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Ändringsförslag 49
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Unionen och medlemsstaterna bör 
sträva mot att tillhandahålla den senaste 
informationen om sina utsläpp av 
växthusgaser, i synnerhet enligt ramen för 
Europa 2020-strategin och dess angivna 
tidsgränser.  Denna förordning bör 
möjliggöra att sådana uppskattningar tas 
fram på kortast möjliga tid genom att 
använda statistisk och annan information.

(12) Unionen och medlemsstaterna bör 
sträva mot att tillhandahålla den senaste 
informationen om sina utsläpp av 
växthusgaser, i synnerhet enligt ramen för 
Europa 2020-strategin och dess angivna 
tidsgränser och inom ramen för 
europeiska rymdpolitiken och 
rymdstrategin, som behandlar viktiga 
utmaningar såsom naturkatastrofer, 
resurser och klimatövervakning till gagn 
för unionsmedborgare. I det avseendet 
bör rymdbaserade uppgifter betraktas som 
viktiga övervakningsverktyg för EU och 
medlemsstaterna eftersom de har 
kapaciteten att förbättra helhetsbilden av 
utsläppen av koldioxid och metan samt 
LULUCF. I det syftet bör det europeiska 
jordövervakningsprogrammet (GMES) 
och andra satellitsystem användas i så 
stor utsträckning som möjligt för att 
tillhandhålla utsläppsrapporter i tid 
(global mätning av dagliga 
koldioxidutsläpp och metanutsläpp från 
mänsklig verksamhet och jordbruk samt 
koldioxid i sänkor) och oberoende 
granskningar av rapporterna över 
beräknade utsläpp. Denna förordning bör 
möjliggöra att sådana uppskattningar tas 
fram på kortast möjliga tid genom att 
använda statistisk och annan information.

Or. en

Ändringsförslag 50
Sabine Wils
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Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Medlemsstaterna måste enligt 
artikel 6 i Kyotoprotokollet sörja för att 
användningen av Kyotoprotokollets
flexibla mekanismer kompletterar de 
inhemska åtgärderna på så sätt att 
skillnaderna i utsläpp mellan 
industriländer och utvecklingsländer 
minskar. Minst hälften av de absoluta 
minskningarna under historiska 
utgångsvärden för utsläpp bör göras inom 
EU. Unionslagstiftningen innehåller även 
särskilda bestämmelser för vissa typer av 
projektkrediter för mekanismen för ren 
utveckling som bör särskiljas i 
medlemsstaternas register och rapporter.

Or. en

Ändringsförslag 51
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Medlemsstaterna måste enligt 
artikel 6 i Kyotoprotokollet sörja för att 
användningen av Kyotoprotokollets 
flexibla mekanismer kompletterar de 
inhemska åtgärderna på så sätt att 
skillnaderna i utsläpp mellan 
industriländer och utvecklingsländer 
minskar. Minst hälften av de absoluta 
minskningarna under historiska 
utgångsvärden för utsläpp bör göras inom 
EU. Unionslagstiftningen innehåller även 
särskilda bestämmelser för vissa typer av 
projektkrediter för mekanismen för ren 
utveckling som bör särskiljas i 
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medlemsstaternas register och rapporter.

Or. en

Ändringsförslag 52
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Alla överföringar av tilldelade 
utsläppsenheter mellan åtagandeperioder 
enligt Kyotoprotokollet kommer att 
påverka ambitionsnivån för den samlade 
minskningen och den lucka som därmed 
uppstår i de minskningar som krävs för 
att begränsa klimatförändringen till 2 °C. 
Trots behovet att begränsa överföringen 
för att behålla miljöfördelarna enligt 
Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, 
bör överföringskonton för tilldelade 
utsläppsenheter behållas i register och 
rapporter.

