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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 529/2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Μαΐου 2013
σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από
δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και
πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες αυτές
αυτών μέχρι το 2020 (3), και σύμφωνα με την οδηγία
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμο
κηπίου εντός της Κοινότητας (4), πλην όμως προσμετρώνται
εν μέρει στις ποσοτικοποιημένες δεσμεύσεις της ΕΕ για τον
περιορισμό και τη μείωση των εκπομπών σύμφωνα με το
άρθρο 3 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου του Κιότο («πρω
τόκολλο του Κιότο») της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων
Εθνών για την κλιματική αλλαγή («UNFCCC»), που εγκρί
θηκε με την απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου (5).

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά
κοινοβούλια,
(2)

Στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια ανταγωνιστική οικονομία
χαμηλών εκπομπών άνθρακα το 2050, όλες οι χρήσεις γης
πρέπει να εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και ο τομέας
LULUCF πρέπει να καλύπτεται από την πολιτική της Ένωσης
για το κλίμα.

(3)

Η απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ ορίζει ότι η Επιτροπή πρέπει
να αξιολογήσει πρακτικές λεπτομέρειες προκειμένου να
ενταχθούν στη δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομ
πών αερίων θερμοκηπίου οι εκπομπές και οι απορροφήσεις
αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες που σχετίζονται με
τον τομέα LULUCF, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την
περιβαλλοντική ακεραιότητα της συμβολής του συγκεκριμέ
νου τομέα, καθώς και την επακριβή παρακολούθηση και
λογιστική καταγραφή των εν λόγω εκπομπών και απορροφή
σεων. Συνεπώς, η παρούσα απόφαση πρέπει να ορίσει, ως
πρώτο βήμα, λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δράσεις LULUCF,
συμβάλλοντας στη χάραξη μιας πολιτικής που θα συνυπο
λογίσει τις δράσεις LULUCF στη δέσμευση της Ένωσης να
μειώσει τις εκπομπές, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη
τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές της
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των πλούσιων σε δάση
χωρών. Στο μεταξύ, για να εξασφαλιστεί η διατήρηση και
ο εμπλουτισμός των αποθεμάτων άνθρακα, η παρούσα από
φαση πρέπει επίσης να προβλέπει την εκ μέρους των κρατών
μελών παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές
τους που σχετίζονται με τις δράσεις LULUCF, για τον περιο
ρισμό ή τη μείωση των εκπομπών και για τη διατήρηση ή
την αύξηση των απορροφήσεων από τον συγκεκριμένο
τομέα.

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω
νικής Επιτροπής (1),
Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο τομέας των χρήσεων γης, των αλλαγών των χρήσεων γης
και της δασοπονίας («LULUCF») στην Ένωση αποτελεί
καθαρή καταβόθρα η οποία απορροφά από την ατμόσφαιρα
ποσότητα αερίων θερμοκηπίου ισοδύναμη με σημαντικό
τμήμα του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
στην Ένωση. Οι δραστηριότητες στον τομέα LULUCF προ
καλούν ανθρωπογενείς εκπομπές και απορροφήσεις αερίων
θερμοκηπίου λόγω των μεταβολών της ποσότητας του
άνθρακα που αποθηκεύεται στα φυτά και το έδαφος καθώς
και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εκτός CO2. Η αυξη
μένη βιώσιμη χρήση προϊόντων υλοτομίας μπορεί να περιο
ρίσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να
αυξήσει τις απορροφήσεις τους. Οι εκπομπές και οι απορ
ροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF δεν
προσμετρώνται στους στόχους της Ένωσης για μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20 % μέχρι το 2020
σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου
2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν
τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν
οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών

(1) ΕΕ C 351 της 15.11.2012, σ. 85.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 (δεν έχει
ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβου
λίου της 22ας Απριλίου 2013.

(3) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136.
(4) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.
(5) Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για
την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλ
λου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις
κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύ
σεων (ΕΕ L 130 της 15.5.2002, σ. 1).
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(4)

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να καθορίζει τις υποχρεώσεις
των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω
λογιστικών κανόνων και την παροχή πληροφοριών σχετικά με
τις δράσεις τους στον τομέα LULUCF. Δεν θα πρέπει να
θεσπίζει υποχρεώσεις λογιστικής καταγραφής ή κατάρτισης
εκθέσεων από ιδιωτικούς φορείς.

(5)

Η απόφαση 16/CMP.1 της διάσκεψης των μερών που επέχει
θέση συνόδου των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο, η
οποία εκδόθηκε κατά την 11η διάσκεψη των μερών της
UNFCCC που έγινε στο Μόντρεαλ τον Δεκέμβριο του
2005 και η απόφαση 2/CMP.7 της διάσκεψης των μερών
που επέχει θέση συνόδου των μερών του πρωτοκόλλου του
Κιότο, η οποία εκδόθηκε κατά τη 17η διάσκεψη των μερών
της UNFCCC που έγινε στο Durban τον Δεκέμβριο του
2011 θέτουν κανόνες για τη λογιστική καταγραφή του
τομέα LULUCF από τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης βάσει
του πρωτοκόλλου του Κιότο. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει
να εναρμονίζεται πλήρως με τις εν λόγω αποφάσεις διασφα
λίζοντας τη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών κανόνων της
Ένωσης και των ορισμών, πρακτικών λεπτομερειών, κανόνων
και κατευθυντήριων γραμμών που εγκρίνονται στο πλαίσιο
της UNFCCC ώστε να αποφευχθεί μια διπλή κατάρτιση
εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει
επίσης να αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες του τομέα
LULUCF της Ένωσης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
εκ της ιδιότητος της ΕΕ ως χωριστού συμβαλλόμενου
μέρους της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο.

(6)

(7)

(8)

Οι λογιστικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον τομέα
LULUCF της Ένωσης δεν θα πρέπει να δημιουργούν πρό
σθετο διοικητικό φόρτο. Συνεπώς, οι εκθέσεις που υποβάλ
λονται κατά τους κανόνες αυτούς δεν θα πρέπει υποχρεωτι
κώς να περιέχουν πληροφορίες μη απαραίτητες βάσει των
αποφάσεων της διάσκεψης των μερών της UNFCCC και
της συνόδου των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο.
Ο τομέας LULUCF μπορεί να συμβάλλει στο μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής με πολλούς τρόπους και ιδίως μέσω της
μείωσης των εκπομπών και της διατήρησης και ενίσχυσης
των καταβοθρών και των αποθεμάτων άνθρακα. Για την απο
τελεσματικότητα των μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση
της δέσμευσης του άνθρακα, είναι πολύ σημαντική η μακρο
πρόθεσμη σταθερότητα και προσαρμοστικότητα των δεξαμε
νών άνθρακα.
Οι λογιστικοί κανόνες για τον τομέα LULUCF πρέπει να
απηχούν τις προσπάθειες που καταβάλλονται στους τομείς
της γεωργίας και της δασοπονίας για να ενισχυθεί η συμ
βολή των αλλαγών χρήσης των χερσαίων πόρων στη μείωση
των εκπομπών. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να προβλέπει
λογιστικούς κανόνες υποχρεωτικής εφαρμογής στις δραστη
ριότητες δάσωσης, αναδάσωσης, αποδάσωσης και δασικής
διαχείρισης, καθώς και στις δραστηριότητες διαχείρισης
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, με την επιφύ
λαξη ειδικών διατάξεων με στόχο τη βελτίωση των συστη
μάτων κατάρτισης εκθέσεων και λογιστικής καταγραφής στην
πρώτη λογιστική περίοδο. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει
επίσης να προβλέπει λογιστικούς κανόνες προαιρετικής
εφαρμογής στις δραστηριότητες επαναβλάστησης και τις
δραστηριότητες
αποστράγγισης
και
επανύγρανσης
υγροτόπων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει να οργα
νώσει ορθολογικά και να βελτιώσει τα στοιχεία που
παρέχονται από τις σχετικές βάσεις δεδομένων της Ένωσης
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(Eurostat-Lucas, EEA- Corine Land Cover κ.λπ.) που περι
λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες, προκειμένου να βοηθήσει
τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις λογιστικές υποχρεώσεις
τους, ιδίως όσον αφορά την υποχρεωτική λογιστική κατα
γραφή της διαχείρισης καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκο
τόπων και, ενδεχομένως, όσον αφορά την προαιρετική λογι
στική καταγραφή των δραστηριοτήτων επαναβλάστησης και
των δραστηριοτήτων αποστράγγισης και επανύγρανσης
υγροτόπων.
(9)

Για λόγους περιβαλλοντικής ακεραιότητας των λογιστικών
κανόνων που θα εφαρμόζονται στον τομέα LULUCF στην
Ένωση, οι κανόνες αυτοί πρέπει να στηρίζονται στις λογι
στικές αρχές που έχουν τεθεί με την απόφαση 2/CMP.7, την
απόφαση 2/CMP.6 της διάσκεψης των μερών που επέχει
θέση συνόδου των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο
που ελήφθη κατά τη 16η διάσκεψη των μερών της UNFCCC
που έγινε στο Cancun τον Δεκέμβριο του 2010 και την
απόφαση 16/CMP.1. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίζουν
και να τηρούν τους λογαριασμούς τους μεριμνώντας για την
ακρίβεια, την πληρότητα, τη συνοχή, τη συγκρισιμότητα και
τη διαφάνεια των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για
τον υπολογισμό των εκπομπών και των απορροφήσεων από
τον τομέα LULUCF σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή
(IPCC) για τους εθνικούς καταλόγους απογραφής των
αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολο
γιών για τη λογιστική καταγραφή εκπομπών αερίων θερμο
κηπίου εκτός CO2 όπως εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της σύμ
βασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές
μεταβολές (UNFCCC).

(10)

Οι λογιστικοί κανόνες που βασίζονται στις αποφάσεις
2/CMP.7 και 16/CMP.1 δεν επιτρέπουν τη λογιστική κατα
γραφή του αποτελέσματος της υποκατάστασης της χρήσης
προϊόντων υλοτομίας για σκοπούς παραγωγής ενέργειας και
υλικών, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε διπλή λογιστική
καταγραφή. Ωστόσο, η χρήση αυτή μπορεί να συνεισφέρει
σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και συνε
πώς οι πληροφορίες στο πλαίσιο δράσεων LULUCF που
παρέχουν τα κράτη μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν
μέτρα με στόχο την υποκατάσταση των υλικών και των
ενεργειακών πηγών που εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες
αερίων θερμοκηπίου με βιομάζα. Αυτό θα αύξανε τη συνοχή
της πολιτικής.

