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KORT BEGRUNDELSE 

Ordførerens holdning 

 

Landbrugssektoren er globalt set ansvarlig for 10 % af Den Europæiske Unions emissioner af 

drivhusgasser. I de seneste år har en betydelig nedgang i antallet af husdyr, en mere effektiv 

anvendelse af gødningsstoffer og en bedre forvaltning af husdyrgødningen bidraget til at 

nedbringe EU's emissioner, som fra 1990 til 2012 faldt med 24 %.   

 

I 2016 blev der på budgettet for den fælles landbrugspolitik afsat 16,3 mia. EUR til 

bæredygtigt og klimavenligt landbrug, hvilket er et vidnesbyrd om, at den europæiske 

landbrugssektor er i færd med en hastig omstilling til en cirkulær økonomi med lave CO2-

emissioner, som er modstandsdygtig over for klimaændringerne, samt om den vilje til at 

benytte sig af alle forhåndenværende muligheder for at forbedre sine miljømæssige 

præstationer, der kendetegner sektoren. 

 

Den bottom up-tilgang, som danner grundlag for den nye globale aftale om klimaændringer, 

får det imidlertid til at forekomme usandsynligt, at drivhusgasemissionerne – i det mindste 

indledningsvis og med de nuværende politikker – vil kunne nedbringes tilstrækkeligt til, at det 

er muligt at opfylde Den Europæiske Unions mål om nedbringelse af drivhusgasemissionerne 

med mindst 40 % i forhold til niveauet i 1990 inden 2030 og med 30 % i forhold til niveauet i 

2005 i sektorer uden for ETS. 

 

Det foreliggende forslag til forordning, som følger i kølvandet på Kommissionens vurdering 

af Parisaftalen og fastsætter nationale reduktionsmål som incitament til fremtidige politikker, 

der skal føre til endnu kraftigere reduktioner af emissionerne, er derfor særdeles vigtigt. 

 

Alligevel skal der fremhæves seks problematiske punkter i det foreliggende forslag: 

 

1) LULUCF-sektorens aktiviteter bør bogføres fuldt ud i lighed med aktiviteterne i de andre 

sektorer, som dækkes af forordningen om indsatsfordeling, og ikke som en ren 

fleksibilitetsmekanisme. Den fulde bogføring af landbrugs- og skovbrugssektoren, herunder 

skovdrift, som i øjeblikket ikke medregnes, ville sikre, at eventuelle emissioner, som skyldes 

uhensigtsmæssige energipolitikker, og som kan svække landbrugs- og 

skovbrugsøkosystemernes evne til optag, ville blive erkendt. Inden forslaget til forordningen 

om indsatsfordeling træder i kraft, er der tilstrækkelig tid til rådighed til, at der kan fastsættes 

præcise og pålidelige kriterier for bogføring, så hele sektorens bidrag, herunder fra skovdrift, 

kan medregnes i fuldt omfang. 

 

2) For så vidt angår muligheden for at benytte kreditter, henvises der til behovet for at udvide 

rækkevidden heraf og fastsætte den yderligere anvendelse af nettooptag fra LULUCF-

sektoren til 425 mio. ton, jævnfør tredje valgmulighed i Kommissionens konsekvensanalyse, 

der ledsager forslaget til LULUCF-forordningen. Dette forslag stemmer overens med de 

bestemmelser i Parisaftalen, der anerkender LULUCF-sektorens vigtighed i kraft af dens 

modvirkningspotentiale.  Denne tilgang er desuden i overensstemmelse med Det Europæiske 

Råds retningslinjer fra oktober 2014, hvori der henvises til landbrugs- og 

arealanvendelsessektorens forringede modvirkningspotentiale og vigtigheden af at overveje, 

hvilke metoder der er bedst egnede til at optimere sektorens bidrag 
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til at modvirke drivhusgasemissioner og kulstofbinding, navnlig ved hjælp af LULUCF-

aktiviteter. 

 

3) I forslaget til forordning om indsatsfordeling fastsættes der mål for medlemsstaternes årlige 

emissioner for perioden 2021-2030, uden at der foreslås modvirkningsredskaber, som kan 

bidrage til opfyldelsen af reduktionsmålet, navnlig for så vidt angår landbrugssektoren, hvor 

der imidlertid er behov for at stimulere den gode praksis for reduktion af emissioner. 

Først og fremmest er det nødvendigt at fremme innovation i landbruget i form af indførelsen 

af "grønne" teknikker, der er i stand til at beskytte jorden, samt reduktion af emissioner fra 

landbrugssektoren. Med henblik herpå er det – ud over præcisionslandbrugsteknikker – især 

nødvendigt at fremme jordbundsbevarende landbrugsteknikker. 

 

4) Med hensyn til overvågning og kontrol foreslås der overensstemmelseskontroller hvert år i 

stedet for hvert femte år. Overensstemmelseskontroller hvert femte år ville resultere i en 

begrænsning af anvendelsesområdet for de korrigerende foranstaltninger og en generel 

mangel på effektivitet med hensyn til eventuelle sanktioner (som eksempelvis, ved manglende 

overholdelse, først vil blive pålagt i 2027 for første gang). Årlige 

overensstemmelseskontroller ville også fremme handelen med kvoter, eftersom det ville føre 

til, at medlemsstaterne relativt hurtigt kunne skaffe sig et bedre overblik over situationen. 