Or. en

Ändringsförslag 53
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Alla överföringar av tilldelade 
utsläppsenheter mellan åtagandeperioder 
enligt Kyotoprotokollet kommer att 
påverka ambitionsnivån för den samlade 
minskningen och den lucka som därmed 
uppstår i de minskningar som krävs för 
att begränsa klimatförändringen till 2 °C. 
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Trots behovet att begränsa överföringen 
för att behålla miljöfördelarna enligt 
Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, 
bör överföringskonton för tilldelade 
utsläppsenheter behållas i register och 
rapporter.

Or. en

Ändringsförslag 54
Michèle Rivasi, Sandrine Bélier

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Med hänsyn till betydelsen av 
flyktiga metanutsläpp i livscykeln för 
skiffergasens klimatpåverkan, bör 
unionen vid granskningen av 
medlemsstaternas inventeringar särskilt 
uppmärksamma inventeringar av sådana 
utsläpp samt all utveckling av 
vetenskapligt belagda uppgifter om deras 
omfattning.

Or. en

Ändringsförslag 55
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) övervakning och rapportering av 
utsläpp av sotpartiklar med hänsyn till 
Europaparlamentets resolution av den 
14 september 2011 om ett helhetsbetonat 
grepp på frågan om antropogena utsläpp 
av annat slag än koldioxid och av 
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relevans för klimatet,
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Ändringsförslag 56
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led e

Komissionens förslag Ändringsförslag

(e) rapportering av utsläpp av CO2 från 
sjötransporter, 

(e) rapportering av utsläpp av 
växthusgaser från sjötransporter, 

Or. pl

Ändringsförslag 57
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) rapportering av utsläpp av 
sotpartiklar från alla transportmedel,

Or. en

Ändringsförslag 58
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) övervakning av och rapportering om (g) övervakning av och rapportering om 
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åtgärder som vidtas av medlemsstater för 
att anpassa sig till klimatförändringens 
oundvikliga konsekvenser,

åtgärder som vidtas av medlemsstater för 
att anpassa sig till klimatförändringens 
oundvikliga konsekvenser på ett 
kostnadseffektivt sätt,

Or. en

Ändringsförslag 59
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) klimatkonsekvenser som inte kommer 
av CO2, vilka är förknippade med utsläpp 
från civil luftfart.

(e) klimatkonsekvenser som inte kommer 
av CO2, vilka är förknippade med utsläpp 
från civil luftfart när flygplanen landar på 
medlemsstaternas flygplatser.

Or. it

Ändringsförslag 60
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) klimatkonsekvenser som inte kommer 
av CO2, vilka är förknippade med utsläpp 
från civil luftfart, 

(e) klimatkonsekvenser som beror på
utsläpp av CO2, vilka är förknippade med 
utsläpp från civil luftfart, 

Or. pl

Ändringsförslag 61
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) unionens och medlemsstaternas 
åtgärder för att minska antropogena 
utsläpp av annat slag än koldioxid och av 
relevans för klimatet, med hänsyn till 
Europaparlamentets resolution av den 
14 september 2011 om ett helhetsbetonat 
grepp på frågan om antropogena utsläpp 
av annat slag än koldioxid och av 
relevans för klimatet 1,
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Ändringsförslag 62
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
å unionens vägnar vardera utarbeta och 
genomföra utvecklingsstrategier med låga 
koldioxidutsläpp för att bidra till

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
å unionens vägnar rapportera om 
utarbetandet av utvecklingsstrategier med 
låga koldioxidutsläpp i enlighet med de 
rapporteringsbestämmelser som man 
kommit överens om internationellt i 
samband med ramkonventionsprocessen 
för att bidra till

Or. en

Ändringsförslag 63
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) en öppen och tillförlitlig övervakning 
av de faktiska och beräknade framstegen 
som görs av medlemsstaterna, 
inbegripande bidraget från unionens 
åtgärder, för att uppfylla unionens och 
medlemsstaternas åtaganden enligt 
ramkonventionen för att begränsa eller 
minska de antropogena utsläppen av 
växthusgaser,

