικής διαχείρισης που προσδιορίζεται 
στο Παράρτημα II για να περιλάβουν, εάν 
δεν έχει περιληφθεί διαφορετικά 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, το 
βασικό επίπεδο εκπομπών που 
συνδέονται με ετήσιες φυσικές 
διαταραχές.
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Or. en

Τροπολογία 48

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 
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:

2. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τις 
καθαρές εκπομπές και απορροφήσεις που 
υπόκεινται στις παραγράφους 1α έως 1δ 
και παρέχουν διαφανείς πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9  – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το κράτος μέλος ταυτοποιεί όλες τις α) που δείχνουν ότι έχουν ταυτοποιηθεί
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εκτάσεις που εξαιρούνται από τους 
λογαριασμούς του για την εφαρμογή του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και δ), μεταξύ άλλων με βάση τη 
γεωγραφική θέση τους, καθώς και το έτος 
και το είδος των φυσικών διαταραχών·

όλες οι εκτάσεις που υπόκεινται σε 
εξαίρεση, μεταξύ άλλων παρέχοντας τη
θέση τους με γεωαναφορά, καθώς και το 
έτος και το είδος των φυσικών 
διαταραχών·

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση απόφασης
΄Αρθρο 9 – παράγραφος  2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το κράτος μέλος εκτιμά τις ετήσιες μη 
ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από πηγές λόγω φυσικών 
διαταραχών και τις μετέπειτα 
απορροφήσεις από τις εξαιρούμενες
εκτάσεις·

δ) που δείχνουν πώς εκτιμώνται οι
ετήσιες εκπομπές λόγω φυσικών 
διαταραχών και οι μετέπειτα 
απορροφήσεις στις εν λόγω εκτάσεις·

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν έχει επέλθει αλλαγή των χρήσεων 
γης στις εξαιρούμενες εκτάσεις και το 
κράτος μέλος χρησιμοποιεί μεθόδους και 
κριτήρια που είναι διαφανή και 
επαληθεύσιμα για τον εντοπισμό των
αλλαγών των χρήσεων γης στις
συγκεκριμένες εκτάσεις·

γ) που δείχνουν ότι δεν έχει επέλθει 
αλλαγή των χρήσεων γης στις εκτάσεις για 
τις οποίες εφαρμόζεται εξαίρεση και
εξηγούν τις μεθόδους και τα κριτήρια για 
τον προσδιορισμό οιωνδήποτε 
μελλοντικών αλλαγών των χρήσεων γης 
στις εν λόγω εκτάσεις γης κατά τη 
διάρκεια της λογιστικής περιόδου·

Or. en
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Τροπολογία 52

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9  – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εάν είναι πρακτικά εφικτό, το κράτος 
μέλος λαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση ή 
τον έλεγχο των επιπτώσεων των φυσικών 
διαταραχών·

δ) που αποδεικνύουν ότι τα συμβάντα
ήσαν εκτός ελέγχου του κράτους μέλους 
στη λογιστική περίοδο, και δεν 
επηρεάσθηκαν ουσιωδώς από αυτό, 
αποδεικνύοντας τις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν για την πρόληψη, τη 
διαχείριση ή τον έλεγχο των συμβάντων 
για τα οποία ζητείται εξαίρεση·

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το κράτος μέλος λαμβάνει, κατά το 
δυνατόν, μέτρα για την αποκατάσταση 
των εξαιρούμενων εκτάσεων·

ε) που αποδεικνύουν τις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν για την αποκατάσταση, 
όπου είναι πρακτικά δυνατόν, της 
έκτασης για την οποία ζητείται εξαίρεση·

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δεν εξαιρέθηκαν από τη λογιστική 
απεικόνιση οι εκπομπές από προϊόντα 
υλοτομίας που είχαν ληφθεί με σωστική 
υλοτομία.

στ) που δείχνουν ότι δεν εξαιρέθηκαν από 
τη λογιστική απεικόνιση οι εκπομπές που 
συνδέονται με σωστική υλοτομία.
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Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν εξαιρούν από 
λογιστική καταχώριση τις εκπομπές από 
φυσικές διαταραχές στις εκτάσεις εκείνες 
που υπόκεινται σε αλλαγή της χρήσης γης 
ως αποτέλεσμα της διαταραχής.