(11)

Για να δημιουργηθεί μια σταθερή βάση για τη χάραξη της
μελλοντικής πολιτικής και τη βελτιστοποίηση των χρήσεων
γης στην Ένωση χρειάζονται οι κατάλληλες επενδύσεις. Προ
κειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις αυτές θα μπο
ρούν να ιεραρχηθούν σε βασικές κατηγορίες, θα πρέπει κατ’
αρχήν να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξαιρούν από τη
λογιστική καταγραφή ορισμένες δεξαμενές άνθρακα. Ωστό
σο, μακροπρόθεσμα θα πρέπει να επιδιωχθεί μια πληρέστερη
λογιστική καταγραφή όλων των γαιών, δεξαμενών και
αερίων.

(12)

Οι λογιστικοί κανόνες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι λογα
ριασμοί απεικονίζουν επακριβώς τις ανθρωπογενείς μεταβο
λές των εκπομπών και των απορροφήσεων. Η παρούσα από
φαση πρέπει να προβλέπει τη χρήση ειδικών μεθοδολογιών
για τις διάφορες δραστηριότητες LULUCF. Οι εκπομπές και
οι απορροφήσεις που σχετίζονται με τη δάσωση, την αναδά
σωση και την αποδάσωση είναι άμεση συνέπεια της αλλαγής
χρήσης γης λόγω ανθρώπινης παρέμβασης και, επομένως,
πρέπει να καταγράφονται λογιστικά εξ ολοκλήρου. Οι
εκπομπές και οι απορροφήσεις που σχετίζονται με διαχείριση
βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, επαναβλάστηση,
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αποστράγγιση και επανύγρανση υγροτόπων αξιολογούνται
όλες εφαρμόζοντας ένα έτος βάσης για τον υπολογισμό
των αλλαγών στις εκπομπές και απορροφήσεις. Ωστόσο, οι
εκπομπές και οι απορροφήσεις από τη δασική διαχείριση
εξαρτώνται από ορισμένες φυσικές συνθήκες, την ηλικιακή
διάρθρωση των δασών και από παρελθούσες και σημερινές
πρακτικές διαχείρισης. Η χρήση έτους βάσης δεν μπορεί να
λάβει υπόψη αυτούς τους παράγοντες και τις επιπτώσεις επί
των εκπομπών και των απορροφήσεων ή των διαχρονικών
τους διακυμάνσεων. Αντιθέτως, οι σχετικοί λογιστικοί κανό
νες για τον υπολογισμό των αλλαγών όσον αφορά τις εκπομ
πές και τις απορροφήσεις θα πρέπει να προβλέπουν τη
χρήση επιπέδων αναφοράς, ώστε να εξαιρεθούν οι επιδράσεις
φυσικών και ειδικών ανά χώρα χαρακτηριστικών. Τα επίπεδα
αναφοράς είναι εκτιμήσεις των ετήσιων καθαρών εκπομπών ή
απορροφήσεων που προκύπτουν από τη δασική διαχείριση
στην επικράτεια κράτους μέλους στα έτη που καλύπτει κάθε
λογιστική περίοδος και πρέπει να καθορίζονται με διαφάνεια,
σύμφωνα με τις αποφάσεις 2/CMP.6 και 2/CMP.7. Τα επί
πεδα αναφοράς της παρούσας απόφασης πρέπει να ταυτίζο
νται με τα επίπεδα που εγκρίνονται μέσω των διαδικασιών
της UNFCCC. Εάν σε ένα κράτος μέλος προκύψουν βελτιώ
σεις των μεθοδολογιών ή των δεδομένων που σχετίζονται με
τον καθορισμό του επιπέδου αναφοράς, το κράτος αυτό θα
πρέπει να προβεί στις κατάλληλες τεχνικές διορθώσεις ώστε
να συμπεριλάβει στη λογιστική καταγραφή της διαχείρισης
των δασών τις επιπτώσεις των νέων υπολογισμών.

συμβαίνουν, ώστε να παρέχουν κίνητρα για τη χρήση προϊ
όντων υλοτομίας με μακρά διάρκεια ζωής. Για τον λόγο
αυτό, η συνάρτηση διάσπασης πρώτης τάξεως προς εφαρ
μογή στις εκπομπές από τα προϊόντα υλοτομίας πρέπει να
αντιστοιχεί στην εξίσωση 12.1 των κατευθυντήριων γραμμών
της IPCC του 2006 για τους εθνικούς καταλόγους απογρα
φής των αερίων του θερμοκηπίου και οι αντίστοιχες προκα
θορισμένες τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού πρέπει να βασί
ζονται στον πίνακα 3a.1.3 των κατευθύνσεων ορθής πρακτι
κής της IPCC του 2003 για τις χρήσεις γης, τις αλλαγές
χρήσεων γης και τη δασοπονία. Αντ’ αυτών, τα κράτη μέλη
θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικές ανά χώρα
μεθοδολογίες και τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού, εφόσον
είναι σύμφωνες με τις τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές
της IPCC.
(16)

Επειδή οι ετήσιες διακυμάνσεις των εκπομπών και των απορ
ροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου από τις γεωργικές δρα
στηριότητες είναι πολύ μικρότερες από αυτές που σχετίζο
νται με τις δασικές δραστηριότητες, τα κράτη μέλη πρέπει να
καταγράφουν στους λογαριασμούς τις εκπομπές και τις
απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου από δραστηριότητες
διαχείρισης καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων σε
σχέση με το έτος ή την περίοδο βάσης.

(17)

Η αποστράγγιση και η επανύγρανση υγροτόπων καλύπτουν
εκπομπές από τυρφώνες όπου αποθηκεύονται πολύ μεγάλες
ποσότητες άνθρακα. Οι εκπομπές από υποβαθμισμένους και
αποστραγγισμένους τυρφώνες αντιστοιχούν σε περίπου 5 %
των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αντι
προσώπευαν το 3,5 έως 4 % των εκπομπών της Ένωσης το
2010. Συνεπώς, μόλις εγκριθούν παγκοσμίως οι σχετικές
κατευθυντήριες γραμμές της IPCC, η Ένωση πρέπει να προ
σπαθήσει να προωθήσει το θέμα σε διεθνές επίπεδο προκει
μένου να επιτευχθεί συμφωνία στα όργανα της UNFCCC ή
του πρωτοκόλλου του Κιότο όσον αφορά την υποχρέωση
κατάρτισης και διατήρησης ετήσιων λογαριασμών εκπομπών
και απορροφήσεων από δραστηριότητες που εμπίπτουν στις
κατηγορίες της αποστράγγισης και επανύγρανσης ώστε να
περιληφθεί αυτή η υποχρέωση στην παγκόσμια συμφωνία
για το κλίμα που θα συναφθεί το αργότερο μέχρι το 2015.

(18)

Φυσικές διαταραχές, όπως οι δασικές πυρκαγιές, η προσβολή
από έντομα και ασθένειες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και
οι γεωλογικές διαταραχές που εκφεύγουν του ελέγχου ενός
κράτους μέλους και δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από αυτό,
είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε προσωρινές εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF ή να αναστρέψουν
προγενέστερες απορροφήσεις. Δεδομένου ότι η αναστροφή
μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα διαχειριστικών αποφάσε
ων, όπως αποφάσεων υλοτόμησης ή δενδροφύτευσης, η
παρούσα απόφαση πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ανθρωπογε
νείς αναστροφές απορροφήσεων καταγράφονται πάντοτε επα
κριβώς στους λογαριασμούς για τον τομέα LULUCF. Επι
πλέον, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να παρέχει στα κράτη
μέλη περιορισμένη δυνατότητα να εξαιρούν από τη λογι
στική καταγραφή του τομέα LULUCF εκπομπές οφειλόμενες
σε διαταραχές στη δάσωση, αναδάσωση και δασική διαχεί
ριση οι οποίες εκφεύγουν του ελέγχου τους, μέσω της χρή
σης βασικών επιπέδων και περιθωρίων σύμφωνα με την από
φαση 2/CMP.7. Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής των διατά
ξεων αυτών από τα κράτη μέλη δεν πρέπει να οδηγεί σε
αδικαιολόγητη ελλιπή λογιστική καταγραφή των εκπομπών.

Οι λογιστικοί κανόνες πρέπει να προβλέπουν ανώτατο όριο
για τις καθαρές απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου από
τη διαχείριση των δασών, που μπορούν να καταγράφονται
στους λογιστικούς πίνακες. Σε περίπτωση μεταβολών των
λογιστικών κανόνων όσον αφορά τις δασικές δραστηριότητες
στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών διαδικασιών, θα πρέπει να
εξεταστεί η δυνατότητα επικαιροποίησης των λογιστικών
κανόνων για τις δασικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της
παρούσας απόφασης ώστε να προσαρμοσθούν στις μεταβο
λές.

(13)

Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να απεικονίζουν δεόντως τη
θετική συμβολή της αποθήκευσης αερίων του θερμοκηπίου
στη ξυλεία και τα προϊόντα με βάση την ξυλεία και να
συμβάλλουν στη μεγαλύτερη χρήση των δασικών πόρων,
στο πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης των δασών, και στην
αυξημένη χρήση προϊόντων ξυλείας.

(14)

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 4.1.1 των κατευθύνσεων ορθής
πρακτικής για τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης
και τη δασοπονία, της ΙΡCC, αποτελεί ορθή πρακτική να
προσδιορίζουν οι χώρες, επιπλέον της ελάχιστης έκτασης
του δάσους, το ελάχιστο πλάτος που θα εφαρμόζουν για
τον ορισμό των δασών και τις εκτάσεις γης που υπόκεινται
σε δραστηριότητες δάσωσης, αναδάσωσης και αποδάσωσης.
Πρέπει να διασφαλιστεί συνοχή ανάμεσα στον ορισμό που
χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη στις εκθέσεις που υποβάλλουν
βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο και
στην παρούσα απόφαση.