(a) en öppen och tillförlitlig övervakning 
av de faktiska och beräknade framstegen 
som görs av medlemsstaterna, 
inbegripande bidraget från unionens 
åtgärder, för att uppfylla unionens och 
medlemsstaternas långsiktiga åtaganden 
enligt ramkonventionen för att begränsa 
eller minska de antropogena utsläppen av 
växthusgaser,

Or. en

Ändringsförslag 64
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att uppfylla åtagandena för att minska 
utsläppen av växthusgaser som 
medlemsstaterna gjort enligt beslut 
nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga 
utsläppsminskningar och förbättringar av 
minskningar genom upptag i sänkor i alla 
sektorer i linje med unionens mål att 
minska utsläppen med 80 till 95 % för
2050 jämfört med nivåerna 1990, i 
samband med nödvändiga minskningar, 
enligt IPCC, för i-länderna som en grupp.

(b) att uppfylla åtagandena för att minska 
utsläppen av växthusgaser som 
medlemsstaterna gjort enligt beslut 
nr 406/2009/EG och uppnå ytterligare 
långsiktiga utsläppsminskningar och 
förbättringar av minskningar genom upptag 
i sänkor i alla sektorer i linje med unionens 
mål att minska utsläppen med 80 till 95 % 
före 2050 jämfört med nivåerna 1990.

Or. it

Ändringsförslag 65
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att uppfylla åtagandena för att minska 
utsläppen av växthusgaser som 
medlemsstaterna gjort enligt beslut 
nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga 
utsläppsminskningar och förbättringar av 
minskningar genom upptag i sänkor i alla 
sektorer i linje med unionens mål att 
minska utsläppen med 80 till 95 % för 
2050 jämfört med nivåerna 1990, i 
samband med nödvändiga minskningar, 
enligt IPCC, för i-länderna som en grupp.

(b) att uppfylla åtagandena för att minska 
utsläppen av växthusgaser som 
medlemsstaterna gjort enligt beslut 
nr 406/2009/EG.

Or. it

Ändringsförslag 66
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att uppfylla åtagandena för att minska 
utsläppen av växthusgaser som 
medlemsstaterna gjort enligt beslut 
nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga 
utsläppsminskningar och förbättringar av 
minskningar genom upptag i sänkor i alla 
sektorer i linje med unionens mål att 
minska utsläppen med 80 till 95 % för 
2050 jämfört med nivåerna 1990, i 
samband med nödvändiga minskningar, 
enligt IPCC, för i-länderna som en grupp.

(b) att uppfylla åtagandena för att minska 
utsläppen av växthusgaser som 
medlemsstaterna gjort enligt beslut 
nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga 
utsläppsminskningar och ytterligare en 
förbättring av minskningar genom upptag i 
sänkor i alla sektorer i samband med 
nödvändiga minskningar, enligt IPCC, för 
i-länderna som en grupp.

Or. it

Ändringsförslag 67
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att uppfylla åtagandena för att minska 
utsläppen av växthusgaser som 
medlemsstaterna gjort enligt beslut 
nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga 
utsläppsminskningar och förbättringar av 
minskningar genom upptag i sänkor i alla 
sektorer i linje med unionens mål att 
minska utsläppen med 80 till 95 % för
2050 jämfört med nivåerna 1990, i 
samband med nödvändiga minskningar, 
enligt IPCC, för i-länderna som en grupp.

(b) att uppnå långsiktiga 
utsläppsminskningar och förbättringar av 
minskningar genom upptag i sänkor i alla 
sektorer i linje med unionens mål att 
minska utsläppen med 80 till 95 % före
2050 jämfört med nivåerna 1990, i 
samband med nödvändiga minskningar, 
enligt IPCC, för i-länderna som en grupp.

Or. en

Ändringsförslag 68
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att uppfylla åtagandena för att minska 
utsläppen av växthusgaser som 
medlemsstaterna gjort enligt beslut 
nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga 
utsläppsminskningar och förbättringar av 
minskningar genom upptag i sänkor i alla 
sektorer i linje med unionens mål att 
minska utsläppen med 80 till 95 % för 
2050 jämfört med nivåerna 1990, i 
samband med nödvändiga minskningar, 
enligt IPCC, för i-länderna som en grupp.

