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Ændringsforslag 49
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen og medlemsstaterne skal 
bestræbe sig på at levere de mest ajourførte 
oplysninger om deres 
drivhusgasemissioner, navnlig inden for 
rammerne af Europa 2020-strategien og de 
fastsatte frister. Denne forordning skal gøre 
det muligt at udarbejde sådanne overslag 
inden for de kortest mulige frister ved 
hjælp af statistiske og andre oplysninger.

(12) Unionen og medlemsstaterne skal 
bestræbe sig på at levere de mest ajourførte 
oplysninger om deres 
drivhusgasemissioner, navnlig inden for 
rammerne af Europa 2020-strategien og de 
fastsatte frister samt inden for rammerne 
af den europæiske rumpolitik og -strategi, 
der omhandler vigtige udfordringer såsom 
naturkatastrofer, ressourcer og 
klimaovervågning til gavn for EU-
borgerne. I den forbindelse bør 
rumbaserede data betragtes som vigtige 
redskaber til overvågning for Unionen og 
medlemsstaterne på grund af deres 
kapacitet til at forbedre det overordnede 
billede af CO2- og CH4-emissioner samt 
LULUCF. Med henblik herpå bør 
programmet for den globale miljø- og 
sikkerhedsovervågning (GMES) og andre 
satellitsystemer bruges i videst muligt 
omfang for at sikre rettidig 
emissionsrapportering (en daglig global 
måling af menneskeskabte og 
landbrugsrelaterede CO2- og CH4-
emissioner samt CO2-dræn) og uafhængig 
kontrol af de beregnede 
emissionsrapporter. Denne forordning skal 
gøre det muligt at udarbejde sådanne 
overslag inden for de kortest mulige frister 
ved hjælp af statistiske og andre 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 50
Sabine Wils
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Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Medlemsstaterne er forpligtet til at 
sikre, at anvendelsen af de fleksible 
Kyotomekanismer supplerer deres 
hjemlige foranstaltninger, således at 
forskellene i emissionsniveauet pr. 
indbygger mindskes mellem de udviklede 
lande og udviklingslandene. Mindst 
halvdelen af de absolutte reduktioner 
under de historiske referenceemissioner 
bør realiseres inden for EU. EU-retten 
indeholder også særlige bestemmelser om 
visse typer projektkreditter forbundet med 
mekanismen for bæredygtig udvikling, 
hvilket bør fremhæves i medlemsstaternes 
registre og rapporter.

Or. en

Ændringsforslag 51
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Medlemsstaterne er forpligtet til at 
sikre, at anvendelsen af de fleksible 
Kyotomekanismer supplerer deres 
hjemlige foranstaltninger, således at 
forskellene i emissionsniveauet pr. 
indbygger mindskes mellem de udviklede 
lande og udviklingslandene. Mindst 
halvdelen af de absolutte reduktioner 
under de historiske referenceemissioner 
bør realiseres inden for EU. EU-retten 
indeholder også særlige bestemmelser om 
visse typer projektkreditter forbundet med 
mekanismen for bæredygtig udvikling, 
hvilket bør fremhæves i medlemsstaternes 
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registre og rapporter.

Or. en

Ændringsforslag 52
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Enhver overførsel af tildelte 
enheder (AAU'er) mellem 
forpligtelsesperioder under Kyoto-
protokollen vil påvirke ambitionsniveauet 
af de samlede reduktioner og den deraf 
følgende forskel i forhold til de 
reduktioner, der er nødvendige for at 
begrænse klimaændringerne til 2 °C. På 
trods af behovet for at begrænse 
overførsel for at bevare den miljømæssige 
integritet af den anden 
forpligtelsesperiode under Kyoto-
protokollen bør konti for overførsel af 
AAU'er anføres i registre og rapporter.

Or. en

Ændringsforslag 53
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Enhver overførsel af tildelte 
enheder (AAU'er) mellem 
forpligtelsesperioder under Kyoto-
protokollen vil påvirke ambitionsniveauet 
af de samlede reduktioner og den deraf 
følgende forskel i forhold til de 
reduktioner, der er nødvendige for at 
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begrænse klimaændringerne til 2 °C. På 
trods af behovet for at begrænse 
overførsel for at bevare den miljømæssige 
integritet af den anden 
forpligtelsesperiode under Kyoto-
protokollen bør konti for overførsel af 
AAU'er anføres i registre og rapporter.

Or. en

Ændringsforslag 54
Michèle Rivasi, Sandrine Bélier

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Flygtige metanemissioner har stor 
betydning for den indvirkning, som 
skifergas' livscyklus har på klimaet, og 
Unionens ekspertundersøgelse af 
medlemsstaternes opgørelser bør lægge 
særlig vægt på opgørelser over disse 
emissioner samt enhver udvikling i 
forbindelse med videnskabelige beviser 
vedrørende deres omfang.

Or. en

Ændringsforslag 55
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overvågning og rapportering af
sodemissioner under hensyntagen til 
Europa-Parlamentets beslutning af 14. 
september 2011 om en samlet tilgang til 
ikke-CO2-klimarelevante menneskeskabte 
udledninger1
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__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Ændringsforslag 56
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) indberetning af CO2-emissioner fra 
søtransport

e) indberetning af drivhusgasemissioner 
fra søtransport

Or. pl

Ændringsforslag 57
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) rapportering af sodemissioner fra alle 
transportmidler

Or. en

Ændringsforslag 58
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) overvågning af og rapportering om 
medlemsstaternes foranstaltninger 
vedrørende tilpasning til de uundgåelige 

g) overvågning af og rapportering om 
medlemsstaternes foranstaltninger 
vedrørende tilpasning til de uundgåelige 
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følger af klimaændringerne følger af klimaændringerne på en 
omkostningseffektiv måde

Or. en

Ændringsforslag 59
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ikke-CO2-relaterede klimapåvirkninger i 
forbindelse med emissioner fra civil luftfart

e) ikke-CO2-relaterede klimapåvirkninger i 
forbindelse med emissioner fra civil 
luftfart, når luftfartøjer mellemlander i 
medlemsstaternes lufthavne

Or. it

Ændringsforslag 60
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ikke-CO2-relaterede klimapåvirkninger i 
forbindelse med emissioner fra civil luftfart

e) klimapåvirkninger relateret til CO2-
emissioner i forbindelse med emissioner 
fra civil luftfart

Or. pl

Ændringsforslag 61
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) Unionens og medlemsstaternes 
foranstaltninger til reduktion af ikke-
CO2-klimarelevante menneskeskabte 
udledninger under hensyntagen til 
Europa-Parlamentets beslutning af 14. 
september 2011 om en samlet tilgang til 
ikke-CO2-klimarelevante menneskeskabte 
udledninger1

__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Ændringsforslag 62
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og Kommissionen på 
Unionens vegne udformer og gennemfører 
hver især en udviklingsstrategi med lav 
CO2-udledning for at bidrage til:

1. Medlemsstaterne og Kommissionen på 
Unionens vegne rapporterer om 
udformningen af en udviklingsstrategi 
med lav CO2-udledning i 
overensstemmelse med 
rapporteringsprocedurerne vedtaget 
internationalt i forbindelse med 
UNFCCC-processen for at bidrage til:

Or. en

Ændringsforslag 63
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemsigtig og præcis overvågning af 
medlemsstaternes faktiske og forventede 
fremskridt, herunder bidraget fra Unionens 
foranstaltninger, hvad angår opfyldelsen af 
Unionens og medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende begrænsning eller 
reduktion af emissioner af alle 
drivhusgasser efter klimakonventionen og 
Kyoto-protokollen

a) gennemsigtig og præcis overvågning af 
medlemsstaternes faktiske og forventede 
fremskridt, herunder bidraget fra Unionens 
foranstaltninger, hvad angår opfyldelsen af 
Unionens og medlemsstaternes langsigtede 
forpligtelser vedrørende begrænsning eller 
reduktion af emissioner af alle 
drivhusgasser efter klimakonventionen og 
Kyoto-protokollen

Or. en

Ændringsforslag 64
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af langsigtede 
emissionsreduktioner og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % 
inden 2050 sammenholdt med 1990-
niveauerne i forbindelse med de 
nødvendige reduktioner, som de udviklede 
lande ifølge IPCC skal gennemføre som 
gruppe.