 

5) Det understreges, at anvendelsen af delegerede retsakter skal ske med henblik på at ændre 

ikkevæsentlige elementer i basisretsakten. Endvidere opfordres Kommissionen til ikke at 

misbruge delegerede retsakter, og vigtigheden af, at Parlamentet deltager i den forberedende 

fase af disse retsakter, understreges. 

 

6) I forslaget til forordning er der ingen omtale af Brexit. Aktuelt gælder tabellerne i forslaget 

alle 28 medlemsstater, og Det Forenede Kongerige figurerer i tabellen i bilag I med et 

emissionsmål på -37 %. Så snart artikel 50 i Lissabontraktaten om udtræden af EU er 

aktiveret, bør Kommission bestræbe sig på at tilpasse data og mål. 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 

Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 

følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) I konklusionerne fra mødet i 

oktober 2014 fastslår Det Europæiske Råd, 

(2) I konklusionerne fra mødet i 

oktober 2014 fastslår Det Europæiske Råd, 
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at EU skal nå målet i fællesskab på den 

mest omkostningseffektive måde med en 

reduktion i sektorerne i og uden for 

emissionshandelssystemet (ETS) på 

henholdsvis 43 % og 30 % senest i 2030 i 

forhold til 2005, med en indsats fordelt på 

grundlag af det relative BNP pr. indbygger. 

Alle økonomiske sektorer bør bidrage til at 

nå disse emissionsreduktioner, og alle 

medlemsstater bør deltage i denne indsats, 

under fuld hensyntagen til retfærdighed og 

solidaritet, og de nationale mål for gruppen 

af medlemsstater med et BNP pr. 

indbygger over EU-gennemsnittet bør 

justeres forholdsmæssigt for at afspejle 

omkostningseffektivitet på en retfærdig og 

afbalanceret måde. Opnåelse af disse 

emissionsreduktioner af drivhusgasser bør 

øge effektiviteten og innovationen i den 

europæiske økonomi og bør i særdeleshed 

skabe forbedringer inden for 

byggesektoren, landbrug, affaldshåndtering 

og transport, for så vidt som de falder ind 

under anvendelsesområdet for denne 

forordning. 

at EU skal nå målet i fællesskab på den 

mest omkostningseffektive måde med en 

reduktion i sektorerne i og uden for 

emissionshandelssystemet (ETS) på 

henholdsvis 43 % og 30 % senest i 2030 i 

forhold til 2005, med en indsats fordelt på 

grundlag af det relative BNP pr. indbygger. 

Alle økonomiske sektorer bør bidrage til at 

nå disse emissionsreduktioner, og alle 

medlemsstater bør deltage i denne indsats, 

under fuld hensyntagen til retfærdighed og 

solidaritet, og de nationale mål for gruppen 

af medlemsstater med et BNP pr. 

indbygger over EU-gennemsnittet bør 

justeres forholdsmæssigt for at afspejle 

omkostningseffektivitet på en retfærdig og 

afbalanceret måde. Opnåelse af disse 

emissionsreduktioner af drivhusgasser bør 

øge effektiviteten og innovationen i den 

europæiske økonomi og bør i særdeleshed 

skabe forbedringer inden for skovbrug, 

byggesektoren, landbrug, affaldshåndtering 

og transport, for så vidt som de falder ind 

under anvendelsesområdet for denne 

forordning. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) For at opnå disse 

emissionsreduktioner og i bestræbelserne 

på at maksimere landbrugssektorens rolle 

er det vigtigt, at medlemsstaterne fremmer 

de innovative 

modvirkningsforanstaltninger med det 

største potentiale, herunder ændring af 

omdriftsarealer til permanente 

græsarealer, forvaltning af markhegn, 

bræmmer og træer på landbrugsarealer, 

nye plantningsordninger for 

skovlandbrug og skovarealer, 

forebyggelse af fjernelse af træer og 

rydning af skove, lille eller ingen 

dyrkning og brug af 
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arealdække/efterafgrøder og 

afgrøderester på jorden, gennemførelse af 

CO2-revision og planer for forvaltning af 

jord/næringsstoffer, bedre 

kvælstofeffektivitet og 

nitrifikationshæmning, genopretning og 

bevaring af vådområder/tørvemoser og 

forbedrede metoder til husdyravl, -fodring 

og -forvaltning med henblik på lavere 

emissioner. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2b) Rådet ratificerede Parisaftalen den 

5. oktober 2016, efter at Europa-

Parlamentet havde givet sit samtykke 

dertil den 4. oktober 2016. Parisaftalen, 

der trådte i kraft den 4. november 2016, 

sigter mod at holde stigningen i den 

globale temperatur et godt stykke under 

2 °C over det førindustrielle niveau og 

videreføre indsatsen for at begrænse 

temperaturstigningen til 1,5 °C over det 

førindustrielle niveau, og den indebærer, 

at det for at nå disse mål er nødvendigt at 

indføre mere bæredygtige 

landbrugsmetoder, ved hjælp af hvilke der 

udvikles synergier mellem biodiversitet, 

miljømål og klimamål.  

