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12.6.2017 A8-0208/55 

Ändringsförslag  55 

Pilar Ayuso 

för PPE-gruppen 

Julie Girling 

för ECR-gruppen 

Gerben-Jan Gerbrandy 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa 

en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – rubriken 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ytterligare utnyttjande av ett nettoupptag 

på högst 280 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter från avskogad mark, 

beskogad mark, brukad åkermark och 

brukad betesmark 

Ytterligare utnyttjande av ett nettoupptag 

på högst 280 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter från 

markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/56 

Ändringsförslag  56 

Pilar Ayuso 

för PPE-gruppen 

Julie Girling 

för ECR-gruppen 

Gerben-Jan Gerbrandy 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa 

en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om den delegerade akten för att 

uppdatera referensnivåerna för skog på 

grundval av de nationella kontoplanerna 

för skogsbruket enligt artikel 8.6 i 

förordning [LULUCF] antas, ska 

kommissionen ges befogenhet att anta en 

delegerad akt för att ändra punkt 1 i denna 

artikel för att ta hänsyn till bidrag från 

bokföringskategorin brukad skogsmark i 

enlighet med artikel 12 i denna förordning. 

2. Om den delegerade akten för att 

uppdatera referensnivåerna för skog på 

grundval av de nationella kontoplanerna 

för skogsbruket enligt artikel 8.6 i 

förordning [LULUCF] antas, ska 

kommissionen ges befogenhet att anta en 

delegerad akt för att ändra punkt 1 i denna 

artikel och bokföringskategorierna i 

bilaga III för att ta hänsyn till ett 

balanserat bidrag från bokföringskategorin 

brukad skogsmark i enlighet med artikel 12 

i denna förordning utan att överskrida det 

totala antalet på 280 miljoner som finns 

tillgängliga enligt denna artikel. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/57 

Ändringsförslag  57 

Pilar Ayuso 

för PPE-gruppen 

Julie Girling 

för ECR-gruppen 

Gerben-Jan Gerbrandy 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa 

en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) I förordning [...] [om inbegripande 

av utsläpp och upptag av växthusgaser från 

markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk i ramen för 

klimat- och energipolitiken fram till 2030] 

fastställs bokföringsregler för utsläpp och 

upptag av växthusgaser i samband med 

markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk 

(LULUCF-sektorn). Miljöeffekterna av 

denna förordning i termer av minskade 

växthusgasutsläpp påverkas av att det 

totala nettoupptaget och de totala 

nettoutsläppen från avskogad mark, 

beskogad mark, brukad åkermark och 

brukad betesmark enligt definitionen i 

förordning [...] räknas in, varför en 

flexibilitetmöjlighet omfattande högst 280 

miljoner ton koldioxidekvivalenter av detta 

upptag, fördelat mellan medlemstaterna 

enligt siffrorna i bilaga III, bör införas som 

en ytterligare möjlighet för 

medlemsstaterna att fullgöra sina 

åtaganden. Om den delegerade akten för att 

uppdatera referensnivåerna för skog på 

(12) I förordning [...] [om inbegripande 

av utsläpp och upptag av växthusgaser från 

markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk i ramen för 

klimat- och energipolitiken fram till 2030] 

fastställs bokföringsregler för utsläpp och 

upptag av växthusgaser i samband med 

markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk 

(LULUCF-sektorn). Miljöeffekterna av 

denna förordning i termer av minskade 

växthusgasutsläpp påverkas av att det 

totala nettoupptaget och de totala 

nettoutsläppen från avskogad mark, 

beskogad mark, brukad åkermark, brukad 

betesmark och i förekommande fall och 

brukad våtmark enligt definitionen i 

förordning [...] räknas in, varför en 

flexibilitetmöjlighet omfattande högst 280 

miljoner ton koldioxidekvivalenter av detta 

upptag, fördelat mellan medlemstaterna 

enligt siffrorna i bilaga III, bör införas som 

en ytterligare möjlighet för 

medlemsstaterna att fullgöra sina 

åtaganden. Om den delegerade akten för att 
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grundval av de nationella kontoplanerna 

för skogsbruket enligt artikel 8.6 i 

förordning [LULUCF] antas bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt delegeras till 

kommissionen när det gäller artikel 7 för 

att i den flexibilitetsmöjlighet som medges 

genom denna artikel ta hänsyn till bidraget 

från bokföringskategorin brukad 

skogsmark. Innan en sådan delegerad akt 

antas bör kommissionen på grundval av 

tillgängliga data bedöma om bokföringen 

för brukad skogsmark är tillförlitlig och i 

synnerhet överensstämmelsen mellan 

planerat och faktiskt uttag. Möjligheten att 

frivilligt stryka årliga 

utsläppstilldelningsenheter bör dessutom 

tillåtas enligt denna förordning för att göra 

det möjligt att beakta dessa kvantiteter vid 

bedömningen av medlemsstaternas 

uppfyllande av kraven i förordning [...]. 