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af yderligere langsigtede 
emissionsreduktioner og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % 
inden 2050 sammenholdt med 1990-
niveauerne.

Or. it

Ændringsforslag 65
Oreste Rossi
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af langsigtede 
emissionsreduktioner og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe emissionerne med 80 til 
95 % inden 2050 sammenholdt med 1990-
niveauerne i forbindelse med de 
nødvendige reduktioner, som de udviklede 
lande ifølge IPCC skal gennemføre som 
gruppe.

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF.

Or. it

Ændringsforslag 66
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af langsigtede 
emissionsreduktioner og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe emissionerne med 80 til 
95 % inden 2050 sammenholdt med 1990-
niveauerne i forbindelse med de 
nødvendige reduktioner, som de udviklede 
lande ifølge IPCC skal gennemføre som 
gruppe.

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af yderligere langsigtede 
emissionsreduktioner og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
forbindelse med de nødvendige 
reduktioner, som de udviklede lande ifølge 
IPCC skal gennemføre som gruppe.

Or. it
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Ændringsforslag 67
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af langsigtede 
emissionsreduktioner og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % 
inden 2050 sammenholdt med 1990-
niveauerne i forbindelse med de 
nødvendige reduktioner, som de udviklede 
lande ifølge IPCC skal gennemføre som 
gruppe.

b) gennemførelse af langsigtede 
emissionsreduktioner og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % 
inden 2050 sammenholdt med 1990-
niveauerne i forbindelse med de 
nødvendige reduktioner, som de udviklede 
lande ifølge IPCC skal gennemføre som 
gruppe.

Or. en

Ændringsforslag 68
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af langsigtede 
emissionsreduktioner og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe emissionerne med 80 til 
95 % inden 2050 sammenholdt med 1990-
niveauerne i forbindelse med de 

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af langsigtede 
emissionsreduktioner og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
forbindelse med de nødvendige 
reduktioner, som de udviklede lande ifølge 
IPCC skal gennemføre som gruppe.
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nødvendige reduktioner, som de udviklede 
lande ifølge IPCC skal gennemføre som 
gruppe.

Or. pl

Ændringsforslag 69
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af langsigtede 
emissionsreduktioner og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % 
inden 2050 sammenholdt med 1990-
niveauerne i forbindelse med de 
nødvendige reduktioner, som de udviklede 
lande ifølge IPCC skal gennemføre som 
gruppe.

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af langsigtede 
emissionsreduktioner og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe de hjemlige emissioner med 
80 til 95 % inden 2050 sammenholdt med 
1990-niveauerne i forbindelse med de 
nødvendige reduktioner, som de udviklede 
lande ifølge IPCC skal gennemføre som 
gruppe.

Or. en

Ændringsforslag 70
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af langsigtede 

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af langsigtede 
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emissionsreduktioner og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % 
inden 2050 sammenholdt med 1990-
niveauerne i forbindelse med de 
nødvendige reduktioner, som de udviklede 
lande ifølge IPCC skal gennemføre som 
gruppe.

emissionsreduktioner og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe de hjemlige emissioner med 
80 til 95 % inden 2050 sammenholdt med 
1990-niveauerne i forbindelse med de 
nødvendige reduktioner, som de udviklede 
lande ifølge IPCC skal gennemføre som 
gruppe.

Or. en

Ændringsforslag 71
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af langsigtede 
emissionsreduktioner og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % 
inden 2050 sammenholdt med 1990-
niveauerne i forbindelse med de 
nødvendige reduktioner, som de udviklede 
lande ifølge IPCC skal gennemføre som 
gruppe.

opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af langsigtede 
emissionsreduktioner og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % 
inden 2050 sammenholdt med 1990-
niveauerne som del af en global 
emissionsreduktion på mindst 50 % inden 
2050 i forhold til 1990-niveauerne i 
forbindelse med de nødvendige 
reduktioner, som de udviklede lande ifølge 
IPCC skal gennemføre som gruppe;

Or. en

Ændringsforslag 72
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater indsender deres 
udviklingsstrategi med lav CO2-udledning 
til Kommissionen et år efter, at denne 
forordning træder i kraft eller i henhold til 
internationalt aftalte tidsfrister i forbindelse 
med klimakonventionsprocessen.

2. Medlemsstater rapporterer om deres 
udviklingsstrategi med lav CO2-udledning 
til Kommissionen i henhold til 
internationalt aftalte tidsfrister i forbindelse 
med klimakonventionsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 73
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater indsender deres 
udviklingsstrategi med lav CO2-udledning 
til Kommissionen et år efter, at denne 
forordning træder i kraft eller i henhold til 
internationalt aftalte tidsfrister i forbindelse 
med klimakonventionsprocessen.

2. Medlemsstater indsender deres 
udviklingsstrategi med lav CO2-udledning 
til Kommissionen 18 måneder efter, at 
denne forordning træder i kraft eller i 
henhold til internationalt aftalte tidsfrister i 
forbindelse med 
klimakonventionsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 74
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører, driver og 
søger løbende at forbedre nationale 
opgørelsessystemer for at udarbejde 
overslag over kilderne til menneskeskabte 

1. Medlemsstaterne indfører, driver og 
søger løbende at forbedre nationale 
opgørelsessystemer i overensstemmelse 
med UNFCCC-kravene til nationale 
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emissioner og optag gennem dræn af de 
drivhusgasser, der findes opført i bilag I til 
denne forordning, og for at sikre 
rettidighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, 
konsekvens, sammenlignelighed og 
fuldstændighed i deres 
drivhusgasopgørelser.

systemer for at udarbejde overslag over 
kilderne til menneskeskabte emissioner og 
optag gennem dræn af de drivhusgasser, 
der findes opført i bilag I til denne 
forordning, og for at sikre rettidighed, 
gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens, 
sammenlignelighed og fuldstændighed i 
deres drivhusgasopgørelser.

Or. en

Ændringsforslag 75
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gør brug af rapporteringssystemerne i 
henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning 
(EF) nr. 842/2006 for at forbedre 
overslagene over fluorholdige gasser i 
drivhusgasopgørelserne

a) gør brug af rapporteringssystemerne i 
henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning 
(EF) nr. 842/2006 for at forbedre 
overslagene over fluorholdige gasser i 
drivhusgasopgørelserne, hvor dette er 
relevant

Or. en

Ændringsforslag 76
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der oprettes hermed et EU-
opgørelsessystem for at sikre rettidighed, 
gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens,
sammenlignelighed og fuldstændighed i de 
nationale opgørelser med hensyn til 
Unionens drivhusgasopgørelse. 
Kommissionen administrerer, 
vedligeholder og søger løbende at forbedre 

Der oprettes hermed et EU-
opgørelsessystem for at sikre rettidighed, 
gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens
og sammenlignelighed i de nationale 
opgørelser med hensyn til Unionens 
drivhusgasopgørelse. Kommissionen 
administrerer, vedligeholder og søger 
løbende at forbedre dette system, som 
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dette system, som indeholder: indeholder:

Or. en

Ændringsforslag 77
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en procedure for overslag i tilfælde af 
manglende data i en national opgørelse, 
herunder høring af den pågældende 
medlemsstat

udgår

Or. en

Ændringsforslag 78
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en årlig ekspertrevision af 
medlemsstaternes drivhusgasopgørelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 79
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sender senest den 15. 
januar hvert år ("år X") Kommissionen en 