Or. en

Τροπολογία 56

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 

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

Or. en

Τροπολογία 57

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
απαιτήσεων παροχής πληροφοριών της 
παραγράφου 2 με βάση την επιστημονική 
πρόοδο ή τις αναθεωρήσεις της απόφασης 
2/CMP.7 ή οιωνδήποτε άλλων πράξεων 
που έχουν εκδοθεί από τα όργανα της 
UNFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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. 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 όπου παραθέτουν τις 
προσπάθειες με τις οποίες επιδιώκονται ο 
περιορισμός ή η μείωση των εκπομπών και 
η διατήρηση ή η αύξηση των 
απορροφήσεων από τις δραστηριότητες 
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1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών.

που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων μερών.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10  – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή της εξέλιξης των εκπομπών 
και απορροφήσεων κατά το παρελθόν·

α) περιγραφή των περασμένων και  
πρόσφατων τάσεων των εκπομπών και 
απορροφήσεων, περιλαμβανομένων και 
των ιστορικών τάσεων στο βαθμό που 
αυτές μπορούν να ανασχηματισθούν·

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a a) προβλέψεις για εκπομπές και 
απορροφήσεις που συνάδουν με τις 
τάσεις που παρατηρούνται στον 
πληθυσμό, στην ανάπτυξη υποδομής, 
στην ενεργειακή χρήση, στην ένταση της 
γεωργικής δραστηριότητας και στη 
δασοκομία·

Or. en
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Τροπολογία 61

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 μείωσης των 
εκπομπών και αύξησης των 
απορροφήσεων αυξάνοντας ταυτόχρονα 
τη συνολική ικανότητα της καταβόθρας·

Or. en

Τροπολογία 62

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·

ε) τις προβλεπόμενες πολιτικές για την 
εφαρμογή των αναφερόμενων στο στοιχείο 
δ) μέτρων και, κατά περίπτωση, την 
ενσωμάτωσή τους σε άλλες πολιτικές, 
μεταξύ άλλων σε εθνικά σχέδια δράσης 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σχέδια 
δράσης για τα δάση και εθνικά σχέδια 
στρατηγικής, με λεπτομερή περιγραφή 
των αναμενόμενων αποτελεσμάτων τους 
ως προς τις εκπομπές και απορροφήσεις·

Or. en

Τροπολογία 63

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 δράσεις για τις LULUCF. 
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Τα κράτη μέλη προσαρμόζονται σε αυτές 
τις κατευθυντήριες γραμμές κατά την 
παρουσίαση των σχεδίων δράσης τους 
για τις LULUCF και συμμορφώνονται 
προς τις απαιτήσεις που καταγράφονται 
στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως στ).

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

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.

3. Εντός τριμήνου από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών από το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, η Επιτροπή 
αξιολογεί το προσχέδιο δράσης για τις 
LULUCF που κατάρτισε το κράτος μέλος 
με σκοπό να διασφαλίσει ότι είναι 
σύμφωνο προς τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τις απαιτήσεις των 
στοιχείων α) έως στ) της παραγράφου 2.
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. en

Τροπολογία 65

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από 
κράτος μέλος να τροποποιήσει ή να 
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συμπληρώσει αυτά τα σχέδια για να 
διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται προς 
τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή 
των σχεδίων δράσης για τις LULUCF από 
τα κράτη μέλη εντός εξαμήνου από τη 
λήψη των εκθέσεων και εκδίδει, κατά 
περίπτωση, συστάσεις για περαιτέρω 
ενέργειες. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις συστάσεις της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 67

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 παρέχει, με τη βοήθεια των 
κρατών μελών, εγκαίρως πραγματικές 
ευκαιρίες στο κοινό να συμμετέχει κατά 
την προετοιμασία, την τροποποίηση ή 
την αναθεώρηση των σχεδίων δράσης 
LULUCF σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006. Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θέτουν στη 
διάθεση του κοινού, σε ηλεκτρονική 
μορφή, τα σχέδια δράσης LULUCF, τις 
αξιολογήσεις και εκθέσεις με στόχο την 
ενεργό και συστηματική διάδοσή τους 
στο κοινό σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
υποχρεώσεις τους δυνάμει του 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 και της 
οδηγίας 2003/4/ΕΚ.  

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καταρτίζει μηχανισμό 
ανασκόπησης από ειδικούς με σκοπό να 
εξασφαλισθεί, όπου κρίνεται σκόπιμο, η 
συνεκτικότητα μεταξύ των λογιστικών 
κανόνων της Ένωσης και εκείνων που 
εγκρίνονται από τα όργανα της UNFCCC 
ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο ή άλλων 
πολυμερών συμφωνιών τις οποίες 
συνάπτει η Ένωση στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η λογιστική καταχώριση των χρήσεων γης, των αλλαγών χρήσεων γης και της δασοκομίας 
(LULUCF) αποτελεί καίριο στοιχείο στην πολιτική για το κλίμα με το δυναμικό, μεταξύ 
άλλων, να συμβάλει στον μετριασμό, την προσαρμογή, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και 
τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. Πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης 
των τομέων LULUCF στις προσπάθειες της ΕΕ μείωσης των αερίων θερμοκηπίου και της 
εξασφάλισης συμπληρωματικότητας μεταξύ των πολιτικών της Ένωσης είναι να θεσπιστούν 
ισχυροί κανόνες για την λογιστική καταχώριση των εκπομπών και των απορροφήσεων από 
δραστηριότητες LULUCF.

