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KORT BEGRUNDELSE 

Parisaftalen blev vedtaget i december 2015 på den 21. partskonference under FN's 

rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC). Denne aftale er en global milepæl i 

bestræbelserne på at fremme den globale omstilling til et kulstoffattigt og klimarobust 

samfund, og den vil erstatte tilgangen under Kyotoprotokollen fra 1997. Politikkerne sigter 

mod at gennemføre EU's bindende mål om at reducere drivhusgasemissionerne med mindst 

40 % (sammenlignet med 1990) senest i 2030. Aftalen omfatter et langsigtet mål og 

præciserer, at arealanvendelse og skove vil udgøre et væsentligt bidrag til at nå de langsigtede 

klimamål. 

Målet med dette forslag er at fastslå, hvordan sektoren for arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug (LULUCF) medtages i EU's ramme for klimapolitik fra 2021. 

Indtil nu har Kyotoprotokollen (der udløber ved udgangen af 2020) lagt begrænsninger på EU 

og de enkelte medlemsstater, da de skal sørge for, at LULUCF-sektoren ikke udleder ekstra 

emissioner. Dermed skal styringen af LULUCF-sektoren udvikles yderligere inden for EU.  

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag. Hun mener, at det er et ambitiøst forslag, 

som støtter behovet for et mere robust regnskabssystem, der sigter mod at bidrage til målet 

om 40 % reduktion af drivhusgasemissionerne inden 2030.  

Ordføreren er bekymret over, at beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, 5, 

8, 10 og 13, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode. Ordføreren foreslår, at 

forkorte denne periode til 5 år i overensstemmelse med rapporteringsperioderne 2021-2025 og 

2026-2030.  

Arealanvendelse og skove udgør en enestående mulighed for at bidrage til en effektiv 

klimapolitik. Det skyldes, at sektoren ikke blot udleder drivhusgasser, men også kan fjerne 

CO2 fra atmosfæren. Skovsektorens bidrag og muligheder er afgørende for gennemførelsen af 

en cirkulær økonomi.  

I dette forslag behandler ordføreren de vigtigste spørgsmål inden for dette område i 

overensstemmelse med ITRE-Udvalgets kompetencer, bl.a.: 

a) mere støtte til forskning og udvikling inden for skovforvaltning under hensyntagen til 

den geografiske diversitet 

b) udnyttelse af EU's rumprogram såsom jordobservationssatellitsystemet Copernicus, som 

giver værdifuld støtte til overvågning af LULUCF-aktiviteter  

c) fødevaresikkerhed og biodiversitet 

d) efterlevelse af internationale aftaler og EU-retten 

e) virkning for medlemsstaternes og EU's regnskabssystemer 

f) fleksibilitet 

g) træprodukter og andre skovprodukter med lang levetid 
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h) skovreferenceniveauer. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag   1 

Forslag til forordning 

Henvisning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 under henvisning til protokol nr. 1 til 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde om de nationale 

parlamenters rolle i Den Europæiske 

Union, 

Ændringsforslag   2 

Forslag til forordning 

Henvisning 1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 under henvisning til protokol nr. 2 til 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde om anvendelse af 

nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet, 

Ændringsforslag   3 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Den 10. juni 2016 fremlagde 

Kommissionen et forslag for EU om at 

ratificere Parisaftalen. Dette 

lovgivningsforslag er et led i 

gennemførelsen af Unionens forpligtelse til 

at opnå emissionsreduktioner for 

økonomien som helhed, hvilket bekræftes i 

Unionens og dens medlemsstaters 

(3) Parisaftalen blev ratificeret af 

Rådet den 5. oktober 2016 efter Europa-

Parlamentets godkendelse den 4. oktober 

2016, og aftalen trådte i kraft den 

4. november 2016. Dette 

lovgivningsforslag er et led i 

gennemførelsen af Unionens forpligtelse til 

at opnå emissionsreduktioner for 
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tilsigtede nationalt bestemte 

reduktionsforpligtelse, der blev forelagt 

sekretariatet for De Forenede Nationers 

rammekonvention om klimaændringer 

("UNFCCC") den 6. marts 201510. 

økonomien som helhed, hvilket bekræftes i 

Unionens og dens medlemsstaters 

tilsigtede nationalt bestemte 

reduktionsforpligtelse, der blev forelagt 

sekretariatet for De Forenede Nationers 

rammekonvention om klimaændringer 

("UNFCCC") den 6. marts 201510. 

__________________ __________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

Ændringsforslag   4 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Parisaftalen fastsætter bl.a. et 

langsigtet mål i overensstemmelse med 

målsætningen om at holde stigningen i den 

globale gennemsnitstemperatur et godt 

stykke under 2 °C i forhold til det 

førindustrielle niveau og fortsætte 

bestræbelserne på at begrænse 

temperaturstigningen til 1,5 °C i forhold til 

det førindustrielle niveau. For at nå dette 

mål skal parterne udarbejde, meddele og 

håndhæve successive nationalt bestemte 

bidrag. Parisaftalen erstatter 

fremgangsmåden i Kyotoprotokollen fra 

1997, som ikke fortsættes efter 2020. I 

Parisaftalen opfordres også til, at der i 

anden halvdel af dette århundrede opnås en 

balance mellem menneskeskabte 

emissioner fordelt på kilder og optaget 

heraf fordelt på dræn af drivhusgasser, og 

til, at parterne træffer foranstaltninger til at 

bevare og eventuelt forøger dræn og 

reservoirer for drivhusgasser, herunder 

skove. 

(4) Parisaftalen fastsætter bl.a. et 

langsigtet mål i overensstemmelse med 

målsætningen om at holde stigningen i den 

globale gennemsnitstemperatur et godt 

stykke under 2 °C i forhold til det 

førindustrielle niveau og fortsætte 

bestræbelserne på at begrænse 

temperaturstigningen til 1,5 °C i forhold til 

det førindustrielle niveau, som 

videnskabsfolkene er enige om er 

nødvendigt. hvis verden skal gå ind i en 

periode med emissionsreduktioner og 

negative emissioner. For at nå dette mål er 

det nødvendigt, at parterne styrker deres 

kollektive bestræbelser på at modvirke 

klimaændringerne og begrænse den 

globale opvarmning. Unionen er nødt til 

fortsat at gå forrest med et godt eksempel 

og øge sin klimaindsats til et niveau, der 

er i overensstemmelse med Parisaftalens 

mål. Parterne skal udarbejde, meddele og 

håndhæve successive nationalt bestemte 

bidrag. Parisaftalen erstatter 

fremgangsmåden i Kyotoprotokollen fra 

1997, som ikke fortsættes efter 2020. I 

Parisaftalen opfordres også til, at der i 

anden halvdel af dette århundrede opnås en 

balance mellem menneskeskabte 

emissioner fordelt på kilder og optaget 
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heraf fordelt på dræn af drivhusgasser, og 

til, at parterne træffer foranstaltninger til at 

bevare og eventuelt forøger dræn og 

reservoirer for drivhusgasser, herunder 

skove. Parisaftalen understreger 

endvidere betydningen af bæredygtig 

skovforvaltning for at nå målet om at 

skabe balance mellem emissioner og 

optag og forbedre tilpasningen til 

klimaforandringer. 