Medlemsstaterne sender senest den 15. 
januar hvert andet år ("år X"), eller når der 
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rapport omhandlende: foretages en opdatering, Kommissionen en 
rapport omhandlende:

Or. sv

Ændringsforslag 80
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) deres menneskeskabte emissioner af 
drivhusgasser, som findes opført i bilag I 
til denne forordning, og de 
menneskeskabte emissioner af 
drivhusgasser, som omtales i artikel 2, stk. 
1, i beslutning nr. 406/2009/EF for år X-2. 
Med forbehold af rapportering om de 
drivhusgasser, der står opført i bilag I til 
denne forordning, sættes kuldioxid- (CO2) 
emissioner fra IPCC-kildekategorien 
"1.A.3.A Civil luftfart" lig nul, for så vidt 
angår artikel 3 og 7, stk. 1, i beslutning nr. 
406/2009/EF

a) deres menneskeskabte emissioner af 
drivhusgasser, som findes opført i bilag I 
til denne forordning, med henblik på at
opdatere dem i overensstemmelse med 
beslutningerne vedtaget i henhold til 
UNFCCC og Kyoto-protokollen, og de 
menneskeskabte emissioner af 
drivhusgasser, som omtales i artikel 2, stk. 
1, i beslutning nr. 406/2009/EF for år X-2. 
Med forbehold af rapportering om de 
drivhusgasser, der står opført i bilag I til 
denne forordning, sættes kuldioxid- (CO2) 
emissioner fra IPCC-kildekategorien 
"1.A.3.A Civil luftfart" lig nul, for så vidt 
angår artikel 3 og 7, stk. 1, i beslutning nr. 
406/2009/EF

Or. en

Ændringsforslag 81
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) deres menneskeskabte 
drivhusgasemissioner efter kilder og CO2-
optag via dræn, som skyldes LULUCF-
aktiviteter i henhold til Kyoto-protokollen 

d) LULUCF-emissioner efter kilder og 
optag via dræn i overensstemmelse med 
retningslinjerne for udarbejdelse af de 
oplysninger, der kræves i medfør af 
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og oplysninger om bogføring af disse 
drivhusgasemissioner og optag fra 
arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelse og skovbrugsaktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, og, 
når medlemsstaterne beslutter at anvende 
den, artikel 3, stk. 4, i Kyoto-protokollen, 
samt relevante beslutninger heri for årene 
mellem 2008 og X-2. De medlemsstater, 
der har valgt forvaltning af dyrkede 
arealer, forvaltning af græsarealer eller 
genplantning i medfør af Kyoto-
protokollens artikel 3, stk. 4, indberetter 
deres menneskeskabte 
drivhusgasemissioner fra kilder og optag 
gennem dræn for hver af de valgte 
aktiviteter for året 1990

Kyoto-protokollens artikel 7

Or. en

Ændringsforslag 82
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) oplysninger om indikatorer for året X-2 udgår

Or. sv

Ændringsforslag 83
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) den faktiske eller skønnede tildeling af 
de kontrollerede emissioner, som 
indberettes af anlæg og operatører under 
direktiv 2003/87/EF for kildekategorier i 

udgår
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den nationale drivhusgasopgørelse og 
disse kontrollerede emissioners andel af 
de samlede indberettede 
drivhusgasemissioner inden for disse 
kildekategorier for året X-2

Or. en

Ændringsforslag 84
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra l – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) resultaterne af konsekvenskontrollerne
af de emissioner, der er indberettet i 
drivhusgasopgørelserne for året X-2 med:

l) resultaterne af de kvalitative 
konsekvenskontroller af de emissioner, der 
er indberettet i drivhusgasopgørelserne for 
året X-2 med:

Or. en

Ændringsforslag 85
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) resultaterne af konsekvenskontrollerne 
af aktiviteten, baggrundsoplysninger og 
hypoteser, der er anvendt til at udarbejde 
overslag for emissioner med henblik på 
udarbejdelse af drivhusgasopgørelserne 
for året X-2 med:

udgår

i) de data og hypoteser, der er anvendt til 
at udarbejde opgørelser over 
luftforurenende stoffer i henhold til 
direktiv 2001/81/EF
ii) data indberettet i henhold til artikel 6, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 842/2006
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iii) energidata indberettet i henhold til 
artikel 4 og bilag B i forordning (EF) nr. 
1099/2008

Or. en

Ændringsforslag 86
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra m – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de data og hypoteser, der er anvendt til 
at udarbejde opgørelser over 
luftforurenende stoffer i henhold til 
direktiv 2001/81/EF

udgår

Or. en

Ændringsforslag 87
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra m – litra i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) data indberettet i henhold til artikel 6, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 842/2006

udgår

Or. en

Ændringsforslag 88
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra m – litra i i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) energidata indberettet i henhold til 
artikel 4 og bilag B i forordning (EF) nr. 
1099/2008

udgår

Or. en

Ændringsforslag 89
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) en beskrivelse af eventuelle ændringer i 
det nationale opgørelsessystem

n) en beskrivelse af ændringer i det 
nationale opgørelsessystem

Or. en

Ændringsforslag 90
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) en beskrivelse af eventuelle ændringer i 
det nationale register

o) en beskrivelse af ændringer i det 
nationale register

Or. en

Ændringsforslag 91
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden den 15. april tilsender 
medlemsstaterne klimakonventionens 
sekretariat nationale opgørelser med 
oplysninger svarende til dem, der 
indsendes til Kommissionen i henhold til 
stk. 2 i denne artikel.

3. Inden den 15. april tilsender 
medlemsstaterne klimakonventionens 
sekretariat nationale opgørelser med 
oplysninger, der indsendes til 
Kommissionen i henhold til stk. 2 i denne 
artikel.

Or. en

Ændringsforslag 92
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilføje eller fjerne stoffer fra listen over 
drivhusgasser i bilag I til denne forordning

a) tilføje eller fjerne stoffer fra listen over 
drivhusgasser i bilag I til denne forordning 
i overensstemmelse med beslutningerne
vedtaget i henhold til UNFCCC og Kyoto-
protokollen

Or. en

Ændringsforslag 93
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indføre overvågnings- og 
rapporteringskrav for LULUCF i 
overensstemmelse med eventuelle nye 
internationale aftaler eller retsakter 
vedtaget i henhold til artikel 9 i beslutning 
nr. 406/2009/EF.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 94
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Tilnærmede drivhusgasopgørelser

Inden den 31. juli hvert år tilsender 
medlemsstaterne Kommissionen 
tilnærmede drivhusgasopgørelser for året 
X-1. Kommissionen skal på grundlag af 
medlemsstaternes tilnærmede 
drivhusgasopgørelser eller om nødvendigt 
på grundlag af sine egne overslag hvert år 
udarbejde en tilnærmet 
drivhusgasopgørelse for Unionen. 
Kommissionen stiller disse oplysninger til 
rådighed for offentligheden hvert år inden 
den 30. september.

Or. it

Ændringsforslag 95
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen udfører en første kontrol 
af de data, som medlemsstaterne indsender 
i henhold til artikel 7, stk. 1, i denne 
forordning vedrørende fuldstændighed og 
potentielle problemer. Den sender 
resultaterne til medlemsstaterne senest 6 
uger efter indsendelsesfristen. 
Medlemsstaterne skal reagere på spørgsmål 

1. Kommissionen udfører en første kontrol 
af de data, som medlemsstaterne indsender 
i henhold til artikel 7, stk. 1, i denne 
forordning vedrørende fuldstændighed og 
potentielle problemer. Den sender 
resultaterne til medlemsstaterne senest 6 
uger efter indsendelsesfristen. 
Medlemsstaterne skal reagere på relevante 
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som følge af den første kontrol inden den 
15. marts samtidig med indsendelse af den 
endelige opgørelse for året X-2.

spørgsmål som følge af den første kontrol 
inden den 15. marts samtidig med 
indsendelse af den endelige opgørelse for 
året X-2.