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Den 10. juni 2016 fremlagde 

Kommissionen et forslag for EU om at 

ratificere Parisaftalen. Dette lovforslag er 

et led i gennemførelsen af EU's tilsagn 

under Parisaftalen. Unionens forpligtelse 

(3) Landbrugssektorens bidrag er en 

topprioritet med hensyn til at forbedre 

Unionens evne til at tilpasse sig fremtidige 

udfordringer, der er forårsaget af 

klimaændringer, og denne forordning 
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til emissionsreduktioner for hele 

økonomien blev bekræftet i det tilsigtede 

nationalt bestemte bidrag for Unionen og 

dens medlemsstater, der blev forelagt 

sekretariatet for UNFCCC den 6. marts 

2015. 

udgør en del af foranstaltningerne til 

gennemførelse af Unionens forpligtelser i 

Parisaftalen med bedre sammenhæng 

mellem klimaændringspolitik og 

fødevaresikkerhedsmål for at sikre 

bæredygtig, effektiv og modstandsdygtig 

fødevareproduktion, idet man samtidig 

anerkender 

fødevareproduktionssystemernes særlige 

sårbarhed over for klimaændringernes 

skadelige virkninger. Unionens 

forpligtelse til emissionsreduktioner for 

hele økonomien blev bekræftet i det 

tilsigtede nationalt bestemte bidrag for 

Unionen og dens medlemsstater, der blev 

forelagt sekretariatet for UNFCCC den 6. 

marts 2015. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Overgangen til ren energi kræver en 

ændret investeringsadfærd og incitamenter 

på tværs af det politiske spektrum. Det er 

en topprioritet for Unionen at etablere en 

modstandsdygtig energiunion, der kan 

levere sikker, vedvarende, 

konkurrencedygtig og billig energi til sine 

borgere. For at opnå dette skal den 

ambitiøse klimaindsats fortsættes ved 

hjælp af denne forordning, og der skal 

gøres fremskridt inden for andre dele af 

energiunionen som beskrevet i 

rammestrategien for en modstandsdygtig 

energiunion med en fremadskuende 

klimapolitik16. 

(5) Overgangen til ren energi og 

bioøkonomi kræver en ændret 

investeringsadfærd på tværs af hele det 

politiske spektrum såvel som incitamenter 

for små og mellemstore virksomheder 

(SMV'er) med mindre kapital og små 

landbrug til at tilpasse deres 

forretningsmodeller hertil. Det er en 

topprioritet for Unionen at etablere en 

modstandsdygtig energiunion, der 

prioriteter energieffektivitet og har til 

formål at levere sikker, vedvarende og 

billig energi til sine borgere, og der 

anvender konsekvente politikker for 

bæredygtighed og emissionsreduktion på 

brugen af biobaserede ressourcer til 

erstatning af fossile ressourcer. For at 

opnå dette skal den ambitiøse klimaindsats 

fortsættes ved hjælp af denne forordning, 

og der skal gøres fremskridt inden for 

andre dele af energiunionen som beskrevet 

i rammestrategien for en modstandsdygtig 

energiunion med en fremadskuende 
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klimapolitik16. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015)80 16 COM(2015)80 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) En række EU-foranstaltninger skal 

styrke medlemsstaternes evne til at opfylde 

deres klimaforpligtelser og er afgørende for 

at opnå de nødvendige 

emissionsreduktioner i de sektorer, der er 

omfattet af denne forordning. Disse 

omfatter lovgivning om fluorholdige 

drivhusgasser, CO2-reduktioner fra 

køretøjer, bygningers energimæssige 

ydeevne, vedvarende energi, 

energieffektivitet og den cirkulære 

økonomi samt Unionens 

finansieringsinstrumenter for 

klimarelaterede investeringer. 

(11) En række EU-foranstaltninger skal 

styrke medlemsstaternes evne til at opfylde 

deres klimaforpligtelser og er afgørende for 

at opnå de nødvendige 

emissionsreduktioner i de sektorer, der er 

omfattet af denne forordning. Disse 

omfatter lovgivning om fluorholdige 

drivhusgasser, CO2-reduktioner fra 

køretøjer, bygningers energimæssige 

ydeevne, vedvarende energi, 

energiafgrøder, energieffektivitet og den 

cirkulære økonomi samt Unionens 

finansieringsinstrumenter for 

klimarelaterede investeringer, herunder 

alle instrumenter under den fælles 

landbrugspolitik, og udover finansiering 

også omstillingen til et bæredygtigt 

landbrugs- og fødevaresystem med stor 

biodiversitet og lave emissioner som et 

vigtigt mål for den fælles 

landbrugspolitik. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Da landbrugs- og 

skovbrugssektoren har en enestående 

evne til at binde drivhusgasemissioner, 

men færre muligheder for at gennemføre 

reduktionsforanstaltninger, er der nødt til 

at være bedre forståelse for 
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modvirkningspotentialet hos de enkelte 

bedrifter og udpegede skovområder i 

Unionen for at styrke mulige incitamenter 

til klimaeffektive landbrugere og bedre 

skovforvaltningspraksisser, især på den 

enkelte bedrift eller det enkelte skovareal. 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11b) Det er vigtigt, at sådanne 