Επ’ αυτού, η λογιστική καταχώριση των LULUCF εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει 
να καθοδηγείται από τρεις πρωταρχικούς στόχους:

 διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις ανεξάρτητες διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών 
μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συμβαλλομένων μερών στη σύμβαση-πλαίσιο 
των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) και στο Πρωτόκολλο 
Κιότο·

 εξασφάλιση της συνοχής της πολιτικής με την υφιστάμενη και σχεδιαζόμενη 
νομοθεσία της Ένωσης για τον μελλοντικό συντονισμό και την ολοκλήρωση, που 
περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και την 
Οδηγία περί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας· και

 εξασφάλιση του ότι οι λογιστικές πρακτικές και μεθοδολογίες είναι σύμφωνες με τις 
αποδεκτές αρχές της διαφάνειας, της συνεκτικότητας, της συγκρισιμότητας, της 
πληρότητας και της ακρίβειας – όχι μόνον εντός των κρατών μελών αλλά και μεταξύ 
αυτών ως μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εισηγητής ακολουθεί εν προκειμένω μια απτή προσέγγιση σύμφωνα με την οποία 
επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων αυτών αναγνωρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος του 
έργου έχει ήδη επιτελεστεί με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Διάσκεψη των Μερών της 
UNFCCC και στις συνεδριάσεις των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο, μεταξύ άλλων την 
απόφαση 16/CMP.1, την απόφαση 2/CMP.6 και την απόφαση 2/CMP.7. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει επίσης να έχει επίγνωση του κρίσιμης σημασίας ηγετικού ρόλου που 
διαδραματίζει στα θέματα του κλίματος και, όταν η εναρμόνιση είναι προτιμότερη ή 
απαιτείται, θα πρέπει να έχει ως στόχο τον υψηλότερο κοινό παρονομαστή μεταξύ των 
κρατών μελών της.

Ο  εισηγητής χαιρετίζει συνεπώς την προτεινόμενη απόφαση, αλλά θεωρεί ότι χρειάζεται να 
αποσαφηνισθεί και να ενισχυθεί από αρκετές απόψεις.

Υποχρεώσεις λογιστικής καταχώρισης

Η υποχρέωση καταχώρισης των εκπομπών και απορροφήσεων από το πλήρες φάσμα 
κατηγοριών δραστηριότητας που συνδέονται με τη γη οι οποίες παράγουν εκπομπές αποτελεί 
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σημαντικό βήμα προς την ενσωμάτωση αυτών των τομέων στις προσπάθειες της ΕΕ μείωσης 
των εκπομπών. Στο Durban, η αποστράγγιση και επανύγρανση υγροτόπων παρέμεινε 
προαιρετική δραστηριότητα δυνάμει της απόφασης 2/CMP.7 που θα βασίζεται σε 
μεθοδολογίες εκτίμησης για υγροτόπους, εκτάσεις γης που μετατράπηκαν σε υγροτόπους και 
χρήση γης σε αποστραγγισμένα οργανικά εδάφη στις κατευθυντήριες γραμμές της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) που εγκρίθηκαν κατά το 
μεγαλύτερο μέρος τους πρόσφατα ή ενθαρρύνθηκε η εφαρμογή τους από τη Διάσκεψη των 
Συμβαλλομένων Μερών και σε άλλες μεταγενέστερες αποσαφηνίσεις που συμφωνήθηκαν επ' 
αυτού. Η λογιστική καταχώριση της αποστράγγισης και επανύγρανσης υγροτόπων από 
μερικά κράτη μέλη και όχι από άλλα οδηγεί επίσης σε έλλειψη συνοχής σε ολόκληρη της 
Ένωσης.

Ο εισηγητής προτείνει επομένως τη συμπερίληψη της αποστράγγισης και επανύγρανσης 
υγροτόπων ως κατηγορίας δραστηριοτήτων για την οποία ενδείκνυται η υποχρεωτική 
λογιστική καταχώριση.