Ændringsforslag   5 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Denne forordning bør bidrage til 

overgangen til en kulstoffattig økonomi 

og til at nå de mål, der er fastsat i 

Parisaftalen, samtidig med at der sikres 

en passende beskyttelse af EU's 

biodiversitet og økosystemer, bl.a. gennem 

tilpasningsforanstaltninger. I denne 

henseende bør sammenhængen med EU's 

emissionshandelssystem, beslutningen om 

indsatsfordeling, EU's biodiversitets- og 

skovstrategier, fugledirektivet og 

habitatdirektivet respekteres. 

Ændringsforslag   6 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) LULUCF-sektoren kan bidrage til 

modvirkning af klimaændringerne på flere 

forskellige måder, navnlig ved at reducere 

emissioner og bevare og forbedre dræn og 

kulstoflagre. For at foranstaltninger, der 

navnlig sigter mod at øge kulstofbindingen, 

kan være effektive, er kulstofpuljers 

langsigtede stabilitet og tilpasningsevne af 

afgørende betydning. 

(6) LULUCF-sektoren kan bidrage til 

modvirkning af klimaændringerne på flere 

forskellige måder, navnlig ved at reducere 

emissioner, bevare og forbedre dræn og 

kulstoflagre, og levere langtidsholdbare 

biomaterialer, der kan fungere som 

midlertidige kulstoflagre og erstatninger 

for kulstofintensive materialer. For at 

foranstaltninger, der navnlig sigter mod at 

øge kulstofbindingen, kan være effektive, 

er kulstofpuljers langsigtede stabilitet og 
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tilpasningsevne af afgørende betydning. På 

lang sigt vil en bæredygtig 

skovforvaltningsstrategi rettet mod at 

opretholde og øge skoves kulstoflagre, 

samtidig med at der produceres et årligt 

vedvarende udbytte af skovmaterialer, 

generere den største vedvarende 

afbødningsfordel. 

Ændringsforslag   7 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Prioritering af støtte til forskning i 

klimaændringer vil styrke LULUF-

sektorens rolle med hensyn til afbødning 

af og tilpasning til klimaændringerne. En 

styrkelse af EU's program for forskning 

og innovation for perioden 2021-2028  

inden for LULUCF-sektoren vil bl.a. 

bidrage til at uddybe og sprede 

videnskabelig viden og lokalsamfundenes 

viden om sektorens resultater, fremme 

bæredygtig innovation, fremskynde 

overgangen til den digitale tidsalder, 

modernisere almen og faglig uddannelse, 

styrke LULUCF-sektorens 

modstandskraft og muliggøre overvågning 

af biodiversitet og menneskelig handling. 

Ændringsforslag   8 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Som det første skridt blev der med 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 529/2013/EU 11 fastsat regnskabsregler, 

der gælder for drivhusgasemissioner og 

optag fra LULUCF-sektoren, og den 

bidrog dermed til en politikudvikling, der 

går i retning af en medtagelse af LULUCF-

sektoren i Unionens 

(7) Som det første skridt blev der med 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 529/2013/EU11 fastsat regnskabsregler, 

der gælder for drivhusgasemissioner og 

optag fra LULUCF-sektoren, og den 

bidrog dermed til en politikudvikling, der 

går i retning af en medtagelse af LULUCF-

sektoren i Unionens 
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emissionsreduktionsforpligtelse. Denne 

forordning bør bygge på de eksisterende 

regnskabsregler, idet de opdateres og 

forbedres for perioden 2021-2030. Den bør 

fastsætte medlemsstaternes forpligtelser til 

at gennemføre disse regnskabsregler og 

forpligtelsen til at sikre, at den samlede 

LULUCF-sektor ikke genererer 

nettoemissioner. Den bør ikke fastsætte 

regnskabs- eller rapporteringsforpligtelser 

for private parter. 

emissionsreduktionsforpligtelse. Denne 

forordning bør bygge på de eksisterende 

regnskabsregler, idet de opdateres og 

forbedres for perioden 2021-2030. Den bør 

under alle omstændigheder fastsætte 

medlemsstaternes forpligtelser til at 

gennemføre disse regnskabsregler og 

forpligtelsen til at sikre, at den samlede 

LULUCF-sektor ikke genererer 

nettoemissioner. Den bør ikke fastsætte 

regnskabs- eller rapporteringsforpligtelser 

for private parter, og medlemsstaterne må 

ikke indføre sådanne forpligtelser i 

forbindelse med gennemførelsen af denne 

forordning. 

_________________ _________________ 

11 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 529/2013/EU af 21. maj 2013 om 

regnskabsregler vedrørende 

drivhusgasemissioner og -optag i 

forbindelse med aktiviteter, der vedrører 

arealanvendelse, ændret arealanvendelse 

og skovbrug, og oplysninger om 

handlingsplaner, der vedrører disse 

aktiviteter (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 80). 

11 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

nr. 529/2013/EU af 21. maj 2013 om 

regnskabsregler vedrørende 

drivhusgasemissioner og -optag i 

forbindelse med aktiviteter, der vedrører 

arealanvendelse, ændret arealanvendelse 

og skovbrug, og oplysninger om 

handlingsplaner, der vedrører disse 

aktiviteter (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 80). 

Begrundelse 

Det er første gang, at LULUCF er indbygget i retlige forpligtelser i EU's klimaramme. Det er 

vigtigt at sikre, at private parter ikke vil være administrativt berørt af forslaget. Det er derfor 

også vigtigt, at medlemsstaterne gør, hvad de kan for at undgå at pålægge private parter 

ekstra byrder. 