foranstaltninger skaber incitamenter til 

reduktion af drivhusgasemissionerne ved 

at belønne bedste praksis, hjælpe 

landbrugerne med at udvikle og integrere 

specifikke foranstaltninger til afbødning 

af klimaændringerne og generelt forbedre 

produktionens effektivitet. Under 

politikken for udvikling af landdistrikter 

(søjle II) er der afsat 99,6 mia. EUR til en 

række aktiviteter, herunder fremme af 

ressourceeffektivitet og støtte til omstilling 

til en kulstoffattig og klimarobust 

økonomi i landbrugs-, fødevare- og 

skovbrugssektoren. Medlemsstaterne er 

nødt til at tilskynde til adfærd, der 

fremmer omstillingen til en kulstoffattig 

økonomi. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Forordning [ ] [om medtagelse af 

drivhusgassemissioner og optag fra 

arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug i klima- og 

energirammen for 2030] fastsætter 

regnskabsregler for drivhusgasemissioner 

og optag i forbindelse med 

arealanvendelse, ændringer i 

(12) Forordning [ ] [om medtagelse af 

drivhusgassemissioner og optag fra 

arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug i klima- og 

energirammen for 2030] fastsætter 

regnskabsregler for drivhusgasemissioner 

og optag i forbindelse med 

arealanvendelse, ændringer i 



 

PE597.445v02-00 10/24 AD\1124080DA.docx 

DA 

arealanvendelse og skovbrug (LULUCF). 

Mens det miljømæssige resultat under 

denne forordning, beregnet ud fra de 

opnåede niveauer for reduktioner af 

drivhusgasemissionerne, påvirkes, når man 

tager højde for den samlede mængde af 

nettooptag og de samlede nettoemissioner 

fra ryddede arealer, nyplantede arealer, 

forvaltede dyrkede arealer og forvaltede 

græsarealer, jf. forordning [ ], bør en vis 

fleksibilitet for en maksimal mængde på 

280 millioner ton CO2, svarende til dette 

optag fordelt på medlemsstaterne i henhold 

til tallene i bilag III inkluderes som en 

ekstra mulighed for medlemsstaterne til at 

opfylde deres forpligtelser, når det er 

nødvendigt. Når den delegerede retsakt, 

der skal ajourføre referenceværdierne for 

skove på grundlag af de nationale 

regnskabsplaner for skovbrug i henhold 

til artikel 8, stk. 6, i forordning 

[LULUCF], bliver vedtaget, bør 

Kommissionen delegeres beføjelser til at 

vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde hvad angår artikel 7 for at 

tage hensyn til bidraget fra 

regnskabskategorien forvaltet 

skovbrugsland i forbindelse med den 

fleksibilitet, der indføres med denne 

artikel. Inden vedtagelsen af en sådan 

delegeret retsakt bør Kommissionen 

vurdere holdbarheden af at inddrage 

forvaltet skovbrugsland på grundlag af 

tilgængelige data og navnlig 

overensstemmelsen mellem de formodede 

og faktiske høstningsprocensatser. Hertil 

kommer, at muligheden for frivilligt at 

slette årlige emissionstildelingsenheder bør 

tillades under denne forordning for at give 

mulighed for, at sådanne mængder kan 

tages i betragtning ved vurderingen af 

medlemsstaternes overholdelse af kravene i 

forordning [ ]. 

arealanvendelse og skovbrug (LULUCF). 

Mens det miljømæssige resultat under 

denne forordning, beregnet ud fra de 

opnåede niveauer for reduktioner af 

drivhusgasemissionerne, påvirkes, når man 

tager højde for den samlede mængde af 

nettooptag og de samlede nettoemissioner 

fra ryddede arealer, nyplantede arealer, 

forvaltede skovarealer, forvaltede dyrkede 

arealer og forvaltede græsarealer, jf. 

forordning [ ], bør en vis fleksibilitet for en 

maksimal mængde på 425 millioner ton 

CO2, svarende til dette optag fordelt på 

medlemsstaterne i henhold til tallene i 

bilag III, inkluderes som en ekstra 

mulighed for medlemsstaterne til at 

opfylde deres forpligtelser, når det er 

nødvendigt. I betragtning af landbrugets 

begrænsede afbødningspotentiale som 

sektor bør landbruget først og fremmest få 

gavn af nettooptag, der ydes i henhold til 

denne forordning, og derved foretages 

også en klar sondring mellem "grønne” 

biogene drivhusgasemissioner fra 

LULUCF- og landbrugssektoren og 

emissioner, der er et resultat af 

afbrænding af fossile brændstoffer. Det er 

vigtigt, at Kommissionen også vurderer 

ændringer i ejendomsretten til jord som 

følge af LULUCF-bestemmelserne for at 

sikre, at ændringer i politikken for 

arealanvendelse ikke tilskynder til land 

grabbing. Hertil kommer, at muligheden 

for frivilligt at slette årlige 

emissionstildelingsenheder bør tillades 

under denne forordning for at give 

mulighed for, at sådanne mængder kan 

tages i betragtning ved vurderingen af 

medlemsstaternes overholdelse af kravene i 

forordning [ ]. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 
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Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Det vil kræve ændringer i 