Γενικοί λογιστικοί κανόνες

Η επακριβής λογιστική καταχώριση των μεταβολών των αποθεμάτων άνθρακα για κάθε 
κατηγορία δραστηριότητας απαιτεί τη συμπερίληψη των γνωστών δεξαμενών άνθρακα και 
αερίων θερμοκηπίου. Επιπροσθέτως, για να εξασφαλισθεί εναρμόνιση με την προοπτική της 
περαιτέρω ολοκλήρωσης όσον αφορά τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση να μειώσει τις 
εκπομπές και την υφισταμένη και σχεδιαζόμενη νομοθεσία της Ένωσης, όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να κληθούν να καταχωρίζουν το απόθεμα άνθρακα χρησιμοποιώντας τις ίδιες 
δεξαμενές άνθρακα και αέρια θερμοκηπίου. Στο βαθμό που τα κράτη μέλη ζητούν βοήθεια 
για να επιφέρουν τεχνικές διορθώσεις και προσαρμογές με σκοπό να καταχωρίζουν τις 
δεξαμενές άνθρακα και τα αέρια θερμοκηπίου που διαφορετικά θα αποκλείονταν από τη 
λογιστική καταχώριση, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει βοήθεια ανάλογα με την περίπτωση.

Ο εισηγητής επομένως προτείνει να απαιτείται λογιστική καταχώριση για όλες τις δεξαμενές 
άνθρακα και αέρια θερμοκηπίου για κάθε κατηγορία δραστηριότητας και καλεί την Επιτροπή 
να παρέχει βοήθεια.

Προϊόντα υλοτομίας

Στο Durban αποφασίσθηκε ότι τα προϊόντα υλοτομίας (HWP) καταχωρίζονται λογιστικά στη 
βάση της στιγμιαίας οξείδωσης - ότι δηλαδή ο άνθρακας που είναι αποθηκευμένος στην 
ξυλεία θεωρείται ότι ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα τη στιγμή της υλοτόμησης - εκτός εάν 
διατίθενται διαφανή και επαληθεύσιμα δεδομένα για ορισμένες κατηγορίες HWP. Στην 
περίπτωση αυτή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας συνάρτηση διάσπασης πρώτης τάξεως με 
προκαθορισμένες τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν ειδικά κατά χώρα δεδομένα για να αντικαταστήσουν τις 
προκαθορισμένες τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού. Αυτή η δομή ενδέχεται να οδηγήσει σε 
πιθανές αντιφάσεις εντός της Ένωσης, όπως: (i) δύο κράτη μέλη χρησιμοποιούν ειδικές κατά 
χώρα τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού για τρίτη χώρα οι οποίες όμως διαφέρουν μεταξύ τους·
ή (ii) ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί ειδικές κατά χώρα τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού για 
άλλο κράτος μέλος που διαφέρουν όμως από εκείνες που χρησιμοποιεί για τον εαυτό του.
Πρέπει να εξαλειφθούν αυτές οι πιθανές αντιφάσεις προτού επέλθουν.
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Για το λόγο αυτό ο εισηγητής προτείνει πρώτα να ζητείται από τα κράτη μέλη να κοινοποιούν 
στην Επιτροπή για εξέταση και έγκριση την επιλογή τους να χρησιμοποιούν ειδικές κατά 
χώρα τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού για εξαγόμενα HWP εκτός της Ένωσης, και στη 
συνέχεια να απαγορεύεται στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν ειδικές κατά χώρα τιμές χρόνου 
υποδιπλασιασμού για HWP που τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης οι οποίες 
αποκλίνουν από εκείνες που χρησιμοποιούνται από το κράτος μέλος εισαγωγής.   

Επιπροσθέτως, το ισχύον πλαίσιο για λογιστική καταχώριση για τα HWP δημιουργεί κενά 
δεδομένων όταν αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς. Αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με τη δασική βιομάζα που χρησιμοποιείται στη βιοενέργεια και 
την παραδοχή περί μηδενικών εκπομπών στην οποία βασίζεται τόσο η οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειες όσο και το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. Μολονότι 
ζητείται από τα κράτη μέλη να καταχωρίζουν λογιστικά τα εντός της Ένωσης υλοτομημένα 
HWP που χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς στη βάση της στιγμιαίας οξείδωσης –
οπότε προβλέπεται μηχανισμός εντός της Ένωσης και νομικό πλαίσιο για τη λογιστική 
καταχώριση αυτών των εκπομπών – ωστόσο αυτό δεν ισχύει πάντα για τρίτες χώρες. Η 
επικείμενη έναρξη ισχύος του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία, σε συνδυασμό με τον 
εκσυγχρονισμό του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, παρέχει εγκαίρως τα μέσα για να 
εξαλειφθεί αυτό το κενό δεδομένων. 