Ændringsforslag   9 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) For at fastlægge nøjagtige 

opgørelser af emissioner og optag i 

overensstemmelse med Det 

Mellemstatslige Panel om 

Klimaændringers (IPCC) retningslinjer for 

nationale drivhusgasopgørelser fra 2006 

("IPCC-retningslinjerne"), bør de årlige 

rapporterede værdier i henhold til 

(8) For at fastlægge nøjagtige 

opgørelser af emissioner og optag i 

overensstemmelse med Det 

Mellemstatslige Panel om 

Klimaændringers (IPCC) retningslinjer for 

nationale drivhusgasopgørelser fra 2006 

("IPCC-retningslinjerne"), bør de årlige 

rapporterede værdier i henhold til 
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forordning (EU) nr. 525/2013 for 

arealanvendelseskategorier og 

omlægningen mellem kategorier for 

arealanvendelser benyttes, hvorved de 

anvendte metode i henhold til UNFCCC og 

Kyotoprotokollen strømlines. Arealer, der 

omlægges til en anden 

arealanvendelseskategori, bør regnes for at 

være i overgang til denne kategori i en 

periode på 20 år, hvilket er 

standardværdien i IPPC-retningslinjerne. 

forordning (EU) nr. 525/2013 for 

arealanvendelseskategorier og 

omlægningen mellem kategorier for 

arealanvendelser benyttes, hvorved de 

anvendte metode i henhold til UNFCCC og 

Kyotoprotokollen strømlines. Arealer, der 

omlægges til en anden 

arealanvendelseskategori, bør regnes for at 

være i overgang til denne kategori i en 

periode på 20 år, hvilket er 

standardværdien i IPPC-retningslinjerne. I 

betragtning af de forskellige fysiske og 

miljømæssige forhold i medlemsstaterne, 

ikke mindst på grund af forskellige 

geografiske og klimatiske forhold, som 

har indvirkning på den faktiske længde af 

overgangsperioderne for ændringer i 

kulstoflagre, bør der indrømmes 

undtagelser fra denne standardværdi, som 

er berettigede i henhold til IPCC-

retningslinjerne. 

Ændringsforslag   10 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Emissioner og optag fra skovarealer 

afhænger af en række naturlige 

omstændigheder, aldersstruktur samt 

nuværende og tidligere forvaltningspraksis. 

Anvendelsen af et basisår gør det ikke 

muligt at afspejle disse faktorer og heraf 

følgende cykliske virkninger på emissioner 

og optag eller variationer i disse mellem 

forskellige år. De relevante regnskabsregler 

bør i stedet indeholde referenceniveauer, 

således at der ses bort fra virkningerne af 

naturlige og landespecifikke karakteristika. 

I mangel af en international revision efter 

UNFCCC og Kyotoprotokollen bør der 

indføres en kontrolprocedure for at sikre 

gennemsigtighed og forbedring af 

regnskabskvaliteten i denne kategori. 

(9) Emissioner og optag fra skovarealer 

afhænger af en række naturlige 

omstændigheder, aldersstruktur samt 

nuværende og tidligere forvaltningspraksis, 

og disse forskelle mellem medlemsstaterne 

bør respekteres. Anvendelsen af et basisår 

gør det ikke muligt at afspejle disse 

faktorer og heraf følgende cykliske 

virkninger på emissioner og optag eller 

variationer i disse mellem forskellige år. 

De relevante regnskabsregler bør i stedet 

indeholde referenceniveauer, således at der 

ses bort fra virkningerne af naturlige og 

landespecifikke karakteristika. I mangel af 

en international revision efter UNFCCC og 

Kyotoprotokollen bør der indføres en 

kontrolprocedure for at sikre 

gennemsigtighed og forbedring af 

regnskabskvaliteten i denne kategori. 
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Ændringsforslag   11 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Når Kommissionen vælger at blive 

bistået af en ekspertgruppe i 

overensstemmelse med Kommissionens 

afgørelse (K(2016)3301) i forbindelse med 

revisionen af nationale regnskabsregler 

for skovbrug, bør den bygge på god praksis 

og erfaring i forbindelse med eksperternes 

revision under UNFCCC, herunder 

deltagelse af nationale eksperter og 

anbefalinger, og udvælge et tilstrækkeligt 

antal eksperter fra medlemsstaterne. 

(10) Hvis og så længe Kommissionen 

vælger at blive bistået af en ekspertgruppe i 

overensstemmelse med Kommissionens 

afgørelse (C(2016)3301) i forbindelse med 

revisionen af de nationale 

regnskabsoversigter for skovbrug, bør det 

bygge på god praksis og erfaringer fra 

eksperternes revision under UNFCCC, 

herunder for så vidt angår deltagelse af 

nationale eksperter og anbefalinger, og der 

bør vælges et tilstrækkeligt antal eksperter 

fra medlemsstaterne. 

Ændringsforslag   12 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Det anføres i de internationalt 

aftalte IPCC-retningslinjer, at emissioner 

fra forbrændingen af biomasse kan opgøres 

som nul i energisektoren på den betingelse, 

at disse emissioner medregnes i LULUCF-

sektoren. I EU opgøres emissioner fra 

biomasseforbrænding som nul i henhold til 

artikel 38 i forordning (EU) nr. 601/2012 

og bestemmelserne i forordning (EU) nr. 

525/2013, og sammenhængen med IPCC-

retningslinjerne ville således kun blive 

sikret, hvis der tages korrekt hensyn til 

disse emissioner efter denne forordning. 

(11) Det anføres i de internationalt 

aftalte IPCC-retningslinjer, at emissioner 

fra forbrændingen af biomasse kan opgøres 

som nul i energisektoren på den betingelse, 

at disse emissioner medregnes i LULUCF-

sektoren. Inden for rammerne af EU 

opgøres emissioner fra 

biomasseforbrænding som nul i henhold til 

artikel 38 i forordning (EU) nr. 601/2012 

og bestemmelserne i forordning (EU) 

nr. 525/2013, og sammenhængen med 

IPCC-retningslinjerne ville således kun 

blive sikret, hvis der tages korrekt hensyn 

til disse emissioner efter denne forordning. 

Regnskabsreglerne i denne forordning 

bør ikke hindre brugen af bæredygtig 

biomasse i energisektoren gennem 

produktion af emissioner fra LULUCF-

sektoren. 