investeringer og incitamenter, der 

understøttes af EU-foranstaltninger 

såsom den fælles landbrugspolitik, for på 

en gensidigt sammenhængende måde at 

nå de mange EU-mål, der er knyttet til 

landbrugssektoren, herunder afbødning 

af og tilpasning til klimaændringer, 

luftkvalitet, bevaring af biodiversitet og 

økosystemtjenester og støtte til økonomien 

i landdistrikterne. Denne forordning, 

herunder de fleksibilitetsmuligheder, der 

er til rådighed, bør skabe et incitament til 

emissionsreduktioner, der er i 

overensstemmelse med Unionens øvrige 

klima- og energilovgivning for de af 

denne forordning omfattede sektorer, 

herunder på området energieffektivitet. 

Det er af afgørende betydning, at denne 

forordning tager hensyn til målet om at 

bidrage til målsætningerne i Unionens 

skovstrategi om at fremme en 

konkurrencedygtig og bæredygtig 

forsyning af træ til Unionens bioøkonomi, 

medlemsstaternes nationale 

skovpolitikker, Unionens 

biodiversitetsstrategi og Unionens strategi 

for den cirkulære økonomi. 

 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at sikre effektiv, gennemsigtig 

og omkostningseffektiv rapportering og 

verifikation af drivhusgasemissioner og af 

andre informationer, der er nødvendige for 

at vurdere fremskridtene inden for 

medlemsstaternes årligt tildelte 

emissionsenheder, er kravene til den årlige 

(13) For at sikre effektiv, gennemsigtig 

og omkostningseffektiv rapportering og 

verifikation af drivhusgasemissioner og af 

andre informationer, der er nødvendige for 

at vurdere fremskridtene inden for 

medlemsstaternes årligt tildelte 

emissionsenheder, er kravene til den årlige 
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rapportering og evaluering i henhold til 

denne forordning integreret med de 

relevante artikler i forordning (EU) nr. 

525/2013, som derfor bør ændres i 

overensstemmelse hermed. Ændringen af 

denne forordning skal også sikre, at 

medlemsstaternes fremskridt med at 

reducere emissionerne evalueres årligt, idet 

der tages hensyn til udviklingen i Unionens 

politikker og foranstaltninger og 

oplysninger indhentet fra medlemsstaterne. 

Hver andet år bør evalueringen indeholde 

Unionens forventede fremskridt med at 

opfylde sine reduktionsforpligtelser samt 

medlemsstaternes med at opfylde deres. 

Anvendelsen af nedsættelser bør dog kun 

overvejes hvert femte år, så der kan tages 

hensyn til det potentielle bidrag fra 

ryddede arealer, nyplantede arealer, 

forvaltede dyrkede arealer og forvaltede 

græsarealer, jf. forordning [ ]. Dette berører 

ikke Kommissionens pligt til at sikre, at 

medlemsstaternes forpligtelser i henhold til 

denne forordning overholdes, og heller 

ikke Kommissionens beføjelse til at 

indlede traktatbrudsprocedurer i den 

forbindelse. 

rapportering og evaluering i henhold til 

denne forordning integreret med de 

relevante artikler i forordning (EU) nr. 

525/2013, som derfor bør ændres i 

overensstemmelse hermed. Ændringen af 

denne forordning skal også sikre, at 

medlemsstaternes fremskridt med at 

reducere emissionerne evalueres årligt, idet 

der tages hensyn til udviklingen i Unionens 

politikker og foranstaltninger og 

oplysninger indhentet fra medlemsstaterne. 

Hver andet år bør evalueringen indeholde 

Unionens forventede fremskridt med at 

opfylde sine reduktionsforpligtelser samt 

medlemsstaternes med at opfylde deres. 

Anvendelsen af nedsættelser bør dog kun 

overvejes hvert femte år, så der kan tages 

hensyn til det potentielle bidrag fra 

ryddede arealer, nyplantede arealer, 

forvaltede skovarealer, forvaltede dyrkede 

arealer og forvaltede græsarealer, jf. 

forordning [ ]. Dette berører ikke 

Kommissionens pligt til at sikre, at 

medlemsstaternes forpligtelser i henhold til 

denne forordning overholdes, og heller 

ikke Kommissionens beføjelse til at 

indlede traktatbrudsprocedurer i den 

forbindelse. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Denne forordning bør revideres i 

2024 og hvert femte år derefter for at 

vurdere, hvordan den fungerer generelt. 

Denne revision bør tage højde for 

udviklingen i de nationale forhold og 

basere sig på resultaterne af den samlede 

status over Parisaftalen. 