Ο εισηγητής προτείνει επομένως να ζητείται από τα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να 
καταχωρίζουν για ενδεικτικούς σκοπούς μόνον τις εκπομπές από HWP των οποίων η 
υλοτόμηση έγινε εκτός της Ένωσης και τα οποία χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς 
σκοπούς εντός του κράτους μέλους, στη βάση της στιγμιαίας οξείδωσης παρέχοντας 
ταυτόχρονα πληροφορίες για τη χώρα υλοτόμησης και σχετικά με το εάν υλοτομήθηκε με 
βιώσιμο τρόπο.

Φυσικές διαταραχές

Σύμφωνα με τη διάσκεψη στο Durban οι εκπομπές από φυσικές διαταραχές μπορούν να 
εξαιρεθούν από τις δραστηριότητες δάσωσης, αναδάσωσης και δασικής διαχείρισης σε 
ορισμένες περιστάσεις. Η προσέγγιση αυτή υποχρεώνει τα κράτη μέλη να υπολογίζουν τα 
βασικά επίπεδα και τα περιθώρια με σκοπό να αποφασίζεται ποιες εκπομπές μπορούν να 
εξαιρούνται, και στη συνέχεια η ίδια αυτή προσέγγιση επιτρέπει την εξαίρεση των εκπομπών 
αυτών μόνον υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η απόφαση 2/CMP.7 υποχρεώνει επίσης τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθοδολογίες που εφαρμόζουν στη δασική διαχείριση και 
στην δάσωση και αναδάσωση. Η ανάγκη για συνοχή, πάντως, δεν περιορίζεται απλώς στις 
κατηγορίες δραστηριότητας αλλά ισχύει και για τα κράτη μέλη.   

Ο εισηγητής προτείνει επομένως να υπολογίσουν τα κράτη μέλη τα βασικά επίπεδα και τα 
περιθώρια και να συμμορφωθούν προς τους όρους της απόφασης 2/CMP.7, και να επιφέρουν 
τις αντίστοιχες τεχνικές διορθώσεις και προσαρμογές που χρειάζονται για να συμμορφώσουν 
αναλόγως τα λογιστικά τους συστήματα.

Ορισμοί

Αρκετοί όροι σε όλο το έγγραφο δεν ορίζονται ή χρειάζονται περαιτέρω αποσαφήνιση. Αυτοί 
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οι όροι έχουν σχέση με την ομοιόμορφη κατανόηση και εφαρμογή των υποχρεώσεων που 
προσδιορίζονται στην προαναφερθείσα απόφαση.

Ο εισηγητής προτείνει επομένως να περιληφθούν ή να αποσαφηνισθούν οι ορισμοί για τη 
δεξαμενή άνθρακα, την αναδάσωση, τη δάσωση, την αποδάσωση, τα προϊόντα υλοτομίας, το 
βασικό επίπεδο, το περιθώριο, ο χρόνος υποδιπλασιασμού και η στιγμιαία οξείδωση.

Σχέδια δράσης για τις LULUCF

Τα κράτη μέλη πρέπει να ερευνήσουν τις ενέργειες που θα τους επιτρέψουν να μειώσουν τις 
εκπομπές και να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τις απορροφήσεις από τις κατηγορίες 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την απόφαση. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες αυτές θα 
πρέπει να προσδιορίζουν τις τάσεις και να διερευνούν περαιτέρω ενσωμάτωσή τους στις 
άλλες πολιτικές της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την αποστολή να παρέχει 
καθοδήγηση και τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, και να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει συστάσεις για περαιτέρω ενέργειες. Πρέπει να εξασφαλισθούν συμμετοχή του κοινού 
και διαφάνεια, όπως απαιτείται δυνάμει της νομοθεσίας της Ένωσης.

Ο εισηγητής προτείνει επομένως να αποσαφηνισθεί το περιεχόμενο των σχεδίων δράσης 
LULUCF με σκοπό να περιλάβει τις πρόσφατες τάσεις και τις προβλέψεις εκπομπών και 
απορροφήσεων και τα μέτρα για την ενσωμάτωση των τομέων LULUCF στις άλλες πολιτικές 
της Ένωσης. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται φραστικές αποσαφηνίσεις του ρόλου της 
Επιτροπής και υποχρεώσεις για την εξασφάλιση της πρόσβασης και της συμμετοχής του 
κοινού.