Ændringsforslag   13 
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Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Den øgede bæredygtige anvendelse 

af høstede træprodukter kan i væsentlig 

grad begrænse emissioner til og øge 

optaget af drivhusgasser fra atmosfæren. 

Regnskabsreglerne bør sikre, at 

medlemsstaterne i regnskaberne nøjagtigt 

angiver ændringerne i mængden af høstet 

træ, når disse sker, for at give incitament til 

at øge brugen af høstede træprodukter med 

lang livscyklus. Kommissionen bør vejlede 

om metodologiske spørgsmål, der er 

relateret til regnskabet for høstede 

træprodukter. 

(12) Den øgede bæredygtige anvendelse 

af høstede træprodukter kan i væsentlig 

grad begrænse emissioner til og øge 

optaget af drivhusgasser fra atmosfæren. 

Regnskabsreglerne bør sikre, at 

medlemsstaterne i regnskaberne nøjagtigt 

angiver ændringerne i mængden af høstet 

træ, når disse sker, for at give incitament til 

at øge brugen af høstede træprodukter med 

lang livscyklus. Med henblik på yderligere 

at fremme og omfatte den positive 

substitutionsvirkning bør Kommissionen 

ved hjælp af en delegeret retsakt medtage 

flere produkter i beregningerne af høstede 

træprodukter. Kommissionen bør vejlede 

om metodologiske spørgsmål, der er 

relateret til regnskabet for høstede 

træprodukter. 

Ændringsforslag   14 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Naturlige forstyrrelser, såsom 

skovbrande, insekt- og sygdomsangreb, 

ekstremt vejr og geologiske forstyrrelser, 

som er uden for medlemsstaternes kontrol, 

og som disse ikke har nogen indflydelse 

på, kan medføre drivhusgasemissioner af 

midlertidig karakter i LULUCF-sektoren 

eller reversering af tidligere optag. 

Eftersom reversering også kan skyldes 

forvaltningsbeslutninger, såsom 

beslutninger om at høste eller plante træer, 

bør denne forordning sikre, at 

menneskeskabt reversering af optag altid 

afspejles nøjagtigt i LULUCF-

opgørelserne. Desuden bør denne 

forordning give medlemsstaterne en 

begrænset mulighed for at udelukke 

emissioner fra forstyrrelser, der er uden for 

(13) Naturlige forstyrrelser såsom 

skovbrande, insekt- og sygdomsangreb, 

ekstremt vejr og geologiske forstyrrelser, 

som er uden for medlemsstaternes kontrol, 

og som disse ikke har nogen indflydelse 

på, kan medføre drivhusgasemissioner af 

midlertidig karakter i LULUCF-sektoren 

eller reversering af tidligere optag. I 

betragtning af at reversering også kan 

skyldes forvaltningsbeslutninger såsom 

beslutninger om at høste eller plante træer 

bør denne forordning sikre, at 

menneskeskabt reversering af optag altid 

afspejles nøjagtigt i LULUCF-

opgørelserne. Desuden bør denne 

forordning give medlemsstaterne en 

begrænset mulighed for at udelukke 

emissioner fra forstyrrelser, der er uden for 
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deres kontrol, fra deres LULUCF-

regnskaber. Den måde, hvorpå 

medlemsstaterne administrerer disse 

bestemmelser, bør dog ikke føre til 

uretmæssigt lave opgørelser. 

deres kontrol, fra deres LULUCF-

regnskaber. Den måde, hvorpå 

medlemsstaterne administrerer disse 

bestemmelser, bør dog ikke føre til 

uretmæssigt lave opgørelser eller 

afskrække medlemsstaterne fra at træffe 

forebyggende foranstaltninger som f.eks. 

investeringer for at mindske risikoen for 

naturlige forstyrrelser. 

Ændringsforslag   15 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For at sikre en effektiv, 

gennemsigtig og omkostningseffektiv 

rapportering og verifikation af 

drivhusgasemissioner og optag samt andre 

nødvendige oplysninger til at vurdere 

overholdelsen af medlemsstaternes 

forpligtelser, bør der indsættes 

rapporteringskrav i forordning (EU) nr. 

525/2013 ved denne forordning, og kontrol 

af overholdelsen i henhold til denne 

forordning bør tage disse rapporteringer i 

betragtning. Forordning (EU) nr. 525/2013 

bør derfor ændres i overensstemmelse 

hermed. Disse bestemmelser kan muligvis 

strømlines yderligere, således at der tages 

hensyn til eventuelle relevante ændringer i 

forbindelse med den integrerede styring af 

energiunionen, hvorom der ifølge 

Kommissionens arbejdsprogram vil blive 

fremsat et forslag i slutningen af 2016. 

(15) For at sikre en sikker, effektiv, 

gennemsigtig og omkostningseffektiv 

rapportering og verifikation af 

drivhusgasemissioner og optag samt andre 

nødvendige oplysninger til at vurdere 

overholdelsen af medlemsstaternes 

forpligtelser, bør der indsættes 

rapporteringskrav i forordning (EU) 

nr. 525/2013 ved denne forordning, og 

kontrol af overholdelsen i henhold til 

denne forordning bør tage disse 

rapporteringer i betragtning. Forordning 

(EU) nr. 525/2013 bør derfor ændres i 

overensstemmelse hermed. Disse 

bestemmelser kan muligvis strømlines 

yderligere, således at der tages hensyn til 

eventuelle relevante ændringer i 

forbindelse med den integrerede styring af 

energiunionen, hvorom der ifølge 

Kommissionens arbejdsprogram vil blive 

fremsat et forslag i slutningen af 2016. 

Ændringsforslag   16 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) I henhold til klimakonventionen 

skal Unionen og medlemsstaterne udvikle, 

jævnligt ajourføre, offentliggøre og 
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meddele partskonferencen nationale 

opgørelser baseret på sammenlignelige 

metoder, der er godkendt af 

partskonferencen, over menneskeskabte 

emissioner fra kilder og optag gennem 

dræn for samtlige drivhusgasser. 

Drivhusgasopgørelser er afgørende for 

overvågning af gennemførelsen af 

dekarbonisering og for vurdering af 

overholdelse af klimarelateret lovgivning. 

Medlemsstaternes forpligtelser med 

hensyn til oprettelse og forvaltning af 

nationale opgørelser er fastsat i 

forordningen (om energiforvaltning, 

COM(2016)0759). 