(20) Denne forordning bør revideres i 

2024 og hvert år derefter for at vurdere, 

hvordan den fungerer generelt, og hvorvidt 

medlemsstaterne overholder den. Denne 

revision bør bidrage til at sikre, at 

medlemsstaterne er på vej til at opfylde 

deres langsigtede mål for nedbringelse af 

drivhusgasemissionerne, og bør være 

baseret på en forberedende rapport fra 

Det Europæiske Miljøagentur, i hvilken 

forbindelse der bør tages højde for 

Unionens mål om overalt i økonomien at 
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reducere drivhusgasemissioner med 80-

95 % inden 2050 i forhold til 1990-

niveauet, Parisaftalens mål at opnå nul 

nettoemissioner i anden halvdel af dette 

århundrede på en måde, der ikke er til 

fare for fødevareproduktionen, og 

vigtigheden af at undersøge de bedste 

metoder til at optimere denne sektors 

bidrag til modvirkning af 

drivhusgasemissioner og til 

kulstofbinding, navnlig gennem 

LULUCF-aktiviteter. Kommissionen og 

Det Europæiske Miljøagentur bør også 

tage højde for udviklingen i de nationale 

forhold og basere sig på resultaterne af den 

samlede status over Parisaftalen og målet 

om at opnå nul nettoemissioner i anden 

halvdel af dette århundrede på en måde, 

der ikke er til fare for 

fødevareproduktionen og er i 

overensstemmelse med Det Europæiske 

Råds konklusioner fra 23. og 24. oktober 

2014, hvori man anerkendte 

landbrugssektorens begrænsede 

modvirkningspotentiale og dens 

multifunktionelle karakter. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning finder anvendelse 

for drivhusgasemissioner fra IPCC-

energikildekategorierne industriprocesser 

og produktanvendelse, landbrug og affald 

som fastsat i henhold til forordning (EU) 

nr. 525/2013, bortset fra emissioner fra 

aktiviteterne i bilag I til direktiv 

2003/87/EF. 

1. Denne forordning finder anvendelse 

på drivhusgasemissioner fra IPCC-

energikildekategorierne industriprocesser 

og produktanvendelse, landbrug og affald 

som fastsat i henhold til forordning (EU) 

nr. 525/2013, bortset fra emissioner fra 

aktiviteterne i bilag I til direktiv 

2003/87/EF. Nulemissionsfaktoren for 

biomasse anvendes kun på bioenergi fra 

affald og restprodukter. 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 4a 

 Langsigtede mål for reduktion af 

drivhusgasemissioner 

 Kommissionen vurderer senest i 2026 

fremskridtene mod Unionens langsigtede 

mål for reduktion af 

drivhusgasemissioner og 

medlemsstaternes evne til at opfylde deres 

individuelle forpligtelser under 

hensyntagen til resultaterne af den første 

globale statusopgørelse af 

gennemførelsen af Parisaftalen i 2023. 

Kommissionen benytter oplysningerne fra 

denne vurdering til at sikre, at 

medlemslandene er på vej til at reducere 

emissionerne til 80 % under 1990-

niveauerne inden 2050, i hvilken 

forbindelse der tages hensyn til de 

internationale målsætninger. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. For at forbedre den miljømæssige 

integritet og samtidig øge fleksibiliteten og 

tage hånd om det begrænsede 

modvirkningspotentiale i landbruget bør 

adgangen til de nye 

fleksibilitetsmuligheder i denne 

forordning betinges af, at de pågældende 

medlemsstater forpligter sig til at træffe 

modvirkningsforanstaltninger i andre 

sektorer, hvor der tidligere er opnået 

utilstrækkelige resultater. Kommissionen 

tillægges beføjelser til at vedtage 

delegerede retsakter i overensstemmelse 
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med artikel 12 med henblik på at supplere 

denne forordning ved at udarbejde en liste 

over sådanne foranstaltninger og sektorer 

inden 2020. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Adgang til den fleksibilitet, der er 

fastsat i denne artikel og bilag II, gives på 

betingelse af, at de pågældende 

medlemsstaterne forpligter sig til at træffe 

foranstaltninger inden for andre sektorer, 

hvor der tidligere er opnået 

utilstrækkelige resultater. Kommissionen 

tillægges beføjelser til at vedtage 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 12 med henblik på at supplere 

denne forordning ved at udarbejde en liste 

over sådanne foranstaltninger og sektorer 

senest den 31. december 2019. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Yderligere anvendelse af op til 280 

millioner nettooptag fra ryddede arealer, 

nyplantede arealer, forvaltede dyrkede 

arealer og forvaltede græsarealer 

Yderligere anvendelse af op til 425 

millioner nettooptag fra ryddede arealer, 

nyplantede arealer, forvaltede skovarealer, 

forvaltede dyrkede arealer og forvaltede 

græsarealer 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I det omfang, at en medlemsstats 

emissioner overskrider dens årlige 

emissionstildelinger for et givet år, kan en 

mængde op til summen af det samlede 

nettooptag og de samlede nettoemissioner 

fra de kombinerede regnskabskategorier 

ryddede arealer, nyplantede arealer, 

forvaltede dyrkede arealer og forvaltede 

græsarealer, jf. artikel 2 i forordning [ ] 

[LULUCF], tages i betragtning med 

henblik på overholdelsen af denne 

forordnings artikel 9 for det pågældende år, 

forudsat at: 