(15)

Οι λογιστικοί κανόνες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κράτη
μέλη θα καταγράφουν επακριβώς στους λογαριασμούς τις
αλλαγές στη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας τη στιγμή που
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Οι κανόνες υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σχετικά με την κλιμα
τική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τον
τομέα LULUCF, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για μηχανισμό
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληρο
φοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την
κλιματική αλλαγή (1), και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Τα κράτη μέλη
πρέπει να τηρούν αυτούς του κανόνες παρακολούθησης και
υποβολής εκθέσεων λαμβάνοντας υπόψη τις λογιστικές υπο
χρεώσεις που θέτει η παρούσα απόφαση.

(20)

Η κατάρτιση των λογαριασμών LULUCF σε ετήσια βάση θα
τους καθιστούσε ανακριβείς και αναξιόπιστους λόγω των
ετήσιων διακυμάνσεων των εκπομπών και των απορροφήσε
ων, της συχνής ανάγκης επανυπολογισμού ορισμένων από τα
δεδομένα που υποβάλλονται και του μεγάλου χρονικού δια
στήματος που απαιτείται προκειμένου οι μεταβολές των δια
χειριστικών πρακτικών στη γεωργία και τη δασοπονία να
έχουν επίδραση στην ποσότητα άνθρακα που αποθηκεύεται
στα φυτά και το έδαφος. Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα
απόφαση πρέπει να προβλέπονται μεγαλύτερες λογιστικές
περίοδοι.

(21)

Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τις
τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις τους στον τομέα
LULUCF, καθορίζοντας κατάλληλα εθνικά μέτρα για τον
περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και τη διατήρηση ή
την αύξηση των απορροφήσεων από τον συγκεκριμένο
τομέα. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιέχουν τα συγκε
κριμένα στοιχεία που ορίζει η παρούσα απόφαση. Επιπλέον,
για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και των συνερ
γειών με άλλες πολιτικές και μέτρα σχετικά με τα δάση και
τη γεωργία, πρέπει να παρατεθεί ως παράρτημα στην
παρούσα απόφαση ενδεικτικός κατάλογος μέτρων που μπο
ρούν να περιληφθούν στις παρεχόμενες πληροφορίες. Η Επι
τροπή μπορεί να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για να
διευκολύνει την ανταλλαγή συγκρίσιμων πληροφοριών.

(22)

Όταν σχεδιάζουν ή υλοποιούν τις οικείες δράσεις LULUCF
τα κράτη μέλη μπορούν αν χρειασθεί να εξετάσουν αν υπάρ
χουν δυνατότητες να προωθηθούν γεωργικές επενδύσεις.

(23)

Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290
της ΣΛΕΕ, προκειμένου να επικαιροποιεί τους ορισμούς
της παρούσας απόφασης ώστε να ανταποκρίνονται στις τρο
ποποιήσεις των ορισμών που εγκρίνονται από τα όργανα της
UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του Κιότο ή συμφωνιών που
θα προκύψουν από τις πράξεις αυτές ή θα τις διαδεχθούν·
να τροποποιεί το παράρτημα Ι προσθέτοντας ή τροποποι
ώντας λογιστικές περιόδους ώστε αυτές να αντιστοιχούν
στις περιόδους που εγκρίνονται από τα όργανα της
UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του Κιότο ή συμφωνιών
που θα προκύψουν από τις πράξεις αυτές ή θα τις διαδεχ
θούν και να εναρμονίζονται με τις λογιστικές περιόδους που
εγκρίνονται από τα όργανα της UNFCCC ή του πρωτοκόλ
λου του Κιότο ή συμφωνιών που θα προκύψουν από τις
πράξεις αυτές ή θα τις διαδεχθούν οι οποίες εφαρμόζονται
στις δεσμεύσεις της Ένωσης για μείωση των εκπομπών σε
άλλους τομείς· να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ αναπροσαρ
μόζοντας τα επίπεδα αναφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της

παρούσας απόφασης· να αναθεωρεί τις πληροφορίες του
παραρτήματος ΙΙΙ ώστε να ανταποκρίνονται στους τροποποι
ημένους ορισμούς που εγκρίνονται από τα όργανα της
UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του Κιότο ή συμφωνιών
που θα προκύψουν από τις πράξεις αυτές ή θα τις διαδεχ
θούν· να τροποποιεί το παράρτημα V ώστε να ανταποκρίνε
ται στους τροποποιημένους ορισμούς που εγκρίνονται από
τα όργανα της UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του Κιότο ή
συμφωνιών που θα προκύψουν από τις πράξεις αυτές ή θα
τις διαδεχθούν και να αναθεωρεί τις απαιτήσεις παροχής
πληροφοριών όσον αφορά τους λογιστικούς κανόνες για
τις φυσικές διαταραχές που ορίζονται στην παρούσα απόφα
ση, ώστε να λαμβάνονται υπόψη αναθεωρήσεις πράξεων που
εγκρίνονται από τα όργανα της UNFCCC ή του πρωτοκόλ
λου του Κιότο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρα
σκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρο
γνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει
την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχε
τικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ
βούλιο.
(24)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης, δηλαδή
να θέσει λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορ
ροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες στον
τομέα LULUCF και να ρυθμίσει την εκ μέρους των κρατών
μελών παροχή πληροφοριών σχετικά με δράσεις στον τομέα
LULUCF, δεν είναι δυνατόν, ως εκ της φύσεώς τους, να
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, συνε
πώς, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης,
να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση
μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικου
ρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της δράσης της, η
Ένωση σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον
αφορά τη δασική πολιτική. Σύμφωνα με την αρχή της ανα
λογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα
οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των
στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές
και τις απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στις
χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία («LU
LUCF»), ως πρώτο βήμα για μια ενδεχόμενη ένταξη των δραστηριο
τήτων αυτών στη δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών.
Η παρούσα απόφαση δεν θεσπίζει υποχρεώσεις λογιστικής καταγρα
φής ή κατάρτισης εκθέσεων από τους ιδιωτικούς φορείς. Προβλέπει
επίσης την υποχρέωση των κρατών μελών δίνουν υποχρεωτικώς
πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις τους στον τομέα LULUCF
για τον περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και τη διατήρηση
ή την αύξηση των απορροφήσεων.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1.
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακό
λουθοι ορισμοί:
α)

(1) Βλέπε σελίδα 13 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

L 165/83

«εκπομπές»: οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα ανθρωπογενών
αερίων του θερμοκηπίου από πηγές·
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β)

«απορροφήσεις»: οι απορροφήσεις από την ατμόσφαιρα ανθρω
πογενών αερίων του θερμοκηπίου από καταβόθρες·

ιβ) «πηγή»: κάθε διεργασία, δραστηριότητα ή μηχανισμός που
ελευθερώνει στην ατμόσφαιρα αέριο του θερμοκηπίου, αερό
λυμα ή πρόδρομη ουσία αερίου του θερμοκηπίου·

γ)

«δάσωση»: η άμεσα ανθρωπογενής μετατροπή έκτασης που δεν
ήταν δάσος επί 50 τουλάχιστον έτη σε δάσος, μέσω φύτευσης,
σποράς και/ή ανθρωπογενούς προαγωγής φυσικών πηγών σπό
ρων, εφόσον η μετατροπή συντελέστηκε μετά την 31η Δεκεμ
βρίου 1989·

ιγ)

δ)

ε)

«αναδάσωση»: κάθε άμεσα ανθρωπογενής μετατροπή έκτασης
που δεν είναι δάσος σε δάσος, μέσω φύτευσης, σποράς και/ή
ανθρωπογενούς προαγωγής φυσικών πηγών σπόρων, περιορι
ζόμενη σε έκταση που ήταν δάσος αλλά έπαψε να είναι δάσος
πριν από την 1η Ιανουαρίου 1990 και μετατράπηκε εκ νέου
σε δάσος μετά την 31η Δεκεμβρίου 1989·
«αποδάσωση»: η άμεσα ανθρωπογενής μετατροπή δάσους σε
έκταση που δεν είναι δάσος, εφόσον η μετατροπή συντελέ
στηκε μετά την 31η Δεκεμβρίου 1989·

στ) «διαχείριση δάσους»: κάθε δραστηριότητα απορρέουσα από
σύστημα πρακτικών που εφαρμόζεται σε δάσος που επηρεάζει
τις οικολογικές, οικονομικές ή κοινωνικές λειτουργίες του·
ζ)

«διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων»: κάθε δραστηριότητα
απορρέουσα από σύστημα πρακτικών εφαρμοζόμενο σε εκτά
σεις με γεωργικές καλλιέργειες καθώς και σε εκτάσεις που
βρίσκονται σε αγρανάπαυση ή που προσωρινά δεν χρησιμοποι
ούνται για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων·

η)

«διαχείριση βοσκοτόπων»: κάθε δραστηριότητα απορρέουσα
από σύστημα πρακτικών εφαρμοζόμενο σε εκτάσεις χρησιμο
ποιούμενες για παραγωγή ζωικού κεφαλαίου και αποσκοπούν
στον έλεγχο ή τον επηρεασμό της ποσότητας και του τύπου
της βλάστησης και του παραγόμενου κτηνοτροφικού κεφαλαί
ου·

θ)

ι)

«επαναβλάστηση»: κάθε άμεση ανθρωπογενής δραστηριότητα
με την οποία επιδιώκεται να αυξηθεί το απόθεμα άνθρακα
έκτασης τουλάχιστον 0,05 εκταρίου μέσω του πολλαπλασια
σμού των φυτών, εφόσον η δραστηριότητα αυτή δεν συνιστά
δάσωση ή αναδάσωση·
«απόθεμα άνθρακα»: η μάζα άνθρακα που είναι αποθηκευμένη
σε δεξαμενή άνθρακα·

ια) «αποστράγγιση και επανύγρανση υγροτόπων»: κάθε δραστηριό
τητα απορρέουσα από σύστημα αποστράγγισης ή επανύγραν
σης εκτάσεων τουλάχιστον 1 εκταρίου με οργανικό έδαφος οι
οποίες έχουν υποστεί αποστράγγιση και/ή επανύγρανση μετά
την 31η Δεκεμβρίου 1989, υπό τον όρο ότι δεν πρόκειται για
άλλη δραστηριότητα για την οποία καταρτίζονται και τηρού
νται λογαριασμοί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2
και 3 και εφόσον η αποστράγγιση συνίσταται σε άμεση ανθρω
πογενή ταπείνωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα του
εδάφους και η επανύγρανση σε άμεση ανθρωπογενή μερική ή
ολική αναστροφή της αποστράγγισης·