Ændringsforslag   17 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Det Europæiske Miljøagentur bør 

bistå Kommissionen efter behov i 

overensstemmelse med dets årlige 

arbejdsprogram med systemet for årlig 

rapportering af drivhusgasemissioner og 

optag, vurderingen af oplysninger om 

politikker og foranstaltninger samt 

nationale fremskrivninger, evaluering af 

planlagte supplerende politikker og 

foranstaltninger og kontrol af 

overholdelsen, der udføres af 

Kommissionen i henhold til denne 

forordning. 

(16) Det Europæiske Miljøagentur 

(EEA) bør bistå Kommissionen efter behov 

i overensstemmelse med dets årlige 

arbejdsprogram med systemet for årlig 

rapportering af drivhusgasemissioner og 

optag, vurderingen af oplysninger om 

politikker og foranstaltninger samt 

nationale fremskrivninger, evaluering af 

planlagte supplerende politikker og 

foranstaltninger og kontrol af 

overholdelsen, der udføres af 

Kommissionen i henhold til denne 

forordning. 

Ændringsforslag   18 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) For at lette dataindsamlingen og 

metodeforbedringen bør arealanvendelse 

opgøres og rapporteres ved hjælp af 

geografisk sporing af hvert areal svarende 

til nationale og EU-

(17) For at lette dataindsamlingen og 

metodeforbedringen bør arealanvendelse 

udtrykkeligt opgøres og rapporteres ved 

hjælp af geografisk sporing af hvert areal 

svarende til nationale og EU-
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dataindsamlingssystemer. Eksisterende 

EU- og medlemsstatsprogrammer og -

undersøgelser, herunder LUCAS-systemet 

til overvågning af arealanvendelse og 

Unionens jordobservations- og 

jordovervågningsprogram COPERNICUS 
til dataindsamling, bør udnyttes bedst 

muligt. Datastyring, herunder deling med 

henblik på genanvendelse af rapportering 

og formidling skal være i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF 

af 14. marts 2007 om opbygning af en 

infrastruktur for geografisk information i 

Det Europæiske Fællesskab. 

dataindsamlingssystemer. Eksisterende 

EU- og medlemsstatsprogrammer og -

undersøgelser, herunder LUCAS-systemet 

til overvågning af arealanvendelse, det 

europæiske jordovervågningsprogram 

Copernicus – og her navnlig gennem 

Sentinel-2 – til dataindsamling og de 

europæiske satellitnavigationssystemer 

Galileo og EGNOS, som kan bruges til 

overvågning af arealanvendelse, bør 

udnyttes bedst muligt. Datastyring, 

herunder deling med henblik på 

genanvendelse af rapportering og 

formidling skal være i overensstemmelse 

med Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om 

opbygning af en infrastruktur for 

geografisk information i Det Europæiske 

Fællesskab. 

Ændringsforslag   19 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at sikre korrekt bogføring af 

transaktioner i henhold til denne 

forordning, herunder brug af fleksibilitet 

og sporing, bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

290 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde delegeres til Kommissionen 

med hensyn til den tekniske tilpasning af 

definitioner, værdier, lister over 

drivhusgasser og kulstofpuljer, 

opdateringen af referenceniveauer, 

bogføringen af transaktioner og revisionen 

af metode og oplysningskrav. Disse 

foranstaltninger skal tage hensyn til 

bestemmelserne i Kommissionens 

forordning (EU) nr. 389/2013 om 

oprettelse af et EU-register. De nødvendige 

bestemmelser bør være indeholdt i en 

enkelt retsakt, der kombinerer 

regnskabsbestemmelserne i henhold til 

direktiv 2003/87/EF, forordning (EU) nr. 

525/2013, forordning [] om bindende årlige 

(18) For at sikre korrekt bogføring af 

transaktioner i henhold til denne 

forordning, herunder brug af fleksibilitet 

og sporing, bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde (TEUF) delegeres 

til Kommissionen med hensyn til den 

tekniske tilpasning af definitioner, værdier, 

lister over drivhusgasser og kulstofpuljer, 

opdateringen af referenceniveauer, 

bogføringen af transaktioner og revisionen 

af metode og oplysningskrav. Disse 

foranstaltninger skal tage hensyn til 

bestemmelserne i Kommissionens 

forordning (EU) nr. 389/2013 om 

oprettelse af et EU-register. De nødvendige 

bestemmelser bør være indeholdt i en 

enkelt retsakt, der kombinerer 

regnskabsbestemmelserne i henhold til 

direktiv 2003/87/EF, forordning (EU) 

nr. 525/2013, forordning [] om bindende 
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reduktioner af drivhusgasemissioner fra 

medlemsstaterne fra 2021-2030 for en 

modstandsdygtig energiunion og denne 

forordning. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, der 

gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale 

om bedre lovgivning af 13. april 2016. For 

at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle 

dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til møder 

i Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

årlige reduktioner af drivhusgasemissioner 

fra medlemsstaterne fra 2021-2030 for en 

modstandsdygtig energiunion og denne 

forordning. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, der 

gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale 

om bedre lovgivning af 13. april 2016. For 

at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle 

dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til møder 

i Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

Ændringsforslag   20 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Det vigtigste formål med denne 

forordning er at bidrage til det globale 

tilsagn om at holde temperaturstigningen 

under 2 °C i forhold til det førindustrielle 

niveau og fortsætte indsatsen for at 

begrænse den globale opvarmning til 

1,5 °C. 

Ændringsforslag   21 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) forvaltede vådområder: 

arealanvendelse rapporteret som 

vådområder, der bevares som 

vådområder, og bebyggelse, andre arealer 

omlagt til vådområder og vådområder 

omlagt til bebyggelse og andre arealer 
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Ændringsforslag   22 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. En medlemsstat kan vælge at 

medtage forvaltede vådområder defineret 

som arealanvendelse, der er rapporteret 

som vådområder, der bevares som 

vådområder, og bebyggelse og andre 

arealer, der er omlagt til vådområder, og 

vådområder omlagt til bebyggelse og 

andre områder i anvendelsesområdet for 

dens forpligtelse i henhold til artikel 4. 

Hvis en medlemsstat vælger at gøre dette, 

skal den redegøre for emissioner og optag 

fra forvaltede vådområder i 

overensstemmelse med denne forordning. 

2. Medlemsstater, som ikke har en 

særlig opgørelseskategori for forvaltede 

vådområder pr. [datoen for 

ikrafttrædelsen], kan nyde godt af en 

overgangsperiode på fem år fra den 

[datoen for ikrafttrædelsen] til at 

indsamle pålidelige og gennemsigtige data 

om forvaltede vådområder og etablere et 

rapporteringssystem i overensstemmelse 

med denne forordning. 