1. I det omfang, en medlemsstats 

emissioner overskrider dens årlige 

emissionstildelinger for et givet år, plus 

eventuelle emissionstildelinger, der er 

gemt i henhold til artikel 5, stk. 3, kan en 

mængde op til summen af det samlede 

nettooptag og de samlede nettoemissioner 

fra de kombinerede regnskabskategorier 

ryddede arealer, nyplantede arealer, 

forvaltede skovarealer, forvaltede dyrkede 

arealer og forvaltede græsarealer, jf. artikel 

2 i forordning [ ] [LULUCF], tages i 

betragtning med henblik på overholdelsen 

af denne forordnings artikel 9 for det 

pågældende år, forudsat at: 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når den delegerede retsakt, der 

skal ajourføre referenceværdierne for 

skove på grundlag af de nationale 

regnskabsplaner for skovbrug i henhold 

til artikel 8, stk. 6, i forordning 

[LULUCF], bliver vedtaget, tildeles 

Kommissionen beføjelser til at vedtage en 

delegeret retsakt for at ændre stk. 1 i 

denne artikel for at tage hensyn til 

bidraget fra regnskabskategorien forvaltet 

skovbrugsland i overensstemmelse med 

artikel 12 i denne forordning. 

udgår 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) foranstaltninger, som a) foranstaltninger, som 
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medlemsstaten vil gennemføre for at 

opfylde sine specifikke forpligtelser i 

henhold til artikel 4 gennem national 

lovgivning og nationale foranstaltninger og 

ved at gennemføre Unionens 

foranstaltninger 

medlemsstaten skal gennemføre for at 

opfylde sine specifikke forpligtelser i 

henhold til artikel 4, og som respekterer 

det mindre modvirkningspotentiale inden 

for landbrug og fødevaresikkerhed, 
gennem national lovgivning og nationale 

foranstaltninger og ved at gennemføre 

Unionens foranstaltninger 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis de evaluerede 

drivhusgasemissioner i 2027 og 2032 i en 

medlemsstat overskrider dennes årlige 

emissionstildeling for ethvert givet år i 

perioden i henhold til denne artikels stk. 2 

og den fleksibilitet, der anvendes i henhold 

til artikel 5 til 7, finder følgende 

foranstaltninger anvendelse: 

1. Hvis en medlemsstat overskrider 

sin årlige emissionstildeling for ethvert 

givet år i perioden i henhold til denne 

artikels stk. 2 og den fleksibilitet, der 

anvendes i henhold til artikel 5 til 7, finder 

følgende foranstaltninger anvendelse: 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) denne medlemsstat vil midlertidigt 

blive forment at overføre nogen del af sin 

årlige emissionstildeling til en anden 

medlemsstat, indtil den pågældende 

medlemsstat er i overensstemmelse med 

denne forordning. Den centrale 

administrator skal indføre dette forbud i det 

register, der er nævnt i artikel 11. 

b) denne medlemsstat vil blive 

forment at overføre nogen del af sin årlige 

emissionstildeling til en anden 

medlemsstat, indtil den pågældende 

medlemsstat er i overensstemmelse med 

denne forordning. Den centrale 

administrator skal indføre dette forbud i det 

register, der er nævnt i artikel 11. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. denne forordnings artikel 7, 

stk. 2, og artikel 11, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode 

fra datoen for ikrafttrædelsen af denne 

forordning. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. denne forordnings artikel 6, 

stk. 3a og 3b, og artikel 11, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode 

fra datoen for ikrafttrædelsen af denne 

forordning. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i artikel 7, stk. 2, og artikel 11 

omhandlede delegation af beføjelser kan til 

enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende 

afgørelse, til ophør. Denne tilbagekaldelse 

får virkning dagen efter afgørelsens 

offentliggørelse i Den Europæiske Unions 

Tidende eller på et i afgørelsen fastsat 

senere tidspunkt. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der 

allerede er i kraft. 

3. Den i artikel 6, stk. 3a og 3b, og 

artikel 11 omhandlede delegation af 

beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 

af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 

afgørelse om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Denne tilbagekaldelse får virkning 

dagen efter afgørelsens offentliggørelse i 

Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et i afgørelsen fastsat senere tidspunkt. Den 

berører ikke gyldigheden af delegerede 

retsakter, der allerede er i kraft. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 7, stk. 2, og artikel 11 

træder kun i kraft, hvis hverken Europa-

Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 

inden for en frist på to måneder fra 

meddelelsen af den pågældende retsakt til 

Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 

Europa-Parlamentet og Rådet inden 

udløbet af denne frist begge har informeret 

6. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 6, stk. 3a og 3b, og 

artikel 11 træder kun i kraft, hvis hverken 

Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 

indsigelse inden for en frist på to måneder 

fra meddelelsen af den pågældende retsakt 

til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 

Europa-Parlamentet og Rådet inden 

udløbet af denne frist begge har 
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Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 

indsigelse. Fristen forlænges med to 

måneder på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ. 

underrettet Kommissionen om, at de ikke 

agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges 

med to måneder på Europa-Parlamentets 

eller Rådets initiativ. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen skal aflægge rapport til 

Europa-Parlamentet og Rådet den 28. 

februar 2024 og derefter hvert femte år om 

anvendelsen af denne forordning, dens 

bidrag til EU's samlede reduktionsmål for 

drivhusgasser i 2030 og dens bidrag til 

målene i Parisaftalen, og den kan komme 

med forslag om nødvendigt. 