Or. en

Ændringsforslag 96
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstat ikke reagerer på 
Kommissionens spørgsmål eller ikke 
indsender de fuldstændige 
opgørelsesoverslag, der er nødvendige for 
udarbejdelsen af EU-opgørelsen inden den 
15. marts, udarbejder Kommissionen 
overslag, som skal anvendes i stedet for de 
relevante overslag i medlemsstatens 
opgørelse. Hertil anvender Kommissionen 
metoder, der er i overensstemmelse med 
de gældende retningslinjer for udarbejdelse 
af de nationale drivhusgasopgørelser.

2. Hvis en medlemsstat ikke indsender de 
fuldstændige opgørelsesoverslag, der er 
nødvendige for udarbejdelsen af EU-
opgørelsen inden den 15. marts, udarbejder 
Kommissionen overslag, som skal være til 
hjælp for medlemsstaten, når den 
færdiggør sine opgørelsesoverslag. Hertil 
anvender Kommissionen de gældende 
retningslinjer for udarbejdelse af de 
nationale drivhusgasopgørelser.

Or. en

Ændringsforslag 97
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 10 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapportering af CO2-emissioner fra 
søtransport

Rapportering af drivhusgasemissioner fra 
søtransport

Or. pl
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Ændringsforslag 98
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 29 i denne 
forordning for at angive kravene til 
overvågning og rapportering af CO2-
emissioner fra søtransport vedrørende
skibe, der anløber medlemsstaternes 
havne. De indførte overvågnings- og 
rapporteringskrav skal være i 
overensstemmelse med de aftalte krav 
inden for klimakonventionen og så vidt 
muligt med de krav, som IMO anvender 
for skibe, eller gennem EU-lovgivningen 
vedrørende drivhusgasemissioner fra 
søtransport. Så vidt muligt skal 
overvågnings- og rapporteringskravene 
minimere medlemsstaternes arbejdsbyrde, 
herunder gennem brug af centraliseret 
dataindsamling og -vedligholdelse.

1. Ved vedtagelsen af EU-lovgivning om 
drivhusgasemissioner fra søtransport 
fastsætter medlemsstaterne CO2-
emissioner fra søtransport og rapporterer 
dem til Kommissionen i henhold til 
rapporteringsprocedurerne indeholdt i 
den pågældende EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 99
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 29 i denne 
forordning for at angive kravene til 
overvågning og rapportering af CO2-
emissioner fra søtransport vedrørende 
skibe, der anløber medlemsstaternes havne. 
De indførte overvågnings- og 

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 29 i denne 
forordning for at angive kravene til 
overvågning og rapportering af CO2-
emissioner fra søtransport vedrørende 
skibe, der anløber medlemsstaternes havne. 
De indførte overvågnings- og 
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rapporteringskrav skal være i 
overensstemmelse med de aftalte krav 
inden for klimakonventionen og så vidt 
muligt med de krav, som IMO anvender 
for skibe, eller gennem EU-lovgivningen 
vedrørende drivhusgasemissioner fra 
søtransport. Så vidt muligt skal 
overvågnings- og rapporteringskravene 
minimere medlemsstaternes arbejdsbyrde, 
herunder gennem brug af centraliseret 
dataindsamling og -vedligholdelse.

rapporteringskrav skal være i 
overensstemmelse med de aftalte krav 
inden for klimakonventionen og med de 
krav, som IMO anvender for skibe, eller 
gennem EU-lovgivningen vedrørende 
drivhusgasemissioner fra søtransport. 
Overvågnings- og rapporteringskravene
skal minimere medlemsstaternes 
arbejdsbyrde, herunder gennem brug af 
centraliseret dataindsamling og -
vedligholdelse.

Or. en

Ændringsforslag 100
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en retsakt er vedtaget i henhold til 
stk. 1, fastsætter og indberetter 
medlemsstaterne senest den 15. januar 
hvert år ("år X") CO2-emissionerne fra 
søtransport i henhold til denne retsakt for 
året X-2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 101
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Så vidt muligt skal overvågnings- og 
rapporteringskravene minimere 
medlemsstaternes arbejdsbyrde, herunder 
gennem brug af centraliseret 
dataindsamling og -vedligholdelse og 
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gennem overensstemmelse med kravene -
når det er aftalt - inden for 
klimakonventionen og IMO.

Or. en

Ændringsforslag 102
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De tilstræber rettidighed, 
gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens, 
sammenlignelighed og fuldstændighed for 
de indberettede oplysninger om politikker 
og foranstaltninger og fremskrivninger for 
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
kilder og optag gennem dræn, jf. artikel 14 
og 15 i denne forordning, herunder brug og 
anvendelse af data, metoder og modeller, 
samt gennemførelse af kvalitetssikrings- og 
kvalitetskontrolaktiviteter og 
følsomhedsanalyser.

2. De tilstræber rettidighed, 
gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens, 
sammenlignelighed og fuldstændighed for 
de indberettede oplysninger om politikker 
og foranstaltninger og fremskrivninger for 
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
kilder og optag gennem dræn, jf. artikel 14 
og 15 i denne forordning, herunder, når det 
er relevant, brug og anvendelse af data, 
metoder og modeller, samt gennemførelse 
af kvalitetssikrings- og 
kvalitetskontrolaktiviteter og 
følsomhedsanalyser.

Or. en

Ændringsforslag 103
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremsender senest den 
15. marts hvert år ("år X") følgende til 
Kommissionen:

1. Medlemsstaterne fremsender senest den 
15. marts hvert andet år ("år X+1") 
følgende til Kommissionen:

Or. en
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Ændringsforslag 104
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne offentliggør i 
elektronisk form alle vurderinger af 
omkostningerne og virkningerne af de 
nationale politikker og foranstaltninger og 
alle oplysninger om gennemførelsen af
Unionens politikker og foranstaltninger, 
som begrænser eller reducerer 
drivhusgasemissioner fra kilder eller øger 
optaget gennem dræn sammen med alle 
tekniske rapporter, der underbygger disse 
vurderinger. Disse vil omfatte beskrivelser 
af de anvendte modeller og metodologiske 
metoder, definitioner og underliggende 
hypoteser.

2. Medlemsstaterne offentliggør i 
elektronisk form de nationale politikker og 
foranstaltninger og oplysninger om 
gennemførelsen af Unionens politikker og 
foranstaltninger, som begrænser eller 
reducerer drivhusgasemissioner fra kilder 
eller øger optaget gennem dræn.

Or. en

Ændringsforslag 105
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. marts hvert år ("året X") 
tilsender medlemsstaterne Kommissionen 
nationale fremskrivninger for 
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
kilder og optag gennem dræn opdelt efter 
gasart og sektor. Disse fremskrivninger 
skal indeholde kvantitative overslag for fire 
år frem, der slutter på 0 eller 5, 
umiddelbart efter året X. I de nationale 
fremskrivninger tages der hensyn til alle 
politikker og foranstaltninger, der er 

1. Senest den 15. marts hvert andet år 
("året X+1") tilsender medlemsstaterne 
Kommissionen nationale fremskrivninger 
for menneskeskabte drivhusgasemissioner 
fra kilder og optag gennem dræn opdelt 
efter gasart og sektor. Disse 
fremskrivninger skal indeholde kvantitative 
overslag for fire år frem, der slutter på 0 
eller 5, umiddelbart efter året X. I de 
nationale fremskrivninger tages der hensyn 
til alle politikker og foranstaltninger, der er 
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indført på EU-niveau, og omfatter: indført på EU-niveau, og omfatter:

Or. en

Ændringsforslag 106
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. marts hvert år ("året X") 
tilsender medlemsstaterne Kommissionen 
nationale fremskrivninger for 
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
kilder og optag gennem dræn opdelt efter 
gasart og sektor. Disse fremskrivninger 
skal indeholde kvantitative overslag for fire 
år frem, der slutter på 0 eller 5, 
umiddelbart efter året X. I de nationale 
fremskrivninger tages der hensyn til alle 
politikker og foranstaltninger, der er 
indført på EU-niveau, og omfatter:

1. Senest den 15. marts hvert andet år 
("året X") tilsender medlemsstaterne 
Kommissionen nationale fremskrivninger 
for menneskeskabte drivhusgasemissioner 
fra kilder og optag gennem dræn opdelt 
efter gasart og sektor. Disse 
fremskrivninger skal indeholde kvantitative 
overslag for fire år frem, der slutter på 0 
eller 5, umiddelbart efter året X. I de 
nationale fremskrivninger tages der hensyn 
til alle politikker og foranstaltninger, der er 
indført på EU-niveau, og omfatter:

Or. en

Ændringsforslag 107
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) fremskrivninger af, hvordan 
drivhusgasser, der opstår ved 
genanvendelse af affald, vil påvirke 
klimaændringerne

Or. en
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Ændringsforslag 108
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) fremskrivninger af drivhusgasser, som 
udledes i et tredjeland som følge af 
medlemsstatens import af energi fra dette 
tredjeland

Or. en

Ændringsforslag 109
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra e c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) fremskrivninger af, i hvilket omfang 
ekstreme vejrforhold vil påvirke 
muligheden for binding af kulstof og 
drivhusgasser for skove, landbrug og 
vand.

Or. en

Ændringsforslag 110
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstat ikke indsender 
fuldstændige fremskrivningsskøn inden 
den 15. marts hvert år, kan Kommissionen 
udarbejde de skøn, der er nødvendige for at 

2. Medlemsstaterne indberetter de mest 
opdaterede fremskrivninger, som de har 
til rådighed. Hvis en medlemsstat ikke 
indsender en fremskrivning, eller hvis 
fremskrivningerne ikke er i 
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samle fremskrivningerne på EU-niveau. overensstemmelse med punkt 1, inden den 
15. marts hvert andet år, kan 
Kommissionen udarbejde de skøn, der er 
nødvendige for at samle fremskrivningerne 
på EU-niveau.

Or. en

Ændringsforslag 111
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 15. marts hvert år indberetter 
medlemsstaterne oplysninger om deres 
gennemførte eller planlagte 
foranstaltninger for tilpasning til 
klimaændring til Kommissionen, navnlig 
om nationale eller regionale 
tilpasningsstrategier og om 
tilpasningsforanstaltninger. Disse 
oplysninger skal omfatte budgetbevillinger 
fordelt på politiksektor og for de enkelte 
tilpasningsforanstaltninger med angivelse 
af hovedformål, instrumentets type, status 
for gennemførelsen og kategorien af 
indvirkning på klimaændringer (f.eks. 
oversvømmelse, stigende vandstand i 
havene, ekstreme temperaturer, tørke og 
ekstreme vejrfænomener).

Senest den 15. marts hvert år indberetter 
medlemsstaterne oplysninger om deres 
gennemførte eller planlagte 
foranstaltninger for tilpasning til 
klimaændring til Kommissionen, navnlig 
om nationale eller regionale 
tilpasningsstrategier og om 
tilpasningsforanstaltninger. Disse 
oplysninger skal omfatte budgetbevillinger 
fordelt på politiksektor og for de enkelte 
tilpasningsforanstaltninger med angivelse 
af hovedformål, instrumentets type, status 
for gennemførelsen og kategorien af 
indvirkning på klimaændringer (f.eks. 
oversvømmelse, stigende vandstand i 
havene, ekstreme temperaturer, tørke,
storme, orkaner og andre ekstreme 
vejrfænomener).

Or. en

Ændringsforslag 112
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
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Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 15. marts hvert år indberetter 
medlemsstaterne oplysninger om deres 
gennemførte eller planlagte 
foranstaltninger for tilpasning til 
klimaændring til Kommissionen, navnlig 
om nationale eller regionale 
tilpasningsstrategier og om 
tilpasningsforanstaltninger. Disse 
oplysninger skal omfatte budgetbevillinger 
fordelt på politiksektor og for de enkelte 
tilpasningsforanstaltninger med angivelse 
af hovedformål, instrumentets type, status 
for gennemførelsen og kategorien af 
indvirkning på klimaændringer (f.eks. 
oversvømmelse, stigende vandstand i 
havene, ekstreme temperaturer, tørke og 
ekstreme vejrfænomener).

Senest den 15. marts hvert andet år 
indberetter medlemsstaterne oplysninger 
om deres gennemførte eller planlagte 
foranstaltninger for tilpasning til 
klimaændring til Kommissionen, navnlig 
om nationale eller regionale 
tilpasningsstrategier og om 
tilpasningsforanstaltninger. Disse 
oplysninger bør omfatte budgetbevillinger 
fordelt på politiksektor og for de enkelte 
tilpasningsforanstaltninger med angivelse 
af hovedformål, instrumentets type, status 
for gennemførelsen og kategorien af 
indvirkning på klimaændringer (f.eks. 
oversvømmelse, stigende vandstand i 
havene, ekstreme temperaturer, tørke og 
ekstreme vejrfænomener).

Or. en

Ændringsforslag 113
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. pl

Ændringsforslag 114
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
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Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater sender senest den 15. marts 
hvert år ("året X") en rapport til
Kommissionen baseret på de bedste 
tilgængelige oplysninger:

Medlemsstater samarbejder med
Kommissionen, så Unionen kan 
rapportere om finansiel og teknologisk 
støtte til udviklingslandene ved at give
oplysninger om følgende forhold, hvis de 
er tilgængelige:

Or. en

Ændringsforslag 115
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater sender senest den 15. marts 
hvert år ("året X") en rapport til 
Kommissionen baseret på de bedste 
tilgængelige oplysninger:

Medlemsstater sender senest den 31. 
december hvert andet år ("året X") en 
rapport til Kommissionen baseret på de 
bedste tilgængelige oplysninger ved brug 
af et fælles format, der er aftalt i henhold 
til klimakonventionen:

Or. en

Ændringsforslag 116
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om den økonomiske bistand, der er 
forpligtet og udbetalt til udviklingslandene 
i henhold til klimakonventionen for året X-
1, om den økonomiske bistand, der er 
forpligtet for året X, og om den planlagte 

a) den økonomiske bistand til 
udviklingslandene i henhold til 
klimakonventionen:
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ydelse af bistand. Oplysningsmaterialet 
skal omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 117
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om den økonomiske bistand, der er 
forpligtet og udbetalt til udviklingslandene 
i henhold til klimakonventionen for året X-
1, om den økonomiske bistand, der er 
forpligtet for året X, og om den planlagte
ydelse af bistand. Oplysningsmaterialet 
skal omfatte:

a) om den økonomiske bistand, der er 
forpligtet og udbetalt til udviklingslandene 
i overensstemmelse med bestemmelserne i
klimakonventionen for året X-1, om den 
økonomiske bistand, der er afsat til året X, 
og om planlagt finansiel bistand for de
efterfølgende år, hvis den er tilgængelig. 
Oplysningsmaterialet skal omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 118
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oplysninger om, hvorvidt de 
økonomiske ressourcer, som den 
pågældende medlemsstat har ydet til 
udviklingslande, er nye i forbindelse med 
klimakonventionen, og hvordan dette er 
beregnet

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 119
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oplysninger om, hvorvidt de økonomiske 
ressourcer, som den pågældende 
medlemsstat har ydet til udviklingslande, 
er nye i forbindelse med
klimakonventionen, og hvordan dette er 
beregnet

i) oplysninger om, hvilken andel af de 
økonomiske ressourcer, som den 
pågældende medlemsstat har ydet eller 
afsat til udviklingslande, er nye og 
bidrager til målet om at øge den officielle 
udviklingsbistand til 0,7 % af 
bruttonationalindkomsten i 
overensstemmelse med
klimakonventionen, og hvordan dette er 
beregnet

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til 0,7 % af den statslige udviklingsbistand/Gini er nødvendig for at sikre, at 
finansielle forpligtelser i forbindelse med klimaændringer opfyldes og sikres på en sådan 
måde, at internationale offentlige midler ikke omdirigeres fra langsigtede forpligtelser til at 
understøtte forskellige landes udvikling.