«καταβόθρα»: κάθε διεργασία, δραστηριότητα ή μηχανισμός
που απορροφά από την ατμόσφαιρα αέριο του θερμοκηπίου,
αερόλυμα ή πρόδρομη ουσία αερίου του θερμοκηπίου·

ιδ) «δεξαμενή άνθρακα»: το σύνολο ή μέρος βιογεωχημικού στοι
χείου ή συστήματος που βρίσκεται στην επικράτεια κράτους
μέλους και εντός του οποίου αποθηκεύεται άνθρακας, κάθε
πρόδρομος ενός αερίου του θερμοκηπίου που περιέχει
άνθρακα ή κάθε αέριο του θερμοκηπίου που περιέχει άνθρακα·
ιε)

«πρόδρομος ουσία αερίου του θερμοκηπίου»: χημική ένωση η
οποία συμμετέχει στις χημικές αντιδράσεις παραγωγής οποι
ουδήποτε από τα αέρια θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο
άρθρο 3 παράγραφος 4·

ιστ) «προϊόν υλοτομίας»: κάθε προϊόν υλοτομίας που εξέρχεται από
τόπο υλοτομίας·
ιζ)

«δάσος»: χερσαία έκταση οριζόμενη με βάση τις ελάχιστες
τιμές μεγέθους έκτασης, συγκόμωσης ή ισοδύναμου ξυλαπο
θέματος και δυνητικού ύψους των δέντρων κατά την ωριμό
τητα στο σημείο ανάπτυξης των δένδρων, όπως προσδιορίζο
νται για κάθε κράτος μέλος στο παράρτημα V. Στα δάση
περιλαμβάνονται εκτάσεις με δέντρα, συμπεριλαμβανομένων
ομάδων νεαρών φυσικά αναπτυσσόμενων δέντρων ή φυτειών,
που δεν έχουν ακόμη φθάσει τις ελάχιστες τιμές που προβλέ
πονται στο παράρτημα V συγκόμωσης ή ισοδύναμου ξυλαπο
θέματος ή το προαναφερόμενο ελάχιστο ύψος, συμπεριλαμβα
νομένης κάθε έκτασης που κανονικά αποτελεί τμήμα δασικής
έκτασης αλλά λόγω ανθρώπινης παρέμβασης, όπως η υλοτο
μία, ή φυσικών αιτίων δεν καλύπτεται προσωρινά από δέντρα,
όμως αναμένεται να μετατραπεί εκ νέου σε δάσος·

ιη) «συγκόμωση»: το τμήμα συγκεκριμένης έκτασης το οποίο
καλύπτεται από την κάθετη προβολή της περιμέτρου της
κόμης των δέντρων, εκφραζόμενο σε επί τοις εκατό ποσοστό·
ιθ) «ξυλαπόθεμα»: η πυκνότητα ιστάμενων και αναπτυσσόμενων
δέντρων σε έκταση που καλύπτεται από δάσος, μετρούμενη
σύμφωνα με μεθοδολογία που ορίζεται από το κράτος μέλος·
κ)

«φυσική διαταραχή» ή «φυσικές διαταραχές»: συμβάντα ή περι
στάσεις που δεν οφείλονται στον άνθρωπο, προκαλούν σημα
ντικές εκπομπές σε δάση και εκφεύγουν από τον έλεγχο του
οικείου κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος
μέλος αδυνατεί αντικειμενικά να περιορίσει σημαντικά την επί
δραση των συμβάντων ή των περιστάσεων στις εκπομπές,
ακόμη και μετά την επέλευσή τους·

κα) «βασικό επίπεδο»: ο μέσος όρος των εκπομπών που προκαλού
νται από φυσικές διαταραχές σε συγκεκριμένο χρονικό διάστη
μα, εξαιρουμένων των έκτροπων στατιστικών τιμών, ο οποίος
υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9
παράγραφος 2·
κβ) «χρόνος υποδιπλασιασμού»: ο αριθμός των ετών που χρει
άζονται για να μειωθεί στο ήμισυ η αρχική τιμή της ποσότητας
άνθρακα που αποθηκεύεται σε προϊόντα υλοτομίας·
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κγ) «στιγμιαία οξείδωση»: λογιστική μέθοδος στην οποία χρησιμο
ποιείται η παραδοχή ότι το σύνολο της ποσότητας άνθρακα
που είναι αποθηκευμένη σε προϊόντα υλοτομίας ελευθερώνεται
στην ατμόσφαιρα τη χρονική στιγμή της υλοτόμησης·
κδ) «υπολειμματική υλοτομία»: κάθε υλοτομική δραστηριότητα
που συνίσταται στην απόληψη ξυλείας προερχόμενης μεν
από εκτάσεις οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές διαταραχές
αλλά η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί, τουλάχιστον εν μέρει.
2.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 12, για την τροποποίηση των
ορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προκειμένου να
διασφαλίζεται η συνεκτικότητα μεταξύ αυτών των ορισμών και ενδε
χόμενων τροποποιήσεων των ορισμών από τα όργανα της UNFCCC
ή του πρωτοκόλλου του Κιότο ή συμφωνιών που θα προκύψουν
από τις πράξεις αυτές ή θα τις διαδεχθούν.
3.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 12 για την τροποποίηση του
παραρτήματος V με σκοπό την επικαιροποίηση των τιμών που ανα
φέρονται στο εν λόγω παράρτημα σύμφωνα με τις τροποποιήσεις
των ορισμών σχετικά με τα οριζόμενα στο παράρτημα V μεγέθη από
τα όργανα της UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του Κιότο ή συμφω
νιών που θα προκύψουν από τις πράξεις αυτές ή θα τις διαδεχθούν.
Άρθρο 3
Υποχρέωση κατάρτισης και τήρησης λογαριασμών στον τομέα
LULUCF
1.
Για κάθε λογιστική περίοδο του παραρτήματος Ι, τα κράτη
μέλη καταρτίζουν και τηρούν λογαριασμούς στους οποίους κατα
γράφονται επακριβώς όλες οι εκπομπές και οι απορροφήσεις από
δραστηριότητες στην επικράτειά τους οι οποίες εμπίπτουν στις
ακόλουθες κατηγορίες:
α) δάσωση·
β) αναδάσωση·
γ) αποδάσωση·
δ) διαχείριση δάσους.
2.
Για τη λογιστική περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
2021 και στο εξής, κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί ετήσι
ους λογαριασμούς στους οποίους καταγράφονται επακριβώς όλες
οι εκπομπές και οι απορροφήσεις από δραστηριότητες στην επικρά
τειά τους οι οποίες εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων·
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α) Από το 2016 έως το 2018, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην
Επιτροπή έως τις 15 Μαρτίου εκάστου έτους έκθεση σχετικά με
τα συστήματα που υπάρχουν και αναπτύσσονται για τον υπολο
γισμό των εκπομπών και των απορροφήσεων από δραστηριότη
τες διαχείρισης καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων. Τα
κράτη μέλη αναφέρουν κατά πόσον αυτά τα συστήματα είναι
σύμφωνα με τις μεθοδολογίες της IPCC και τις απαιτήσεις υπο
βολής στοιχείων της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών
για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) σχετικά με τις εκπομπές
και τις απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου.
β) Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2022, τα κράτη μέλη καταρτίζουν
και διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου εκάστου
έτους, αρχικές, προκαταρκτικές και μη δεσμευτικές εκτιμήσεις
των εκπομπών και των απορροφήσεων από δραστηριότητες δια
χείρισης καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων, χρησιμοποι
ώντας, κατά περίπτωση, μεθοδολογίες της IPCC. Τα κράτη μέλη
χρησιμοποιούν τουλάχιστον τη μεθοδολογία που περιγράφεται
ως «Tier 1» στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της IPCC. Τα
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν αυτές τις εκτιμή
σεις προκειμένου να καθορίσουν σημαντικές κατηγορίες και να
αναπτύξουν ειδικές ανά χώρα μεθοδολογίες Τier 2 και Tier 3
για τον σταθερό και ακριβή υπολογισμό των εκπομπών και των
απορροφήσεων.
γ) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις τελικές ετήσιες εκτιμήσεις τους
για τη λογιστική απεικόνιση των δραστηριοτήτων διαχείρισης
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων το αργότερο έως
τις 15 Μαρτίου 2022.
δ) Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει παρέκκλιση προκειμένου να
μεταθέσει την προθεσμία που ορίζεται στο στοιχείο γ), όταν ο
καθορισμός των τελικών εκτιμήσεων για τη λογιστική απεικόνιση
των δραστηριοτήτων διαχείρισης καλλιεργήσιμων εκτάσεων και
βοσκοτόπων δεν μπορεί λογικά να επιτευχθεί εντός του χρονο
διαγράμματος που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή για έναν
τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους:
i) η απαιτούμενη λογιστική απεικόνιση δεν είναι, για τεχνικούς
λόγους, δυνατόν να επιτευχθεί παρά μόνο σε χρονικά στάδια
που υπερβαίνουν το χρονοδιάγραμμα,
ii) η ολοκλήρωση της λογιστικής απεικόνισης εντός του χρονο
διαγράμματος θα ήταν δυσανάλογα δαπανηρή.
Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να τύχουν παρεκκλίσεως υποβάλ
λουν έως τις 15 Ιανουαρίου 2021 στην Επιτροπή αιτιολογημένη
αίτηση.
Εφόσον η Επιτροπή θεωρήσει ότι η αίτηση είναι δικαιολογημένη,
εγκρίνει την παρέκκλιση για μέγιστη περίοδο τριών ημερολογια
κών ετών από τις 15 Μαρτίου 2022. Σε αντίθετη περίπτωση
απορρίπτει την αίτηση και αιτιολογεί την απόφασή της.

β) διαχείριση βοσκοτόπων.

Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές
πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν εντός συγκεκριμένου
εύλογου διαστήματος.

Όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς εκπομπών και απορρο
φήσεων από τη διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτό
πων, για τη λογιστική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2020, εφαρμόζονται τα εξής:

Η αίτηση παρέκκλισης θεωρείται ότι έγινε δεκτή εάν η Επιτροπή
δεν έχει διατυπώσει αντιρρήσεις εντός έξι μηνών από την παρα
λαβή της αρχικής αίτησης του κράτους μέλους ή των συμπλη
ρωματικών πληροφοριών που ζητήθηκαν.
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3.
Για κάθε λογιστική περίοδο του παραρτήματος Ι τα κράτη
μέλη μπορούν επίσης να καταρτίζουν και να τηρούν λογαριασμούς
στους οποίους καταγράφονται επακριβώς οι εκπομπές και οι απορ
ροφήσεις από δραστηριότητες επαναβλάστησης και από δραστηριό
τητες αποστράγγισης και επανύγρανσης υγροτόπων.
4.
Οι αναφερόμενοι στις παραγράφους 1, 2 και 3 λογαριασμοί
καλύπτουν τις εκπομπές και τις απορροφήσεις των ακόλουθων
αερίων του θερμοκηπίου:
α) διοξείδιο του άνθρακα (CO2)·
β) μεθάνιο (CH4)·
γ) υποξείδιο του αζώτου (N2O).
5.
Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν στους λογαριασμούς τους
συγκεκριμένη δραστηριότητα αναφερομένη στις παραγράφους 1, 2
και 3, όταν οι λογαριασμοί έχουν καταρτισθεί και τηρηθεί σύμφωνα
με την παρούσα απόφαση, από την ημερομηνία έναρξης της συγκε
κριμένης δράσης ή από την 1η Ιανουαρίου 2013, ανάλογα με το
ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.
Άρθρο 4
Γενικοί λογιστικοί κανόνες
1.
Στους αναφερόμενους στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και 3
λογαριασμούς τους, τα κράτη μέλη σημειώνουν τις εκπομπές με
θετικό (+) πρόσημο και τις απορροφήσεις με αρνητικό (–).
2.
Κατά την κατάρτιση και την τήρηση των λογαριασμών τους,
τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη
συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των πληροφοριών που χρησιμο
ποιούνται για την εκτίμηση εκπομπών και απορροφήσεων σχετιζό
μενων με τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και 3
δραστηριότητες.
3.
Οι εκπομπές και απορροφήσεις από δραστηριότητα εμπί
πτουσα σε περισσότερες από μία κατηγορίες που αναφέρονται
στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και 3 καταγράφονται μόνο σε μία
κατηγορία για να αποφεύγεται διπλή καταγραφή.
4.
Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν, με βάση διαφανή και επαλη
θεύσιμα δεδομένα, τις χερσαίες εκτάσεις όπου διεξάγεται δραστη
ριότητα εμπίπτουσα σε κατηγορία του άρθρου 3 παράγραφοι 1, 2
και 3. Εξασφαλίζουν ότι οι χερσαίες αυτές εκτάσεις μπορούν να
ταυτοποιηθούν στον λογαριασμό που τηρείται για την αντίστοιχη
κατηγορία.
5.
Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν στους αναφερόμενους στο
άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και 3 λογαριασμούς τους κάθε μεταβολή
του αποθέματος άνθρακα των ακόλουθων δεξαμενών άνθρακα:
α) υπέργεια βιομάζα·
β) υπόγεια βιομάζα·
γ) φυλλάδα·
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δ) νεκρό ξύλο·
ε) οργανικός άνθρακας του εδάφους·
στ) προϊόντα υλοτομίας.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να μη συμπεριλά
βουν στους λογαριασμούς τους μεταβολές του αποθέματος
άνθρακα για τις δεξαμενές άνθρακα που αναφέρονται στα στοιχεία
α) έως ε) του πρώτου εδαφίου εφόσον η δεξαμενή δεν αποτελεί
πηγή. Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι μια δεξαμενή άνθρακα δεν απο
τελεί πηγή μόνο αν αυτό έχει αποδειχθεί με διαφανή και επαληθεύ
σιμα δεδομένα.
6.
Στο τέλος κάθε λογιστικής περιόδου που περιλαμβάνεται στο
παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη κλείνουν τους αναφερόμενους στο
άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και 3 λογαριασμούς τους προσδιορίζο
ντας στους εν λόγω λογαριασμούς το ισοζύγιο των συνολικών
καθαρών εκπομπών και απορροφήσεων κατά τη σχετική λογιστική
περίοδο.
7.
Τα κράτη μέλη τηρούν πλήρες και ακριβές αρχείο όλων των
δεδομένων που χρησιμοποιούν για την εκπλήρωση των υποχρεώ
σεών τους που απορρέουν από την παρούσα απόφαση, τουλάχιστον
για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η παρούσα απόφαση.
8.
Ανατίθεται επίσης στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 12 προκειμένου
να τροποποιεί το παράρτημα Ι για να προσθέτει ή να τροποποιεί
τις λογιστικές περιόδους ώστε να εξασφαλίζεται ότι αντιστοιχούν
στις αντίστοιχες περιόδους που εγκρίνονται από τα όργανα της
UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του Κιότο ή συμφωνιών που θα
προκύψουν από τις πράξεις αυτές ή θα τις διαδεχθούν και ότι
είναι συνεκτικές με τις λογιστικές περιόδους που εγκρίνονται από
τα όργανα της UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του Κιότο ή συμφω
νιών που θα προκύψουν από τις πράξεις αυτές ή θα τις διαδεχθούν
και οι οποίες εφαρμόζονται στις δεσμεύσεις της Ένωσης για μείωση
των εκπομπών σε άλλους τομείς.
Άρθρο 5
Λογιστικοί κανόνες για τη δάσωση, την αναδάσωση και την
αποδάσωση
1.
Τα κράτη μέλη καταγράφουν στους σχετικούς με τη δάσωση
και την αναδάσωση λογαριασμούς τους τις εκπομπές και τις απορ
ροφήσεις που οφείλονται αποκλειστικά στη διεξαγωγή δραστηριο
τήτων αυτού του είδους σε εκτάσεις που δεν ήταν δάση την 31η
Δεκεμβρίου 1989. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταγράφουν τις
εκπομπές από τις δραστηριότητες δάσωσης και αναδάσωσης σε
ενιαίο λογαριασμό.
2.
Τα κράτη μέλη καταγράφουν στους λογαριασμούς τους τις
καθαρές εκπομπές και απορροφήσεις από τις δραστηριότητες δάσω
σης, αναδάσωσης και αποδάσωσης, καθώς και τις συνολικές εκπομ
πές και απορροφήσεις για κάθε έτος της σχετικής λογιστικής περιό
δου με βάση διαφανή και επαληθεύσιμα στοιχεία.
3.
Τα κράτη μέλη τηρούν λογαριασμούς για εκπομπές και απορ
ροφήσεις σε εκτάσεις που έχουν ταυτοποιηθεί σε λογαριασμούς ως
εκτάσεις υπό την κατηγορία της δραστηριότητας δάσωσης, αναδά
σωσης ή αποδάσωσης, βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4, ακόμη
και όταν δεν διεξάγονται πλέον στις εκτάσεις αυτές οι συγκεκριμέ
νες δραστηριότητες.
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4.
Στους υπολογισμούς για τις δραστηριότητες δάσωσης, ανα
δάσωσης και αποδάσωσης, κάθε κράτος μέλος καθορίζει τη δασική
έκταση χρησιμοποιώντας την ίδια μονάδα χωρικής εκτίμησης που
προσδιορίζεται στο παράρτημα V.
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5.
Σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων των απο
φάσεων 2/CMP.6 ή 2/CMP.7, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην
Επιτροπή αναθεωρημένα επίπεδα αναφοράς που ανταποκρίνονται
στις τροποποιήσεις αυτές, το αργότερο έξι μήνες μετά την έγκρισή
τους.

Άρθρο 6
Λογιστικοί κανόνες για τη διαχείριση των δασών
1.
Τα κράτη μέλη καταγράφουν τις εκπομπές και απορροφήσεις
που οφείλονται σε δραστηριότητες διαχείρισης δασών, υπολογιζό
μενες 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 το αντίστοιχο επίπεδο
αναφοράς που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

2.
Εάν το αποτέλεσμα του αναφερόμενου στην παράγραφο 1
υπολογισμού είναι αρνητικό για κάποια λογιστική περίοδο, το κρά
τος μέλος περιλαμβάνει, στους σχετικούς με τη διαχείριση των
δασών λογαριασμούς του, συνολικές εκπομπές και απορροφήσεις
που δεν υπερβαίνουν το 3,5 % των εκπομπών του κατά το οριζό
μενο στο παράρτημα VI έτος ή περίοδο βάσης, όπως δηλώνονται
στην αντίστοιχη έκθεση την οποία υπέβαλε στην UNFCCC κατ’
εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της CMP ανά έτος ή περίοδο
βάσης για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης δυνάμει του πρωτοκόλ
λου του Κιότο, εξαιρουμένων των εκπομπών και των απορροφήσεων
από δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1,
2 και 3, επί τον αριθμό των ετών της συγκεκριμένης λογιστικής
περιόδου.

3.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι μέθοδοι υπολογισμού τις
οποίες εφαρμόζουν στους λογαριασμούς τους για τις δραστηριότη
τες δασικής διαχείρισης συμφωνούν με το προσάρτημα II της από
φασης 2/CMP.6 και συνάδουν με τις μεθόδους υπολογισμού που
εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των οικείων επιπέδων αναφοράς
που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ όσον αφορά τουλάχιστον τα
ακόλουθα:

α) δεξαμενές άνθρακα και αέρια του θερμοκηπίου·

β) έκταση δάσους υπό διαχείριση·

γ) προϊόντα υλοτομίας·

δ) φυσικές διαταραχές.

4.
Το αργότερο ένα έτος πριν από το τέλος κάθε λογιστικής
περιόδου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή αναθεωρημένα
επίπεδα αναφοράς. Τα επίπεδα αναφοράς πρέπει να ταυτίζονται με
αυτά που καθορίζονται μέσω πράξεων που εγκρίνουν όργανα της
UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του Κιότο ή, ελλείψει τέτοιων πρά
ξεων, τα επίπεδα αναφοράς υπολογίζονται σύμφωνα με τις διαδικα
σίες και μεθοδολογίες που προβλέπονται σε σχετικές αποφάσεις που
εκδίδονται από όργανα της UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του
Κιότο ή συμφωνιών που θα προκύψουν από τις πράξεις αυτές ή
θα τις διαδεχθούν.