Hensigtsmæssigheden af disse data og 

rapporteringssystemet skal vurderes som 

led i den kontrol, der er omhandlet i 

artikel 12. 

Ændringsforslag   23 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Når der opgøres for nyplantede 

arealer, ryddede arealer og forvaltede 

skovarealer, skal medlemsstaterne 

medtage en opgørelseskategori 

vedrørende høstede træprodukter i 

overensstemmelse med artikel 9. 

Ændringsforslag   24 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 14 for at 

tilpasse definitionerne i stk. 1 til den 

videnskabelige udvikling eller de tekniske 

fremskridt og for at sikre 

2. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 14 for at 

tilpasse definitionerne i stk. 1 til den 

videnskabelige udvikling eller de tekniske 

fremskridt og for at sikre 
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overensstemmelse mellem disse 

definitioner og eventuelle ændringer af 

relevante definitioner i retningslinjerne for 

nationale drivhusgasopgørelser fra IPCC i 

2006 ("IPCC-retningslinjerne"). 

overensstemmelse mellem disse 

definitioner og eventuelle ændringer af 

relevante definitioner i retningslinjerne for 

nationale drivhusgasopgørelser fra IPCC i 

2006 og alle relevante supplerende 

retningslinjer fra IPCC ("IPCC-

retningslinjerne"). 

Ændringsforslag   25 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For perioden 2021-2025 og 2026-2030 og 

under hensyntagen til den i artikel 11 

omhandlende fleksibilitet skal hver 

medlemsstat sikre, at emissionerne ikke 

overstiger optag, idet disse beregnes som 

summen af de samlede emissioner og optag 

på deres område i de 

arealopgørelseskategorier, der er 

omhandlet i artikel 2, i overensstemmelse 

med denne forordning. 

For perioden 2021-2025 og 2026-2030 skal 

medlemsstaterne som minimumsstandard 
sikre, at emissionerne ikke overstiger 

optag, idet disse beregnes som summen af 

de samlede emissioner og optag på deres 

område i de arealopgørelseskategorier, der 

er omhandlet i artikel 2, i 

overensstemmelse med denne forordning. 

Ændringsforslag   26 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 For at opfylde Unionens langsigtede 

tilsagn i henhold til Parisaftalen skal 

medlemsstaterne forelægge 

Kommissionen en handlingsplan i 

overensstemmelse med den procedure, der 

er fastsat i forordning [om 

energiforvaltning, COM(2016)0759], hvor 

der fastlægges langsigtede mål for at øge 

optag og kulstoflagre for en bæredygtig 

skovbrugsforvaltning. 

Ændringsforslag   27 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Når medlemsstaterne udarbejder 

deres nationale opgørelser, skal de sikre, 

at aktiviteter i forbindelse med 

arealanvendelse er i overensstemmelse 

med EU's biodiversitets- og skovstrategier.  

Ændringsforslag   28 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uanset kravet om at anvende 

standardværdien, der er fastlagt i artikel 5, 

stk. 3, kan en medlemsstat overflytte 

dyrkede arealer, græsarealer, vådområder, 

bebyggelse og andre arealer fra kategorien 

af arealer, der er omlagt til skovareal, til 

kategorien skovareal, der forbliver 

skovareal, efter en periode på 30 år regnet 

fra tidspunktet for omlægningen. 

2. Uanset kravet om at anvende 

standardværdien, der er fastlagt i artikel 5, 

stk. 3, kan en medlemsstat overflytte 

dyrkede arealer, græsarealer, vådområder, 

bebyggelse og andre arealer fra kategorien 

af arealer, der er omlagt til skovareal, til 

kategorien skovareal, der forbliver 

skovareal, efter en periode på 30 år regnet 

fra tidspunktet for omlægningen. Enhver 

afgørelse om indrømmelse af en sådan 

undtagelse skal være baseret på IPCC-

retningslinjerne og skal godkendes af den 

ekspertgruppe, der er nedsat i henhold til 

artikel 8, stk. 5 

Ændringsforslag   29 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstater, der har valgt at 

medtage forvaltede vådområder i 

anvendelsesområdet for deres forpligtelser 

i henhold til artikel 2, skal redegøre for 

emissioner og optag fra forvaltede 

vådområder, der beregnes som emissioner 

og optag i perioden fra 2021-2025 og/eller 

perioden 2026-2030 minus den værdi, der 

fås ved at gange medlemsstatens 

gennemsnitlige årlige emissioner og optag 

fra forvaltede vådområder i dens 

4. Medlemsstater skal redegøre for 

emissioner og optag fra forvaltede 

vådområder, der beregnes som emissioner 

og optag i perioden fra 2021-2025 og/eller 

perioden 2026-2030 minus den værdi, der 

fås ved at gange medlemsstatens 

gennemsnitlige årlige emissioner og optag 

fra forvaltede vådområder i dens 

basisperiode 2005-2007 med fem. 
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basisperiode 2005-2007 med fem. 

Ændringsforslag   30 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne fastlægger det nye 

skovreferenceniveau på grundlag af 

kriterierne i bilag IV, afsnit A. De 

forelægger Kommissionen en national 

regnskabsoversigt for skovbrug, herunder 

et nyt skovreferenceniveau den 31. 

december 2018 for perioden 2021-2025 og 

den 30. juni 2023 for perioden 2026-2030. 

Medlemsstaterne fastlægger det nye 

skovreferenceniveau på grundlag af 

kriterierne i bilag IV, afsnit A. De 

forelægger Kommissionen en national 

regnskabsoversigt for skovbrug, herunder 

et nyt skovreferenceniveau den 

31. december 2018 for perioden 2021-2025 

og den 30. juni 2023 for perioden 2026-

2030. Efter anmodning fra 

medlemsstaterne yder Kommissionen 

vejledning og teknisk bistand. 

Ændringsforslag   31 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den nationale regnskabsoversigt for 

skovbrug skal indeholde alle de elementer, 

der er anført i bilag IV, afsnit B, og omfatte 

et forslag til et nyt skovreferenceniveau 

baseret på en videreførelse af den 

nuværende skovforvaltnings praksis og 

intensitet, som dokumenteret mellem 

1990-2009 pr. skovtype og pr. aldersklasse 

i nationale skove, udtrykt i ton CO2-

ækvivalenter pr. år. 