Ændringsforslag 120
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – litra i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) oplysninger om eventuelle økonomiske 
ressourcer, som medlemsstaten har 
bevilget til gennemførelsen af 
klimakonventionen efter kanaltype som 
f.eks. bilaterale, regionale eller andre 
multilaterale kanaler

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 121
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – litra i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) oplysninger om eventuelle økonomiske 
ressourcer, som medlemsstaten har bevilget 
til gennemførelsen af klimakonventionen 
efter kanaltype som f.eks. bilaterale, 
regionale eller andre multilaterale kanaler

ii) oplysninger om eventuelle 
økonomiske ressourcer, som 
medlemsstaten har bevilget til 
gennemførelsen af klimakonventionen 
efter kanaltype som f.eks. bilaterale, 
regionale eller andre multilaterale 
kanaler, herunder følgende, hvor det er 
relevant:
(a) Den Globale Miljøfacilitet, fonden 
for de mindst udviklede lande (the 
Least Developed Countries Fund), den 
særlige klimaændringsfond, 
tilpasningsfonden, den grønne 
klimafond og trustfonden for 
supplerende aktiviteter (the Trust 
Fund for Supplementary Activities)
(b) andre multilaterale fonde 
vedrørende klimaændringer
(c) multilaterale finansielle 
institutioner, herunder regionale 
udviklingsbanker
(d) specialiserede FN-organer
(e) bidrag gennem bilaterale, 
regionale og andre kanaler

Or. en

Ændringsforslag 122
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
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Artikel 17 – stk. 1 – litra a – litra i i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) kvantitative oplysninger om 
økonomiske strømme baseret på de 
såkaldte "markører for støtte til 
modvirkning af klimaændringer og støtte 
til tilpasning til klimaændringer" ("Rio-
markørerne"), som OECD's gruppe for 
udviklingsbistand har udviklet, og 
metodologiske oplysninger om 
gennemførelsen af metodologien for Rio-
markørerne for klimaændringer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 123
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – litra i i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) kvantitative oplysninger om 
økonomiske strømme baseret på de 
såkaldte "markører for støtte til 
modvirkning af klimaændringer og støtte 
til tilpasning til klimaændringer" ("Rio-
markørerne"), som OECD's gruppe for 
udviklingsbistand har udviklet, og 
metodologiske oplysninger om 
gennemførelsen af metodologien for Rio-
markørerne for klimaændringer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 124
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Forslag til forordning



AM\897512DA.doc 39/54 PE486.140v01-00

DA

Artikel 17 – stk. 1 – litra a – litra i i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) kvantitative oplysninger om 
økonomiske strømme baseret på de 
såkaldte "markører for støtte til 
modvirkning af klimaændringer og støtte 
til tilpasning til klimaændringer" ("Rio-
markørerne"), som OECD's gruppe for 
udviklingsbistand har udviklet, og 
metodologiske oplysninger om 
gennemførelsen af metodologien for Rio-
markørerne for klimaændringer

iii) kvantitative oplysninger om 
økonomiske strømme, enten via projekt-
eller budgetstøtte, baseret på de såkaldte 
"markører for støtte til modvirkning af 
klimaændringer og støtte til tilpasning til 
klimaændringer" ("Rio-markørerne"), som 
OECD's gruppe for udviklingsbistand har 
udviklet, og metodologiske oplysninger om 
gennemførelsen af metodologien for Rio-
markørerne for klimaændringer med 
skelnen mellem finansiering til reduktion 
af emissioner fra skovrydning og 
skovforringelse (REDD+) og andre 
modvirkningsforanstaltninger inden for 
rammerne af Rio-markørerne til 
modvirkning af klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 125
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – litra i v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) detaljerede oplysninger om bistand fra 
både den offentlige og den private sektor 
til udviklingslande, der er særligt sårbare 
over for virkningerne af klimaændringer, 
med at tilpasse sig virkningerne af disse 
klimaændringer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 126
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
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Artikel 17 – stk. 1 – litra a – litra i v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) detaljerede oplysninger om bistand fra
både den offentlige og den private sektor 
til udviklingslande, der er særligt sårbare 
over for virkningerne af klimaændringer, 
med at tilpasse sig virkningerne af disse 
klimaændringer

iv) detaljerede oplysninger om tildelt eller 
afsat bistand til støtte til klimatilpasning i
udviklingslande, der er særligt sårbare over 
for virkningerne af klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 127
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – litra i v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) detaljerede oplysninger om bistand fra 
både den offentlige og den private sektor 
til udviklingslande, der er særligt sårbare 
over for virkningerne af klimaændringer, 
med at tilpasse sig virkningerne af disse 
klimaændringer

iv) detaljerede oplysninger om den 
finansielle støtte fra medlemsstaterne til 
modvirknings- og 
tilpasningsforanstaltninger i 
udviklingslandene, herunder mængden af 
finansielle ressourcer, 
finansieringskilden, hvilke typer af 
instrumenter der anvendes, såsom tilskud 
og lån på lempelige vilkår, og sektorerne

Or. en

Ændringsforslag 128
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – litra v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) detaljerede oplysninger om bistand fra 
både den offentlige og den private sektor 
til udviklingslandene med henblik på at 

udgår
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modvirke drivhusgasemissioner

Or. en

Ændringsforslag 129
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – litra v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) detaljerede oplysninger om bistand fra
både den offentlige og den private sektor
til udviklingslandene med henblik på at 
modvirke drivhusgasemissioner

v) detaljerede oplysninger om tildelt eller 
afsat bistand til udviklingslandene med 
henblik på at modvirke 
drivhusgasemissioner

Or. en

Ændringsforslag 130
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – litra v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) detaljerede oplysninger om bistand fra 
både den offentlige og den private sektor 
til udviklingslandene med henblik på at 
modvirke drivhusgasemissioner

v) oplysninger, så vidt muligt, om private 
kapitalstrømme anvendt i forbindelse med 
bilateral klimafinansiering til 
modvirknings- og 
tilpasningsforanstaltninger i 
udviklingslandene og om politikker og 
foranstaltninger, der fremmer optrapning 
af private investeringer i modvirknings-
og tilpasningsforanstaltninger i 
udviklingslande, der er parter i 
klimakonventionen

Or. en
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Ændringsforslag 131
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – litra v a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) detaljerede oplysninger om ny og 
supplerende privat finansiering, der er 
stillet til rådighed af den pågældende 
medlemsstat, herunder oplysninger om 
mængde, brugen af denne finansiering til 
tilpasning, modvirkning eller REDD+, 
modtagerland, sektor og aktivitetstype 
samt finansieringstype eller instrumenter 
til mobilisering eller udnyttelse af denne 
finansiering

Or. en

Ændringsforslag 132
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om medlemsstatens aktiviteter 
vedrørende teknologioverførsel til 
udviklingslande i henhold til 
klimakonventionen og om 
teknologioverførsel i året X-1, oplysninger 
om planlagte aktiviteter vedrørende 
teknologioverførsel til udviklingslande i 
henhold til klimakonventionen og om 
teknologier, der skal overføres for år X og 
efterfølgende år. Det bør omfatte 
oplysninger om, hvorvidt den overførte 
teknologi blev anvendt til modvirkning af 
eller tilpasning til virkningerne af 
klimaændringer, modtagerland, mængden 
af den ydede bistand og typen af den 
overførte teknologi.