6.
Εάν σε ένα κράτος μέλος προκύψουν βελτιώσεις των μεθοδο
λογιών σχετικά με τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον καθο
ρισμό του επιπέδου αναφοράς που προσδιορίζεται στο παράρτημα
ΙΙ, ή σε περίπτωση σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας των δεδο
μένων που διαθέτει, το εν λόγω κράτος μέλος προβαίνει στις κατάλ
ληλες τεχνικές διορθώσεις ώστε να συμπεριλάβει την επίδραση των
επανυπολογισμών στους λογαριασμούς για τη διαχείριση των
δασών. Οι τεχνικές διορθώσεις πρέπει να ταυτίζονται με τυχόν αντί
στοιχες διορθώσεις που εγκρίνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας
επανεξέτασης της UNFCCC, σύμφωνα με την απόφαση 2/CMP.7.
Το κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή τις διορθώσεις αυτές το
αργότερο μαζί με τα στοιχεία που υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο
7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.

7.
Για τους σκοπούς των παραγράφων 4, 5 και 6, τα κράτη
μέλη προσδιορίζουν την ποσότητα ετήσιων εκπομπών από φυσικές
διαταραχές που έχει συμπεριληφθεί στα αναθεωρημένα επίπεδα ανα
φοράς τους, καθώς και τον τρόπο εκτίμησης της ποσότητας αυτής.

8.
Η Επιτροπή ελέγχει τις πληροφορίες σχετικά με τα αναθεω
ρημένα επίπεδα αναφοράς που αναφέρονται στις παραγράφους 4
και 5 καθώς και τις τεχνικές διορθώσεις κατά την παράγραφο 6
προκειμένου να διασφαλίσουν τη συνοχή των πληροφοριών που
αποστέλλονται στην UNFCCC και των πληροφοριών που κοινοποι
ούνται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη.

9.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 12 για την επικαιροποίηση
των επιπέδων αναφοράς του παραρτήματος ΙΙ σε περίπτωση που ένα
κράτος μέλος τροποποιεί το επίπεδο αναφοράς του σύμφωνα με τις
παραγράφους 4 και 5 και κατόπιν της έγκρισης του επιπέδου
αναφοράς μέσω των διαδικασιών της UNFCCC.

10.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη στους σχετικούς με τη
διαχείριση των δασών λογαριασμούς τους την επίπτωση της όποιας
τροποποίησης του παραρτήματος ΙΙ για το σύνολο της αντίστοιχης
λογιστικής περιόδου.

Άρθρο 7
Λογιστικοί κανόνες για τα προϊόντα υλοτομίας
1.
Στους λογαριασμούς που τηρεί κάθε κράτος μέλος κατ’ εφαρ
μογή του άρθρου 3 παράγραφοι 1, 2 και 3 καταγράφονται οι
εκπομπές και οι απορροφήσεις που οφείλονται σε αλλαγές της
δεξαμενής των προϊόντων υλοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των
εκπομπών από προϊόντα υλοτομίας που έχουν απομακρυνθεί από
τα δάση του πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013. Δεν συμπεριλαμ
βάνονται εκπομπές από προϊόντα υλοτομίας που έχουν ήδη κατα
γραφεί λογιστικά στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο κατά το
χρονικό διάστημα 2008-2012 με βάση τη στιγμιαία οξείδωση.
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2.
Στους σχετικούς με τα προϊόντα υλοτομίας λογαριασμούς
που τηρούν τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρά
γραφοι 1, 2 και 3, καταγράφονται τουλάχιστον οι εκπομπές που
οφείλονται σε μεταβολές της δεξαμενής των προϊόντων υλοτομίας
που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες, με βάση τη συνάρτηση
διάσπασης πρώτης τάξεως και τις προκαθορισμένες τιμές χρόνου
υποδιπλασιασμού που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ:
α) χαρτί·
β) ξυλόφυλλα·
γ) πριστή ξυλεία.
Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπληρώνουν τις εν λόγω κατηγορίες
με πληροφορίες σχετικά με τους φλοιούς, εφόσον τα διαθέσιμα
δεδομένα είναι διαφανή και επαληθεύσιμα. Τα κράτη μέλη μπορούν
επίσης να χρησιμοποιούν ειδικές ανά χώρα υποκατηγορίες στο πλαί
σιο οποιασδήποτε από τις ως άνω κατηγορίες. Αντί των μεθοδολο
γιών και των προκαθορισμένων τιμών χρόνου υποδιπλασιασμού του
παραρτήματος ΙΙΙ, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικές
ανά χώρα μεθοδολογίες και τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού, υπό
τον όρο ότι αυτές προσδιορίζονται με βάση διαφανή και επαληθεύ
σιμα δεδομένα και ότι οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι τουλάχι
στον εξίσου αναλυτικές και ακριβείς με αυτές που ορίζονται στο
παράρτημα ΙΙΙ.
Για τα εξαγόμενα προϊόντα υλοτομίας, τα ειδικά ανά χώρα δεδομένα
αναφέρονται στις ειδικές ανά χώρα τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού
και τη χρήση των προϊόντων υλοτομίας στη χώρα εισαγωγής.
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οποία απομακρύνονται από εκτάσεις που συμπεριλαμβάνονται
στους λογαριασμούς τους κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παράγρα
φοι 1, 2 και 3.
6.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 12 για την αναθεώρηση των
πληροφοριών του παραρτήματος ΙΙΙ ώστε να ανταποκρίνονται στις
τροποποιήσεις που εγκρίνονται από τα όργανα της UNFCCC ή του
πρωτοκόλλου του Κιότο ή συμφωνιών που θα προκύψουν από τις
πράξεις αυτές ή θα τις διαδεχθούν.
Άρθρο 8
Λογιστικοί κανόνες για τη διαχείριση καλλιεργήσιμων
εκτάσεων και βοσκοτόπων, την επαναβλάστηση και την
αποστράγγιση και επανύγρανση υγροτόπων
1.
Κάθε κράτος μέλος καταγράφει στους σχετικούς με τη δια
χείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων λογαριασμούς
τις εκπομπές και τις απορροφήσεις που οφείλονται σε αυτού του
είδους τις δραστηριότητες, υπολογιζόμενες ως εκπομπές και απορ
ροφήσεις στη διάρκεια κάθε λογιστικής περιόδου που καθορίζεται
στο παράρτημα Ι μείον το γινόμενο του αριθμού των ετών της
περιόδου αυτής επί τις εκπομπές και τις απορροφήσεις του συγκε
κριμένου κράτους μέλους που οφείλονται σε αυτού του είδους τις
δραστηριότητες κατά το έτος βάσης του που ορίζεται στο παράρ
τημα VI.
2.
Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να καταρτίσουν και να τηρούν
λογαριασμούς για την επαναβλάστηση και/ή την αποστράγγιση και
την επανύγρανση υγροτόπων εφαρμόζουν τη μέθοδο υπολογισμού
που ορίζεται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 9
Λογιστικοί κανόνες για τις φυσικές διαταραχές

Τα κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούν ειδικές κατά χώρα τιμές χρόνου
υποδιπλασιασμού για προϊόντα υλοτομίας που τίθενται σε κυκλο
φορία στην αγορά της Ένωσης, οι οποίες αποκλίνουν από εκείνες
που χρησιμοποιούνται από το κράτος μέλος εισαγωγής στους λογα
ριασμούς τους δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1, 2 και 3.
Τα προϊόντα ξυλείας που προέρχονται από αποδάσωση καταγράφο
νται στους λογαριασμούς με βάση τη στιγμιαία οξείδωση.
3.
Όταν τα κράτη μέλη καταγράφουν στους λογαριασμούς που
τηρούν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφοι 1, 2 και 3 τις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από προϊόντα υλοτομίας
σε χώρους εναπόθεσης στερεών αποβλήτων, η λογιστική καταγραφή
γίνεται με βάση τη στιγμιαία οξείδωση.
4.
Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν επίσης τη στιγμιαία οξείδωση
όταν καταγράφουν στους λογαριασμούς τους εκπομπές από προϊ
όντα υλοτομίας που συγκομίστηκαν για ενεργειακούς σκοπούς.
Τα κράτη μέλη μπορούν, αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης, να
περιλαμβάνουν στα στοιχεία που υποβάλλουν το ποσοστό ξυλείας
για ενεργειακούς σκοπούς που εισάγεται από χώρες εκτός της Ένω
σης και τις χώρες προέλευσης αυτής της ξυλείας.
5.
Τα εισαγόμενα προϊόντα υλοτομίας, ανεξάρτητα από την προ
έλευσή τους, δεν καταγράφονται λογιστικά από το κράτος μέλος
εισαγωγής. Τα κράτη μέλη καταγράφουν συνεπώς στους λογαρια
σμούς τους τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από προϊόντα υλο
τομίας μόνον εφόσον αυτές οφείλονται σε προϊόντα υλοτομίας τα