uppdatera referensnivåerna för skog på 

grundval av de nationella kontoplanerna 

för skogsbruket enligt artikel 8.6 i 

förordning [LULUCF] antas bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt delegeras till 

kommissionen när det gäller artikel 7 för 

att i den flexibilitetsmöjlighet på 280 

miljoner som medges genom denna artikel 

ta hänsyn till ett balanserat bidrag från 

bokföringskategorin brukad skogsmark. 

Innan en sådan delegerad akt antas bör 

kommissionen på grundval av tillgängliga 

data bedöma om bokföringen för brukad 

skogsmark är tillförlitlig och i synnerhet 

överensstämmelsen mellan planerat och 

faktiskt uttag. Möjligheten att frivilligt 

stryka årliga utsläppstilldelningsenheter 

bör dessutom tillåtas enligt denna 

förordning för att göra det möjligt att 

beakta dessa kvantiteter vid bedömningen 

av medlemsstaternas uppfyllande av 

kraven i förordning [...]. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/58 

Ändringsförslag  58 

Pilar Ayuso 

för PPE-gruppen 

Julie Girling 

för ECR-gruppen 

Gerben-Jan Gerbrandy 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa 

en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 9a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 9a 

 Reserv för tidiga insatser 

 1. För att beakta tidiga insatser före 

2020 ska, på begäran av en medlemsstat, 

en kvantitet som inte överstiger en 

totalsumma på 90 miljoner ton i årliga 

utsläppstilldelningar för perioden 2026–

2030 beaktas med avseende på den 

medlemsstatens efterlevnad av kraven i 

samband med den senaste 

efterlevnadskontrollen enligt artikel 9 i 

denna förordning, under förutsättning att 

 a) dess totala årliga 

utsläppstilldelningar för perioden 2013–

2020, som fastställts i enlighet med artikel 

3.2 och artikel 10 i beslut nr 

406/2009/EG, överstiger dess totala 

verifierade årliga växthusgasutsläpp för 

perioden 2013–2020, 

 (b) dess BNP per capita till 

marknadspris ligger under EU-

genomsnittet, 

 c) den så långt möjligt har utnyttjat 
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de flexibilitetsmöjligheter som avses i 

artiklarna 6 och 7 upp till de nivåer som 

anges i bilagorna II och III, 

 d) den så långt möjligt har utnyttjat 

de flexibilitetsmöjligheter som avses i 

artikel 5.2 och 5.3 och inte har överlåtit 

några utsläppstilldelningar till en annan 

medlemsstat enligt artikel 5.4 och 5.5, och 

 e) unionen som helhet uppfyller sina 

mål enligt artikel 1.1. 

 2. Den högsta andel av totalsumman 

enligt punkt 1 som får beaktas med 

avseende på en medlemsstats efterlevnad 

av kraven ska fastställas utifrån 

förhållandet mellan å ena sidan 

differensen mellan dess totala årliga 

utsläppstilldelningar för perioden 2013–

2020 och dess totala verifierade årliga 

växthusgasutsläpp under samma period, å 

andra sidan differensen mellan de totala 

årliga utsläppstilldelningarna för 

perioden 2013–2020 för alla 

medlemsstater som uppfyller kriteriet i 

punkt 1 b och de totala verifierade årliga 

växthusgasutsläppen för de 

medlemsstaterna under samma period. 

 De årliga utsläppstilldelningarna och de 

verifierade årliga utsläppen ska fastställas 

i enlighet med punkt 3. 

 3. Kommissionen ska anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 12 

för att komplettera denna förordning 

genom att fastställa varje medlemsstats 

högsta andel i ton koldioxidekvivalenter 

enligt punkterna 1 och 2. Vid 

tillämpningen av dessa delegerade akter 

ska kommissionen använda de årliga 

utsläppstilldelningar som fastställts i 

enlighet med artikel 3.2 och artikel 10 i 

beslut nr 406/2009/EG och de granskade 

inventeringsdata för åren 2013–2020 som 

avses i förordning (EU) nr 525/2013. 

Or. en 
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