b) medlemsstatens aktiviteter vedrørende 
teknologioverførsel til udviklingslande i 
henhold til klimakonventionen.
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Or. en

Ændringsforslag 133
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om medlemsstatens aktiviteter 
vedrørende teknologioverførsel til 
udviklingslande i henhold til 
klimakonventionen og om 
teknologioverførsel i året X-1, oplysninger 
om planlagte aktiviteter vedrørende 
teknologioverførsel til udviklingslande i 
henhold til klimakonventionen og om 
teknologier, der skal overføres for år X og 
efterfølgende år. Det bør omfatte 
oplysninger om, hvorvidt den overførte 
teknologi blev anvendt til modvirkning af 
eller tilpasning til virkningerne af 
klimaændringer, modtagerland, mængden 
af den ydede bistand og typen af den 
overførte teknologi.

b) om foranstaltninger truffet af 
medlemsstaterne til at fremme, lette og 
finansiere overførsel af, adgang til og 
anvendelse af klimavenlige teknologier til 
gavn for udviklingslandene og som støtte 
til udvikling og forbedring af endogen 
kapacitet og teknologi i udviklingslandene
samt, så vidt muligt, ligeledes at levere 
oplysninger om succes- og fiaskohistorier.

Or. en

Ændringsforslag 134
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oplysninger til år X-2 og X-1 om 
foranstaltninger og aktiviteter forbundet 
med teknologioverførsel, der er 
gennemført, eller forventes gennemført af 
medlemsstaterne. De bør så vidt muligt 
omfatte oplysninger om modtagerlandet, 
målområdet for modvirkning eller 
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tilpasning, den involverede sektor og 
kilderne til teknologioverførsel fra den 
offentlige eller private sektor og skal 
indeholde en skelnen mellem aktiviteter 
udført af den offentlige og private sektor.

Or. en

Ændringsforslag 135
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. marts hvert år ("året X") 
indsender medlemsstaterne følgende til 
Kommissionen for året X-1:

1. Senest den 15. marts hvert andet år 
("året X+1") indsender medlemsstaterne 
følgende til Kommissionen for årene X-1
og X:

Or. en

Ændringsforslag 136
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysninger om brugen af indtægter, 
som medlemsstaten har genereret ved 
auktionering af tilladelser i henhold til 
artikel 10, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, i 
løbet af året X-1. Disse oplysninger 
omfatter ligeledes specifikke og detaljerede 
oplysninger om brugen af 50 % af 
indtægterne og de resulterende 
foranstaltninger med angivelse af 
kategorien af de foranstaltninger, der 
træffes i overensstemmelse med artikel 10, 
stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, og af det 
pågældende modtagerland eller -region

b) oplysninger om brugen af indtægter, 
som medlemsstaten har genereret ved 
auktionering af tilladelser i henhold til 
artikel 10, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, i 
løbet af årene X-1 og X. Disse oplysninger 
omfatter ligeledes specifikke og detaljerede 
oplysninger om brugen af 50 % af 
indtægterne og de resulterende 
foranstaltninger med angivelse af 
kategorien af de foranstaltninger, der 
træffes i overensstemmelse med artikel 10, 
stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, og af det 
pågældende modtagerland eller -region
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Or. en

Ændringsforslag 137
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysninger om brugen af indtægter, 
som medlemsstaten har genereret ved 
auktionering af tilladelser i henhold til 
artikel 10, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, i 
løbet af året X-1. Disse oplysninger 
omfatter ligeledes specifikke og 
detaljerede oplysninger om brugen af 50 
% af indtægterne og de resulterende 
foranstaltninger med angivelse af 
kategorien af de foranstaltninger, der 
træffes i overensstemmelse med artikel 10, 
stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, og af det 
pågældende modtagerland eller -region

b) oplysninger om brugen af indtægter, 
som medlemsstaten har genereret ved 
auktionering af tilladelser i henhold til 
artikel 10, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, i 
løbet af året X-1

Or. pl

Ændringsforslag 138
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning 
nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og 
oplysninger om, hvordan deres 
indkøbspolitik styrker mulighederne for 
indgåelse af en international aftale om 
klimaændringer.

d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning 
nr. 406/2009/EF nævnte deltaljerede 
oplysninger, herunder 
enhedsidentifikationskoder, og 
oplysninger om, hvordan deres 
indkøbspolitik styrker mulighederne for 
indgåelse af en international aftale om 
klimaændringer.

Or. en



PE486.140v01-00 46/54 AM\897512DA.doc

DA

Ændringsforslag 139
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Begyndende med de data, der 
indberettes for 2013, skal Kommissionen 
gennemføre en årlig ekspertrevision af de 
data i de nationale opgørelser, som 
medlemsstaterne indberetter i henhold til 
artikel 7, stk. 2, i denne forordning med 
henblik på at overvåge, hvorvidt
medlemsstaterne gennemfører deres 
reduktioner eller begrænsninger af 
drivhusgasemissioner i henhold til artikel 3 
i beslutning nr. 406/2009/EF og eventuelle 
andre reduktioner eller begrænsninger i 
drivhusgasemissioner i henhold til EU-
lovgivning.

2. Begyndende med de data, der 
indberettes for 2013, skal Kommissionen 
gennemføre en ekspertrevision midtvejs og 
til sidst af de data i de nationale opgørelser, 
som medlemsstaterne indberetter i henhold 
til artikel 7, stk. 2, i denne forordning med 
henblik på at overvåge, hvor langt
medlemsstaterne er kommet med 
gennemførelsen af deres reduktioner eller 
begrænsninger af drivhusgasemissioner i 
henhold til artikel 3 i beslutning nr. 
406/2009/EF og eventuelle andre 
reduktioner eller begrænsninger i 
drivhusgasemissioner i henhold til EU-
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 140
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Begyndende med de data, der 
indberettes for 2013, skal Kommissionen 
gennemføre en årlig ekspertrevision af de 
data i de nationale opgørelser, som 
medlemsstaterne indberetter i henhold til 
artikel 7, stk. 2, i denne forordning med 
henblik på at overvåge, hvorvidt 
medlemsstaterne gennemfører deres 
reduktioner eller begrænsninger af 
drivhusgasemissioner i henhold til artikel 3 

2. Begyndende med de data, der 
indberettes for 2013, skal Kommissionen 
gennemføre en årlig ekspertrevision af de 
data i de nationale opgørelser, som 
medlemsstaterne indberetter i henhold til 
artikel 7, stk. 2, i denne forordning med 
henblik på at overvåge, hvorvidt 
medlemsstaterne gennemfører deres 
reduktioner eller begrænsninger af 
drivhusgasemissioner i henhold til artikel 3 



AM\897512DA.doc 47/54 PE486.140v01-00

DA

i beslutning nr. 406/2009/EF og eventuelle 
andre reduktioner eller begrænsninger i 
drivhusgasemissioner i henhold til EU-
lovgivning.

i beslutning nr. 406/2009/EF og eventuelle 
andre reduktioner eller begrænsninger i 
drivhusgasemissioner i henhold til EU-
lovgivning. Medlemsstaterne skal deltage 
fuldt ud i denne proces.

Or. en

Ændringsforslag 141
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De indledende årlige ekspertrevisioner
omfatter:

3. Ekspertrevisionerne, der udføres
indledende, midtvejs og til sidst, omfatter:

Or. en

Ændringsforslag 142
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) eventuelt beregning af de resulterende 
nødvendige tekniske ændringer.

c) eventuelt beregning af de resulterende 
nødvendige tekniske ændringer i samråd 
med medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 143
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) eventuelt beregning af de resulterende 
nødvendige tekniske ændringer.

c) eventuelt udarbejdelse af anbefalinger 
vedrørende tekniske ændringer med 
henblik på at styrke medlemsstaternes 
opgørelser.