1.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και
5 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις
μη ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που οφείλο
νται σε φυσικές διαταραχές από τις υποχρεώσεις λογιστικής κατα
γραφής που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχεία
α), β), και δ).
2.
Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διάταξη της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υπολογίζουν, σύμφωνα με τη
μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα VII, ένα βασικό επί
πεδο για καθεμία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ). Τα στοιχεία α) και
β) του άρθρου 3 παράγραφος 1 έχουν κοινό βασικό επίπεδο.
Εναλλακτικά, τα κράτη μέρη μπορούν να εφαρμόζουν μια διαφανή
και συγκρίσιμη ειδική ανά χώρα μεθοδολογία, χρησιμοποιώντας μια
σταθερή και εξ αρχής πλήρη χρονολογική σειρά δεδομένων, η οποία
θα καλύπτει και το χρονικό διάστημα 1990-2009.
3.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τους λογαριασμούς
τους για τον τομέα LULUCF, είτε σε ετήσια βάση είτε στο τέλος
της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου, τις μη ανθρωπογενείς εκπομ
πές αερίων του θερμοκηπίου από πηγές που υπερβαίνουν το βασικό
επίπεδο, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 εφόσον:
α) οι εκπομπές αυτές κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έτους
της λογιστικής περιόδου υπερβαίνουν το βασικό επίπεδο συν ένα
περιθώριο. Όταν το βασικό επίπεδο υπολογίζεται σύμφωνα με τη
μέθοδο που ορίζεται στο παράρτημα VII, το περιθώριο αυτό
είναι ίσο με το διπλάσιο της τυπικής απόκλισης της χρονολογι
κής σειράς που έχει χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του
βασικού επιπέδου. Όταν το βασικό επίπεδο υπολογίζεται βάσει
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ειδικής ανά χώρα μεθοδολογίας, τα κράτη μέλη περιγράφουν
τον τρόπο προσδιορισμού του περιθωρίου, σε περίπτωση που
απαιτείται τέτοιο περιθώριο. Ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμε
νης μεθοδολογίας, αποφεύγεται η προσδοκία καθαρών πιστώ
σεων κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου·
β) οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών της παραγράφου 5 πλη
ρούνται και δηλώνονται από τα κράτη μέλη.
4.
Κάθε κράτος μέλος που εξαιρεί μη ανθρωπογενείς εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου από πηγές προκύπτουσες από φυσικές
διαταραχές σε ένα συγκεκριμένο έτος της λογιστικής περιόδου:
α) εξαιρεί από τη λογιστική καταγραφή, για το υπόλοιπο διάστημα
της λογιστικής περιόδου, το σύνολο των επακόλουθων απορρο
φήσεων από τις εκτάσεις που επλήγησαν από τις φυσικές δια
ταραχές και στις οποίες σημειώθηκαν οι αναφερόμενες στην
παράγραφο 3 εκπομπές·
β) δεν εξαιρεί εκπομπές οφειλόμενες σε δραστηριότητες υλοτομίας
και υπολειμματικής υλοτομίας που πραγματοποιήθηκαν στις εν
λόγω εκτάσεις μετά από συμβάντα φυσικών διαταραχών·
γ) δεν εξαιρεί εκπομπές οφειλόμενες σε προδιαγεγραμμένη καύση
που έλαβε χώρα στις εν λόγω εκτάσεις κατά το συγκεκριμένο
έτος της λογιστικής περιόδου·
δ) δεν εξαιρεί εκπομπές σε εκτάσεις που υπέστησαν αποδάσωση
μετά από συμβάντα φυσικών διαταραχών.
5.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν μη ανθρωπογενείς
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από πηγές προκύπτουσες από
φυσικές διαταραχές μόνο εφόσον παρέχουν διαφανείς πληροφορίες
επιδεικνύοντας:
α) ότι έχουν προσδιοριστεί όλες οι χερσαίες εκτάσεις που επλήγη
σαν από φυσικές διαταραχές κατά το συγκεκριμένο έτος αναφο
ράς, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής θέσης τους καθώς
και του έτους και του είδους των φυσικών διαταραχών·
β) ότι δεν επήλθε κατά το υπόλοιπο διάστημα της αντίστοιχης
λογιστικής περιόδου αποδάσωση σε εκτάσεις που επλήγησαν
από φυσικές διαταραχές και των οποίων οι εκπομπές εξαιρέθη
καν από τη λογιστική καταγραφή·
γ) ποιες επαληθεύσιμες μέθοδοι και κριτήρια θα εφαρμοστούν για
να διαπιστωθεί αν θα επέλθει αποδάσωση στις εν λόγω εκτάσεις
κατά τα επόμενα έτη της λογιστικής περιόδου·
δ) εάν είναι πρακτικά εφικτό, ποια μέτρα έλαβε το κράτος μέλος
για τη διαχείριση ή τον έλεγχο των επιπτώσεων των εν λόγω
φυσικών διαταραχών·
ε) εάν είναι δυνατόν, ποια μέτρα έλαβε το κράτος μέλος για την
αποκατάσταση των εκτάσεων που επλήγησαν από τις εν λόγω
φυσικές διαταραχές.
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6.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 12 για την αναθεώρηση των
απαιτήσεων παροχής πληροφοριών της παραγράφου 5 του παρό
ντος άρθρου ώστε να ανταποκρίνονται στις αναθεωρήσεις πράξεων
των οργάνων της UNFCCC ή του πρωτοκόλλου του Κιότο.
Άρθρο 10
Πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις στον τομέα LULUCF
1.
Το αργότερο 18 μήνες μετά την έναρξη κάθε λογιστικής
περιόδου που καθορίζεται στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη καταρ
τίζουν και διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τις
τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις τους στον τομέα LULUCF για
τον περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και τη διατήρηση ή την
αύξηση των απορροφήσεων από τις δραστηριότητες που αναφέρο
νται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και 3 της παρούσας απόφασης,
υπό τη μορφή χωριστού εγγράφου ή ως σαφώς διακριτό τμήμα των
εθνικών αναπτυξιακών στρατηγικών χαμηλών εκπομπών άνθρακα
σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 ή
άλλων εθνικών στρατηγικών ή σχεδίων που σχετίζονται με τον
τομέα LULUCF. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή δια
βουλεύσεων με ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων. Όταν ένα
κράτος μέλος υποβάλλει τέτοιου είδους πληροφορίες στο πλαίσιο
αναπτυξιακών στρατηγικών χαμηλών εκπομπών βάσει του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, ισχύει το σχετικό χρονοδιάγραμμα που
ορίζεται στον εν λόγω κανονισμό.
Οι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις στον τομέα LULUCF καλύ
πτουν την αντίστοιχη λογιστική περίοδο που καθορίζεται στο
παράρτημα Ι.
2.
Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν στις πληροφορίες που
υποβάλλουν σχετικά με τις δράσεις τους στον τομέα LULUCF
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες, όσον αφορά κάθε δρα
στηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και 3:
α) περιγραφή παλαιότερων τάσεων των εκπομπών και των απορ
ροφήσεων, συμπεριλαμβανομένων, ει δυνατόν, των ιστορικών
τάσεων στον βαθμό που αυτές μπορούν ευλόγως να ανασυστα
θούν·
β) προβλέψεις για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις κατά τη
λογιστική περίοδο·
γ) ανάλυση των δυνατοτήτων περιορισμού ή μείωσης των εκπομ
πών και διατήρησης ή αύξησης των απορροφήσεων·
δ) κατάλογο των πλέον κατάλληλων μέτρων για να ληφθεί υπόψιν
η κατάσταση στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση
αλλά όχι αποκλειστικά των ενδεικτικών μέτρων που καθορίζο
νται στο παράρτημα IV, τα οποία έχουν προγραμματιστεί από
το κράτος μέλος και/ή πρόκειται να εφαρμοστούν για την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων μετριασμού, εφόσον έχουν προσ
διοριστεί τέτοιες δυνατότητες βάσει της ανάλυσης που αναφέ
ρεται στο στοιχείο γ)·
ε) υπάρχουσες και προβλεπόμενες πολιτικές για την εφαρμογή των
μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο δ), συμπεριλαμβανομένης
ποσοτικής ή ποιοτικής περιγραφής του αναμενόμενου αντικτύ
που των μέτρων αυτών στις εκπομπές και τις απορροφήσεις,
λαμβανομένων υπόψη άλλων πολιτικών και μέτρων που σχετί
ζονται με τον τομέα LULUCF·
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στ) ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα για τη θέσπιση και την εφαρμογή
των μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο δ).
3.
Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στα
κράτη μέλη για να διευκολύνει την ανταλλαγή συγκρίσιμων πληρο
φοριών.
Η Επιτροπή μπορεί, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, να συγκε
φαλαιώνει τα συμπεράσματά της από όλες τις πληροφορίες που
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις δράσεις τους στον
τομέα LULUCF, προκειμένου να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώ
σεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.
4.
Το αργότερο στο
ρίζεται στο παράρτημα
αυτής, τα κράτη μέλη
οποία περιγράφουν την
στον τομέα LULUCF.

μέσο κάθε λογιστικής περιόδου που καθο
Ι, καθώς και κατά τη λήξη της περιόδου
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση στην
πρόοδο της εφαρμογής των δράσεών τους

Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει συγκεφαλαιωτική έκθεση με βάση
τις εκθέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες
σχετικά με τις δράσεις τους στον τομέα LULUCF καθώς και τις
εκθέσεις του πρώτου εδαφίου εντός τριών μηνών από την υποβολή
τους στην Επιτροπή.
Άρθρο 11
Επανεξέταση
Η Επιτροπή επανεξετάζει τους λογιστικούς κανόνες της παρούσας
απόφασης με βάση σχετικές αποφάσεις των οργάνων της UNFCC ή
του πρωτοκόλλου του Κιότο ή σύμφωνα με άλλη ενωσιακή νομο
θεσία, ή, ελλείψει τέτοιων αποφάσεων, το αργότερο στις 30 Ιουνίου
2017, και, εάν κριθεί σκόπιμο, υποβάλλει σχετική πρόταση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
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ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο
προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν
από τη λήξη κάθε περιόδου.
3.
Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος
2, στο άρθρο 2 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 8, στο
άρθρο 6 παράγραφος 9, στο άρθρο 7 παράγραφος 6 και στο
άρθρο 9 παράγραφος 6, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανά
κλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται
σε αυτή και παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσί
ευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε
μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία καθορίζεται στην εν λόγω από
φαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων.
4.
Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ
βούλιο.
5.
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου
2 παράγραφος 2, του άρθρου 2 παράγραφος 3, του άρθρου 4
παράγραφος 8, του άρθρου 6 παράγραφος 9, του άρθρου 7 παρά
γραφος 6 και του άρθρου 9 παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ μόνο
εφόσον δεν διατυπωθεί ένσταση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ
βούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η εν λόγω
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 12
Άρθρο 14

Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.
Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εκχωρείται
στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.
Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 2 παράγρα
φος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 8, στο άρθρο 6 παράγραφος 9,
στο άρθρο 7 παράγραφος 6 και στο άρθρο 9 παράγραφος 6
εκχωρείται στην Επιτροπή για περίοδο οκτώ ετών από τις 8 Ιουλίου
2013. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση
το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των οκτώ

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Στρασβούργο, 21 Μαΐου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

M. SCHULZ

L. CREIGHTON
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Λογιστική περίοδος

Έτη

Πρώτη λογιστική περίοδος

1η Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2020

L 165/91

EL

L 165/92

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18.6.2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6

