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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση 

το 2027, για την περίοδο από το 2021 έως 

το 2025, και το 2032, για την περίοδο 

2026 έως 2030, σχετικά με το σύνολο των 

ενωσιακών εκπομπών και απορροφήσεων 

αερίων του θερμοκηπίου, για καθεμία 

από τις κατηγορίες λογιστικής 

καταγραφής γης που αναφέρονται στο 

άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 

[LULUCF], υπολογιζόμενων ως το 

σύνολο των εκπομπών και 

απορροφήσεων που αναφέρθηκαν για την 

περίοδο μείον την τιμή που προκύπτει 

πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες 

ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις της 

Ένωσης που αναφέρθηκαν για την 

περίοδο 2000 έως 2009. Με βάση τα 

πορίσματα της έκθεσης, η Επιτροπή 

υποβάλλει, κατά περίπτωση, προτάσεις 

για να εξασφαλιστούν η ακεραιότητα του 

συνολικού στόχου μείωσης των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 

Ένωσης για το 2030 και η συμβολή της 

στους στόχους της Συμφωνίας του 

Παρισιού. 

 (Η παρούσα τροπολογία προορίζεται να 

αντικαταστήσει την παράγραφο 2γ της 

τροπολογίας 175 της παρούσας έκθεσης των 

επιτροπών ENVI/ITRE, A8-0402/2017.) 
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Αιτιολόγηση 

Τεχνική προσαρμογή που λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 12 (2α) και 15(1) δεύτερο μέρος του 

κανονισμού για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από 

δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια 

έως το 2030  καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 και της απόφασης αριθ. 

529/2013/ΕΕ (LULUCF). Αντικαθίσταται έτσι η παράγραφος 2γ της τροπολογίας 175 της παρούσας 

έκθεσης των ENVI/ITRE σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο της 14ης 

Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τον κανονισμό LULUCF. 

 