Kommissionen aflægger rapport til 

Europa-Parlamentet og Rådet senest den 

28. februar 2024 efter den første globale 

statusopgørelse over gennemførelsen af 

Parisaftalen i 2023 og efterfølgende 

globale statusopgørelser og derefter hvert 

femte år om anvendelsen af denne 

forordning, dens overensstemmelse med 

andre retsakter, dens bidrag til EU's 

samlede reduktionsmål for drivhusgasser i 

2030 og dens bidrag til målene i 

Parisaftalen, og den kan komme med 

forslag om nødvendigt. Denne rapport 

skal indeholde de fremskridt, der er gjort 

med at fungere som løftestang for og 

fastholde privat finansiering til støtte for 

den langsigtede omstilling til en 

kulstoffattig økonomi. Rapporten skal 

ledsages af en vurdering af 

omkostningseffektiviteten og af 

afbødningstiltagenes indvirkning på 

Unionens miljø- og biodiversitetsmål. 

Rapporten skal indeholde en vurdering af 

tildelingen af medlemsstaternes 

emissionsreduktionsmål på grundlag af 

omkostningseffektive og innovative 

emissionsreduktionsstrategier i stedet for 

BNP pr. indbygger. Hvis det er relevant, 

forelægger Kommissionen 

lovgivningsforslag om 

emissionsreduktionsforpligtelser for 

perioden efter 2030. 
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Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Bilag III – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

SAMLET NETTOOPTAG FRA 

RYDDEDE AREALER, NYPLANTEDE 

AREALER, FORVALTEDE DYRKEDE 

AREALER OG FORVALTEDE 

GRÆSAREALER, SOM 

MEDLEMSSTATERNE KAN 

MEDREGNE MED HENBLIK PÅ 

OVERHOLDELSEN I PERIODEN 2021 

TIL 2030 I HENHOLD TIL ARTIKEL 7 

SAMLET NETTOOPTAG FRA 

RYDDEDE AREALER, NYPLANTEDE 

AREALER, FORVALTEDE DYRKEDE 

AREALER, FORVALTEDE 

SKOVAREALER OG FORVALTEDE 

GRÆSAREALER, SOM 

MEDLEMSSTATERNE KAN 

MEDREGNE MED HENBLIK PÅ 

OVERHOLDELSEN I PERIODEN 2021 

TIL 2030 I HENHOLD TIL ARTIKEL 7 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Bilag III – tabel 

 

Kommissionens forslag 

 

Bilag III 

SAMLET NETTOOPTAG FRA RYDDEDE AREALER, NYPLANTEDE AREALER, 

FORVALTEDE DYRKEDE AREALER OG FORVALTEDE GRÆSAREALER, SOM 

MEDLEMSSTATERNE KAN MEDREGNE MED HENBLIK PÅ OVERHOLDELSEN I 

PERIODEN 2021 TIL 2030 I HENHOLD TIL ARTIKEL 7 

 Maksimal mængde udtrykt i mio. ton CO2-

ækvivalenter 

Belgien 3,8 

Bulgarien 4,1 

Tjekkiet 2,6 

Danmark 14,6 

Tyskland 22,3 

Estland 0,9 

Irland 26,8 

Grækenland 6,7 

Spanien 29,1 
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Frankrig 58,2 

Kroatien 0,9 

Italien 11,5 

Cypern 0,6 

Letland 3,1 

Litauen 6,5 

Luxembourg 0,25 

Ungarn 2,1 

Malta 0,03 

Nederlandene 13,4 

Østrig 2,5 

Polen 21,7 

Portugal 5,2 

Rumænien 13,2 

Slovenien 1,3 

Slovakiet 1,2 

Finland 4,5 

Sverige 4,9 

Det Forenede Kongerige 17,8 

Maksimum i alt 280 

 

Ændringsforslag 

Bilag III 

SAMLET NETTOOPTAG FRA RYDDEDE AREALER, NYPLANTEDE AREALER, 

FORVALTEDE SKOVAREALER, FORVALTEDE DYRKEDE AREALER OG 

FORVALTEDE GRÆSAREALER, SOM MEDLEMSSTATERNE KAN MEDREGNE 

MED HENBLIK PÅ OVERHOLDELSEN I PERIODEN 2021 TIL 2030 I HENHOLD TIL 

ARTIKEL 7 

 Maksimal mængde udtrykt i mio. ton CO2-

ækvivalenter 

Belgien 5,7 

Bulgarien 6,2 

Tjekkiet 4,0 

Danmark 22,2 

Tyskland 33,9 
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Estland 1,3 

Irland 40,7 

Grækenland 10,2 

Spanien 44,2 

Frankrig 88,4 

Kroatien 1,4 

Italien 17,4 

Cypern 0,9 

Letland 4,8 

Litauen 9,9 

Luxembourg 0,4 

Ungarn 3,2 

Malta 0,3 

Nederlandene 20,0 

Østrig 3,8 

Polen 33,0 

Portugal 7,9 

Rumænien 20,0 

Slovenien 1,9 

Slovakiet 1,9 

Finland 6,9 

Sverige 7,5 

Det Forenede Kongerige 27,0 

Maksimum i alt: 425 
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