Κράτος μέλος

Αέρια θερμοκηπίου σε ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά
έτος

Βέλγιο

– 2 499

Βουλγαρία

– 7 950

Τσεχική Δημοκρατία

– 4 686

Δανία

409

Γερμανία

– 22 418

Εσθονία

– 2 741

Ιρλανδία

– 142

Ελλάδα

– 1 830

Ισπανία

– 23 100

Γαλλία

– 67 410

Ιταλία

– 22 166

Κύπρος

– 157

Λετονία

– 16 302

Λιθουανία

– 4 552

Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα

– 418
– 1 000
– 49

Κάτω Χώρες

– 1 425

Αυστρία

– 6 516

Πολωνία

– 27 133

Πορτογαλία

– 6 830

Ρουμανία

– 15 793

Σλοβενία

– 3 171

Σλοβακία

– 1 084

Φινλανδία

– 20 466

Σουηδία

– 41 336

Ηνωμένο Βασίλειο

– 8 268
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18.6.2013

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7
Συνάρτηση διάσπασης πρώτης τάξεως, με χρονική αφετηρία i = 1900 και μέχρι το τρέχον έτος:
(A) Cði þ 1Þ ¼ e – k · CðiÞ þ
με C(1900) = 0.0

hÊ

ð1 – e
k

–k

Þ

Ìi

· InflowðiÞ

(Β) ΔC(i) = C(i + 1) – C(i)
όπου:
i = έτος
C(i) = το απόθεμα άνθρακα της δεξαμενής προϊόντων υλοτομίας στην αρχή του έτους i, σε Gg C
k = σταθερά διάσπασης πρώτης τάξεως, σε έτος – 1 k ¼ lnð2Þ=HL, όπου HL είναι ο χρόνος υποδιπλασιασμού της δεξαμενής
προϊόντων υλοτομίας, σε έτη)
Inflow(i) = η εισροή στη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας κατά το έτος i, σε Gg C έτος – 1
ΔC(i) = η μεταβολή του αποθέματος άνθρακα της δεξαμενής προϊόντων υλοτομίας κατά το έτος i, σε Gg C έτος – 1
Προκαθορισμένες τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού (HL):
2 έτη για το χαρτί
25 έτη για τα ξυλόφυλλα
35 έτη για την πριστή ξυλεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ
ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ LULUCF ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ δ)
α) Μέτρα σχετικά με τη διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, όπως τα εξής:
— βελτίωση των γεωπονικών πρακτικών με την επιλογή καλύτερων φυτικών ποικιλιών,
— επέκταση της αμειψισποράς και αποφυγή ή περιορισμός της χρήσης πλήρους αγρανάπαυσης,
— βελτίωση της διαχείρισης θρεπτικών στοιχείων, της διαχείρισης της κατεργασίας του εδάφους / των υπολειμμάτων και της
διαχείρισης υδάτων,
— ενθάρρυνση των γεωργοδασοπονικών πρακτικών και τόνωση του δυναμικού αλλαγής της κάλυψης / χρήσης της γης.
β) Μέτρα σχετικά με τη διαχείριση βοσκοτόπων και τη βελτίωση της βοσκής, όπως τα εξής:
— πρόληψη της μετατροπής χορτολιβαδικών εκτάσεων σε καλλιεργήσιμες και καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε εκτάσεις με
αυτοφυή βλάστηση,
— βελτίωση της διαχείρισης βοσκοτόπων με αλλαγές της έντασης και του χρόνου βόσκησης,
— αύξηση της παραγωγικότητας,
— βελτίωση της διαχείρισης θρεπτικών στοιχείων,
— βελτίωση της διαχείρισης των πρακτικών καύσης,
— εισαγωγή καταλληλότερων φυτικών ειδών, ιδίως βαθύρριζων.
γ) Μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης γεωργικών οργανικών εδαφών, ιδίως τυρφώνων, όπως τα εξής:
— προώθηση, με ειδικά κίνητρα, αειφόρων πρακτικών καλλιέργειας ελωδών εκτάσεων,
— προώθηση, με ειδικά κίνητρα, προσαρμοσμένων γεωργικών πρακτικών, όπως η ελαχιστοποίηση της διατάραξης του
εδάφους και οι εκτατικές πρακτικές.
δ) Μέτρα για την πρόληψη της αποστράγγισης και την προώθηση, με ειδικά κίνητρα, της επανύγρανσης υγροτόπων.
ε) Μέτρα σχετικά με υφιστάμενα ή εν μέρει αποστραγγισμένα έλη, όπως τα εξής:
— πρόληψη της περαιτέρω αποστράγγισης,
— προώθηση της επανύγρανσης και αποκατάστασης ελών, με ειδικά κίνητρα,
— αντιπυρική προστασία των ελών.
στ) Αποκατάσταση υποβαθμισμένων εκτάσεων.
ζ) Μέτρα σχετικά με δασικές δραστηριότητες, όπως τα εξής:
— δάσωση και αναδάσωση,
— διατήρηση του άνθρακα στα υφιστάμενα δάση,
— ενίσχυση της παραγωγής στα υφιστάμενα δάση,
— αύξηση της δεξαμενής προϊόντων υλοτομίας,
— ενίσχυση της δασικής διαχείρισης, μεταξύ άλλων με βελτιστοποίηση της σύνθεσης φυτικών ειδών, της δασοκομικής
περιποίησης και της αραίωσης, καθώς και της διατήρησης του εδάφους.
η) Πρόληψη της αποδάσωσης.
θ) Ενίσχυση της προστασίας έναντι φυσικών διαταραχών, όπως είναι οι πυρκαγιές, οι επιβλαβείς οργανισμοί και οι θύελλες.
ι)

Μέτρα για την υποκατάσταση των ενεργειακών πρώτων υλών και υλικών που εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες αερίων του
θερμοκηπίου με προϊόντα υλοτομίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΗΣ, ΣΥΓΚΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Έκταση (ha)

Ποσοστό συγκόμωσης (%)
((%)(percent)

Ύψος δέντρων (μ)

Βέλγιο

0,5

20

5

Βουλγαρία

0,1

10

5

Τσεχική Δημοκρατία

0,05

30

2

Δανία

0,5

10

5

Γερμανία

0,1

10

5

Εσθονία

0,5

30

2

Ιρλανδία

0,1

20

5

Ελλάδα

0,3

25

2

Ισπανία

1,0

20

3

Γαλλία

0,5

10

5

Ιταλία

0,5

10

5

Λετονία

0,1

20

5

Λιθουανία

0,1

30

5

Λουξεμβούργο

0,5

10

5

Ουγγαρία

0,5

30

5

Κάτω Χώρες

0,5

20

5

Αυστρία

0,05

30

2

Πολωνία

0,1

10

2

Πορτογαλία

1,0

10

5

Ρουμανία

0,25

10

5

Σλοβενία

0,25

30

2

Σλοβακία

0,3

20

5

Φινλανδία

0,5

10

5

Σουηδία

0,5

10

5

Ηνωμένο Βασίλειο ΒΒασίλειοΒασίλειο

0,1

20

2

Κράτος μέλος

Κύπρος

Μάλτα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΕΤΟΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΑΣΗΣ

Κράτος μέλος

Έτος βάσης

Βέλγιο

1990

Βουλγαρία

1988

Τσεχική Δημοκρατία

1990

Δανία

1990

Γερμανία

1990

Εσθονία

1990

Ιρλανδία

1990

Ελλάδα

1990

Ισπανία

1990

Γαλλία

1990

Ιταλία

1990

Κύπρος
Λετονία

1990

Λιθουανία

1990

Λουξεμβούργο

1990

Ουγγαρία

1985-1987

Μάλτα
Κάτω Χώρες

1990

Αυστρία

1990

Πολωνία

1988

Πορτογαλία

1990

Ρουμανία

1989

Σλοβενία

1986

Σλοβακία

1990

Φινλανδία

1990

Σουηδία

1990

Ηνωμένο Βασίλειο

1990
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
1. Για τον υπολογισμό του βασικού επιπέδου, τα κράτη μέρη παρέχουν πληροφορίες για τα ιστορικά επίπεδα των εκπομπών
λόγω φυσικών διαταραχών. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη:
α) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το είδος ή τα είδη φυσικής διαταραχής που περιλαμβάνονται στην εκτίμηση·
β) περιλαμβάνουν εκτιμήσεις για τις συνολικές ετήσιες εκπομπές όσον αφορά τα συγκεκριμένα είδη φυσικής διαταραχής για
το χρονικό διάστημα 1990-2009, ταξινομημένες κατά τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·
γ) αποδεικνύουν ότι εξασφαλίζεται η συνοχή της χρονολογικής σειράς σε όλες τις σχετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανο
μένης της ελάχιστης έκτασης, των μεθοδολογιών εκτίμησης εκπομπών, της κάλυψης των δεξαμενών και των αερίων.
2. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος σκοπεύει να εφαρμόσει τις διατάξεις περί φυσικών διαταραχών, το βασικό επίπεδο
υπολογίζεται για τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ως ο μέσος όρος της χρονολογικής
σειράς 1990-2009, εξαιρουμένων όλων των ετών κατά τα οποία καταγράφηκαν ασυνήθη επίπεδα εκπομπών, ήτοι εξαιρου
μένων όλων των έκτροπων στατιστικών τιμών. Ο προσδιορισμός των έκτροπων στατιστικών τιμών πραγματοποιείται σύμφωνα
με μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία που περιγράφεται ακολούθως:
α) υπολογίζεται η αριθμητική μέση τιμή και η τυπική απόκλιση ολόκληρης της χρονολογικής σειράς 1990-2009·
β) εξαιρούνται από τη χρονολογική σειρά όλα τα έτη κατά τα οποία οι ετήσιες εκπομπές υπερβαίνουν το διπλάσιο της
τυπικής απόκλισης από τον μέσο όρο·
γ) επανυπολογίζεται η μέση αριθμητική τιμή και η τυπική απόκλιση της χρονολογικής σειράς 1990-2009 πλην των ετών
που εξαιρέθηκαν στο στάδιο β)·
δ) επαναλαμβάνονται τα στάδια β) και γ) έως ότου παύσουν να προκύπτουν έκτροπες τιμές.
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