Den nationale regnskabsoversigt for 

skovbrug skal indeholde alle de elementer, 

der er anført i bilag IV, afsnit B, og omfatte 

et forslag til et nyt skovreferenceniveau 

baseret på den nuværende 

forstforvaltningens praksis, frem til 2017 

for perioden 2021-2025 og frem til 2022 

for perioden 2026-2030 pr. skovtype og 

pr. aldersklasse i nationale skove, udtrykt i 

ton CO2-ækvivalenter pr. år. 

Ændringsforslag   32 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Skovregnskabsoversigten skal 

offentliggøres og være genstand for 

Skovregnskabsoversigten skal 

offentliggøres, herunder på internettet, og 
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offentlig høring. være genstand for offentlig høring. 

Ændringsforslag   33 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne påviser 

sammenhængen mellem de metoder og 

data, der anvendes til at fastlægge 

skovreferenceniveauerne i de nationale 

regnskabsoversigter for skovbrug og dem, 

der anvendes i rapporteringen af forvaltede 

skovarealer. Medlemsstaterne sender 

senest ved udgangen af perioden 2021-

2025 eller 2026-2030 om nødvendigt 

Kommissionen en teknisk korrektion af 

deres referenceniveau for at sikre 

ensartethed. 

4. Medlemsstaterne påviser 

sammenhængen mellem de metoder og 

data, der anvendes til at fastlægge 

skovreferenceniveauerne i de nationale 

regnskabsoversigter for skovbrug og dem, 

der anvendes i rapporteringen af forvaltede 

skovarealer. De data, der anvendes, skal 

være de seneste verificerede opgørelser 

over arealanvendelse og skovenes tilstand. 
Medlemsstaterne sender senest ved 

udgangen af perioden 2021-2025 eller 

2026-2030 Kommissionen en teknisk 

korrektion af deres referenceniveau, hvis 

det er nødvendigt for at sikre ensartethed, 

og med henblik på at indberette positive 

bidrag fra en bæredygtig skovforvaltning, 

der var i kraft på det tidspunkt, hvor 

sådanne bidrag blev konstateret.  

Ændringsforslag   34 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Kommissionen reviderer de 

nationale regnskabsoversigter for skovbrug 

de tekniske korrektioner og vurderer, i 

hvilket omfang de foreslåede nye eller 

korrigerede skovreferenceniveauer er 

blevet fastlagt i overensstemmelse med 

principperne og kravene i stk. 3 og 4, samt 

artikel 5, stk. 1. I det omfang, det er 

nødvendigt at sikre overholdelse af 

principperne og kravene i stk. 3 og 4, samt 

artikel 5, stk. 1, kan Kommissionen 

genberegne de foreslåede nye eller 

korrigerede skovreferenceniveauer. 

5. En gruppe af eksperter fra 

Kommissionen og medlemsstaterne 
reviderer de nationale regnskabsoversigter 

for skovbrug og de tekniske korrektioner 

og vurderer, i hvilket omfang de foreslåede 

nye eller korrigerede 

skovreferenceniveauer er blevet fastlagt i 

overensstemmelse med principperne og 

kravene i stk. 3 og 4, samt artikel 5, stk. 1. 

Medlemsstaterne giver ekspertgruppen 

alle de data og oplysninger, der kræves til 

gennemførelse af revisionen og 

vurderingen. I det omfang, det er 

nødvendigt at sikre overholdelse af 
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principperne og kravene i stk. 3 og 4, samt 

artikel 5, stk. 1, genberegner de berørte 

medlemsstater de foreslåede nye eller 

korrigerede skovreferenceniveauer. For at 

forbedre gennemsigtigheden udarbejder 

Kommissionen en sammenfattende 

rapport med anbefalinger og gør den 

offentligt tilgængelig, herunder ved 

offentliggørelse på internettet. 

Ændringsforslag   35 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Kommissionen vedtager delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

14 for at ændre bilag II på baggrund af den 

revision, der foretages i henhold til stk. 5, 

for at opdatere medlemsstaternes 

skovreferenceniveauer baseret på de 

nationale regnskabsoversigter for skovbrug 

eller de tekniske korrektioner, der er 

indsendt, og eventuelle nye beregninger 

foretaget i forbindelse med revisionen. 

Indtil ikrafttrædelsen af den delegerede 

retsakt, skal medlemsstaternes 

skovreferenceniveauer, som er angivet i 

bilag II, fortsat anvendes i perioden 2021-

2025 og/eller 2026-2030. 

6. Kommissionen vedtager delegerede 

retsakter i overensstemmelse med 

artikel 14 for at ændre bilag II på baggrund 

af den revision, der foretages i henhold til 

stk. 5, for at opdatere medlemsstaternes 

skovreferenceniveauer baseret på de 

nationale regnskabsoversigter for skovbrug 

eller de tekniske korrektioner, der er 

indsendt, og eventuelle nye beregninger 

foretaget i forbindelse med revisionen. Den 

første af disse delegerede retsakter på 

grundlag af indberetningerne fra 

medlemsstaterne i henhold til stk. 3, 

vedtages senest den 31. december 2019. 
Indtil ikrafttrædelsen af den delegerede 

retsakt, skal medlemsstaternes 

skovreferenceniveauer, som er angivet i 

bilag II, fortsat anvendes i perioden 2021-

2025 og/eller 2026-2030. 

Ændringsforslag   36 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne afspejler i deres 

regnskaber, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 

8, stk. 1, vedrørende høstede træprodukter 
emissioner og optag fra ændringer i puljen 

af høstede træprodukter, som henhører 

Medlemsstaterne bogfører emissioner og 

optag fra ændringer i puljen af høstede 

træprodukter, som henhører under følgende 

kategorier ved brug af 

førsteordensnedbrydningsfunktion, 
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under følgende kategorier ved brug af 

førsteordensnedbrydningsfunktion, 

metoder og standardhalveringstiderne i 

bilag V: 

metoder og standardhalveringstiderne i 

bilag V: 

Ændringsforslag   37 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen vedtager senest den 

31. december 2019 en delegeret retsakt i 

overensstemmelse med artikel 14 med 

henblik på at opdatere kategorierne i 

puljen af høstede træprodukter med 

yderligere produkter, som har en positiv 

substitutionseffekt, under hensyntagen til 

indberetningerne fra medlemsstaterne om 

landespecifikke underkategorier. Denne 

opdatering foretages på grundlag af 

IPCC-retningslinjerne og sikrer den 

miljømæssige integritet af EU's 

LULUCF-regnskaber. 