Or. en

Ændringsforslag 144
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29 i denne 
forordning med henblik på at fastlægge
regler for gennemførelse af de i stk. 1 og 2 
i denne artikel omtalte ekspertrevisioner, 
herunder opgaverne i stk. 3 i denne artikel 
opstillede opgaver.

4. Kommissionen vedtager
gennemførelsesretsakter til fastlæggelse 
af regler for gennemførelse af de i stk. 1 og 
2 i denne artikel omtalte ekspertrevisioner,
herunder opgaverne i stk. 3 i denne artikel 
opstillede opgaver. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 30, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 145
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Kommissionen skal sikre, at der er 
udviklet en sammenhængende metode, 
der gælder for både ekspertrevisionen 
af opgørelsen udført i henhold til 
denne artikel og revisionen udført af 
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klimakonventionen.
Revisionen fastlagt i denne artikel skal 
udelukkende fokusere på de 
oplysninger, der kræves i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF.

Or. en

Begrundelse

Eftersom Unionens revision skal udvikles parallelt med klimakonventionens revision, er der 
en risiko for, at der vil findes to forskellige metoder på samme tid, hvorfor medlemsstaterne 
skal have to forskellige erklærede emissionsniveauer. Ændringsforslaget sigter mod at sikre 
en sammenhæng mellem de to revisioner.

Ændringsforslag 146
Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når den årlige ekspertrevision af 
opgørelsesdata vedrørende året 2020 er 
afsluttet i henhold til artikel 20 i denne 
forordning, beregner Kommissionen i 
overensstemmelse med formlen i bilag II 
til denne forordning den omberegnede 
samlede mængde drivhusgasemissioner 
for de enkelte medlemsstater.

1. Når den årlige ekspertrevision af 
opgørelsesdata vedrørende året X-2 er 
afsluttet i henhold til artikel 20 i denne 
forordning, genberegner Kommissionen
den årlige drivhusgasemission, der er 
tildelt til hver enkelt medlemsstat i 
henhold til artikel 3, stk. 2, i beslutning 
nr. 406/2009/EF og i overensstemmelse 
med den seneste metode, der anvendes i 
revisionen af opgørelsen for år X på 
baggrund af emissionerne fra år X-2.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår, at emissionslofterne skal fastlægges én gang i 2012 for hele perioden 
2013-2020, og de erklærede emissioner vil blive beregnet i henhold til en metode, der er 
under udvikling. Vurderingen af overensstemmelse mellem lofter og erklærede emissioner vil 
være baseret på forskellige metoder og kan resultere i manglende overensstemmelse. Lofterne 
bør genberegnes hvert år for at afspejle den opdaterede metode.
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Ændringsforslag 147
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer hvert andet år 
luftfartens samlede indvirkning på det 
globale klima, herunder i form af ikke-
CO2-relaterede emissioner som f.eks. fra 
kvælstofoxider, og virkninger som f.eks. 
forstærkninger af cirrusskyer baseret på 
emissionsdata fra medlemsstaterne i 
henhold til artikel 7 i denne forordning, og 
forbedrer denne kvantificering med 
henvisning til henholdsvis de 
videnskabelige fremskridt og data for 
flytrafikken.

2. Kommissionen vurderer hvert andet år 
luftfartens samlede indvirkning på det 
globale klima, i form af CO2-emissioner og 
virkninger som f.eks. forstærkninger af 
cirrusskyer baseret på emissionsdata fra 
medlemsstaterne i henhold til artikel 7 i 
denne forordning, og forbedrer denne 
kvantificering med henvisning til 
henholdsvis de videnskabelige fremskridt 
og data for flytrafikken.

Or. pl

Ændringsforslag 148
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kompilering af den tilnærmede EU-
drivhusgasopgørelse efter artikel 8 i 
denne forordning

udgår

Or. it

Begrundelse

Konsekvens af ændringsforslaget vedrørende ophævelse af artikel 8.
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Ændringsforslag 149
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gennemførelse af den årlige 
ekspertrevision

udgår

Or. en

Ændringsforslag 150
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) kompilering af Unionens tilnærmede 
drivhusgasopgørelse 

udgår

Or. it

Begrundelse

Konsekvens af ændringsforslaget vedrørende ophævelse af artikel 8.

Ændringsforslag 151
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tildeles beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29 i denne 

Kommissionen tildeles beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29 i denne 
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forordning med henblik på at opstille 
detaljerede rapporteringsregler, herunder 
regler om indholdet, strukturen, formatet 
og indsendelsesprocesserne for 
medlemsstaternes indberetning af 
oplysninger i henhold til artikel 4, 5, 7, 8
og 13-19 i denne forordning.

forordning med henblik på at opstille 
detaljerede rapporteringsregler, herunder 
regler om indholdet, strukturen, formatet 
og indsendelsesprocesserne for 
medlemsstaternes indberetning af 
oplysninger i henhold til artikel 4, 5, 7 og 
13-19 i denne forordning.

Or. it

Begrundelse

Konsekvens af ændringsforslaget vedrørende ophævelse af artikel 8.

Ændringsforslag 152
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tildeles beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29 i denne 
forordning med henblik på at opstille 
detaljerede rapporteringsregler, herunder 
regler om indholdet, strukturen, formatet 
og indsendelsesprocesserne for 
medlemsstaternes indberetning af 
oplysninger i henhold til artikel 4, 5, 7, 8 
og 13-19 i denne forordning.

Kommissionen tildeles beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29 i denne 
forordning med henblik på at opstille 
detaljerede rapporteringsregler, herunder 
regler om indholdet, strukturen, formatet 
og indsendelsesprocesserne for 
medlemsstaternes indberetning af 
oplysninger i henhold til artikel 7, 8 og 13-
19 i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 153
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tildeles beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

Kommissionen tildeles beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
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overensstemmelse med artikel 29 i denne 
forordning med henblik på at opstille krav 
til etableringen, driften og funktionen af 
medlemsstaternes nationale systemer i 
henhold til artikel 5 og 13 i denne 
forordning.

overensstemmelse med artikel 29 i denne 
forordning med henblik på at opstille krav 
til etableringen, driften og funktionen af 
medlemsstaternes nationale systemer i 
henhold til artikel 13 i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 154
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 29 i denne forordning med 
henblik på at ophæve artikel 4-7, 10-12, 
14, 15, 17 og 19 i denne forordning eller 
enhver del heraf eller ændring af de samme 
artikler, hvis den konkluderer, at den 
internationale udvikling eller andre 
udviklinger fører til en situation, hvor 
forpligtelserne i henhold til disse artikler 
ikke længere er nødvendige, ikke står i 
rimeligt forhold til de medfølgende fordele 
eller ikke er i overensstemmelse med 
rapporteringskravene under 
klimakonventionen. Enhver retsakt, der 
vedtages i henhold til denne artikel, må 
ikke fordyre EU-
rapporteringsforpligtelserne eller de 
internationale rapporteringsforpligtelser 
som helhed for medlemsstaterne.

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 29 i denne forordning med 
henblik på at ophæve artikel 6, 7, 10-12, 
14, 15, 17 og 19 i denne forordning eller 
enhver del heraf eller ændring af de samme 
artikler, hvis den konkluderer, at den 
internationale udvikling eller andre 
udviklinger fører til en situation, hvor 
forpligtelserne i henhold til disse artikler 
ikke længere er nødvendige, ikke står i 
rimeligt forhold til de medfølgende fordele 
eller ikke er i overensstemmelse med 
rapporteringskravene under 
klimakonventionen. Enhver retsakt, der 
vedtages i henhold til denne artikel, må 
ikke fordyre EU-
rapporteringsforpligtelserne eller de 
internationale rapporteringsforpligtelser 
som helhed for medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 155
Theodoros Skylakakis
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Forslag til forordning
Bilag 1 – overskrift 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sodemissioner

Or. en