Ændringsforslag   38 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. En vurdering af virkningerne af 

den fleksibilitetsmekanisme, der er 

fastlagt i denne artikel, medtages i den i 

artikel 15 omhandlede rapport. 

Ændringsforslag   39 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen foretager en 

omfattende gennemgang af 

rapporteringerne om overholdelse med 

henblik på at vurdere overholdelsen af 

2. Kommissionen foretager en 

omfattende gennemgang af 

rapporteringerne om overholdelse med 

henblik på at vurdere overholdelsen af 
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artikel 4, artikel 4 og giver en begrundelse for 

eventuelle forskelle. 

Ændringsforslag   40 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen registrerer 

mængden af emissioner og optag for hver 

arealopgørelseskategori i de enkelte 

medlemsstater og sikrer en korrekt 

bogføring i forbindelse med udøvelse af 

fleksibiliteten i henhold til artikel 11 i det 

EU-register, der er oprettet i henhold til 

artikel 10 i forordning (EU) nr. 525/2013. 

Den centrale administrator fører en 

automatiseret kontrol med hver transaktion 

i henhold til denne forordning og blokerer 

om nødvendigt transaktioner for at sikre, at 

der ikke forekommer uregelmæssigheder. 

Disse oplysninger gøres tilgængelige for 

offentligheden. 

1. Kommissionen registrerer 

mængden af emissioner og optag for hver 

arealopgørelseskategori i de enkelte 

medlemsstater og sikrer en korrekt 

bogføring i forbindelse med udøvelse af 

fleksibiliteten i henhold til artikel 11 i det 

EU-register, der er oprettet i henhold til 

artikel 10 i forordning (EU) nr. 525/2013. 

Den centrale administrator fører en 

automatiseret og grundig kontrol med hver 

transaktion i henhold til denne forordning 

og blokerer om nødvendigt transaktioner 

for at sikre, at der ikke forekommer 

uregelmæssigheder. Medlemsstaterne 

modtager feedback og har ret til at svare. 

Enhver anmodning fra en medlemsstat 

om en berigtigelse skal indsendes inden 

for en rimelig tidsfrist. Kommissionen 

registrerer disse begivenheders 

sporbarhed og gør disse oplysninger 
tilgængelige for offentligheden via 

internettet. 

Ændringsforslag   41 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, der er omhandlet i artikel 3, 5, 8, 

10 og 13, tillægges Kommissionen for en 

ubegrænset periode fra [datoen for 

ikrafttrædelsen]. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, der er omhandlet i artikel 3, 5, 8, 

9, 10 og 13, tillægges Kommissionen for 

en periode på 5 år fra [datoen for 

ikrafttrædelsen]. 

Ændringsforslag   42 

Forslag til forordning 
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Artikel 14 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt hører Kommissionen eksperter, som 

er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i 

overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning af 13. april 2016. 

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt hører Kommissionen og forsøger at 

nå frem til en fælles holdning med de 

eksperter, som er udpeget af hver enkelt 

medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale 

om bedre lovgivning af 13. april 2016. 

Ændringsforslag   43 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen aflægger 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 mål for reduktion 

af drivhusgasemissioner i 2030 og dets 

bidrag til målene i Parisaftalen og kan 

fremsætte forslag efter behov. 

Inden for seks måneder efter den 

forberedende dialog, der skal indkaldes til 

under UNFCCC i 2018, i 2024 og derefter 

hvert femte år aflægger Kommissionen 

rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 

om anvendelsen af denne forordning, dens 

bidrag til EU's samlede reduktionsmål for 

drivhusgasser i 2030 og dens bidrag til 

Parisaftalens langsigtede mål, og den kan 

efter behov fremsætte forslag med henblik 

på at ajourføre denne forordning og dens 

mål i overensstemmelse med udviklingen i 

den forberedende dialog under UNFCCC, 

og med de seneste videnskabelige 

resultater. 

Ændringsforslag   44 

Forslag til forordning 

Bilag IV – del A – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) Referenceniveauerne skal bidrage 

til at fastholde eller øge skovenes 

kulstoflagre, samtidig med at der 

produceres et årligt vedvarende udbytte af 

tømmer, fiber eller energi fra skoven 

Ændringsforslag   45 
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Forslag til forordning 

Bilag IV – del A – stk. 1 – punkt c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) Referenceniveauerne bør sikre en 

robust og troværdig bogføring for at 

garantere, at emissioner og optag fra 

biomasse bogføres behørigt 

c) Referenceniveauerne bør sikre en 

robust og troværdig bogføring af 

forvaltede skovarealer, for at garantere, at 

emissioner og optag fra biomasse bogføres 

behørigt 

Ændringsforslag   46 

Forslag til forordning 

Bilag IV – del A – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) Referenceniveauerne skal omfatte 

kulstofpuljen fra høstede træprodukter, 

idet det hermed gøres muligt at foretage 

en sammenligning mellem antagelsen om 

øjeblikkelig oxidation og anvendelsen af 

førsteordensnedbrydningsfunktionen og 

halveringstider 

udgår 

Ændringsforslag   47 

Forslag til forordning 

Bilag IV – del A – stk. 1 – punkt e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) Referenceniveauerne bør tage 

hensyn til målet om at bidrage til bevarelse 

af biodiversitet samt bæredygtig 

anvendelse af naturressourcerne, som 

anført i EU-skovbrugsstrategien, 

medlemsstatens nationale skovpolitikker 

og EU's biodiversitetsstrategi 

e) Referenceniveauerne bør tage 

hensyn til målet om at bidrage til bevarelse 

af biodiversitet samt bæredygtig 

anvendelse af naturressourcerne, som 

anført i EU-skovbrugsstrategien, 

medlemsstatens nationale 

skovprogrammer og -politikker, EU's 

biodiversitetsstrategi og EU's 

bioøkonomistrategi 

Ændringsforslag   48 

Forslag til forordning 

Bilag IV – del A – stk. 1 – punkt g a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) Referenceniveauerne skal give en 

rimelig sikkerhed for, at fastlæggelsen af 

disse ikke direkte er bygget på antagelser 

og skøn baseret på medlemsstaternes eller 

EU's politikker eller antagelser eller skøn 

baseret på forventede fremtidige 

ændringer af medlemsstaternes eller EU's 

politikker. 
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