(b) att uppfylla åtagandena för att minska 
utsläppen av växthusgaser som 
medlemsstaterna gjort enligt beslut 
nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga 
utsläppsminskningar och förbättringar av 
minskningar genom upptag i sänkor i alla 
sektorer i samband med nödvändiga 
minskningar, enligt IPCC, för i-länderna 
som en grupp.

Or. pl

Ändringsförslag 69
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att uppfylla åtagandena för att minska 
utsläppen av växthusgaser som 
medlemsstaterna gjort enligt beslut 
nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga 
utsläppsminskningar och förbättringar av 
minskningar genom upptag i sänkor i alla 
sektorer i linje med unionens mål att 
minska utsläppen med 80 till 95 % för
2050 jämfört med nivåerna 1990, i 
samband med nödvändiga minskningar, 
enligt IPCC, för i-länderna som en grupp.

(b) att uppfylla åtagandena för att minska 
utsläppen av växthusgaser som 
medlemsstaterna gjort enligt beslut 
nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga 
utsläppsminskningar och förbättringar av 
minskningar genom upptag i sänkor i alla 
sektorer i linje med unionens mål att 
minska de inhemska utsläppen med 80 till 
95 % före 2050 jämfört med nivåerna 
1990, i samband med nödvändiga 
minskningar, enligt IPCC, för i-länderna 
som en grupp.

Or. en

Ändringsförslag 70
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att uppfylla åtagandena för att minska 
utsläppen av växthusgaser som 
medlemsstaterna gjort enligt beslut 
nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga 
utsläppsminskningar och förbättringar av 
minskningar genom upptag i sänkor i alla 
sektorer i linje med unionens mål att 
minska utsläppen med 80 till 95 % för
2050 jämfört med nivåerna 1990, i 
samband med nödvändiga minskningar, 
enligt IPCC, för i-länderna som en grupp.

(b) att uppfylla åtagandena för att minska 
utsläppen av växthusgaser som 
medlemsstaterna gjort enligt beslut 
nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga 
utsläppsminskningar och förbättringar av 
minskningar genom upptag i sänkor i alla 
sektorer i linje med unionens mål att 
minska de inhemska utsläppen med 80 till 
95 % före 2050 jämfört med nivåerna 
1990, i samband med nödvändiga 
minskningar, enligt IPCC, för i-länderna 
som en grupp.

Or. en

Ändringsförslag 71
Pilar Ayuso
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att uppfylla åtagandena för att minska 
utsläppen av växthusgaser som 
medlemsstaterna gjort enligt beslut 
nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga 
utsläppsminskningar och förbättringar av 
minskningar genom upptag i sänkor i alla 
sektorer i linje med unionens mål att 
minska utsläppen med 80 till 95 % före
2050 jämfört med nivåerna 1990, i 
samband med nödvändiga minskningar, 
enligt IPCC, för i-länderna som en grupp.

(b) att uppfylla åtagandena för att minska 
utsläppen av växthusgaser som 
medlemsstaterna gjort enligt beslut 
nr 406/2009/EG och uppnå långsiktiga 
utsläppsminskningar och förbättringar av 
minskningar genom upptag i sänkor i alla 
sektorer i linje med unionens mål att 
minska utsläppen med 80 till 95 % före
2050 jämfört med nivåerna 1990, som en 
del av en global minskning av utsläppen 
med minst 50 % före 2050 jämfört med 
nivåerna 1990, i samband med nödvändiga 
minskningar, enligt IPCC, för i-länderna 
som en grupp.

Or. en

Ändringsförslag 72
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska inkomma med sin 
utvecklingsstrategi för låga 
koldioxidutsläpp till kommissionen ett år 
efter att denna förordning trätt i kraft
eller i enlighet med den tidtabell som man 
kommit överens om internationellt i 
samband med ramkonventionsprocessen.

2. Medlemsstaterna ska rapportera om sin 
utvecklingsstrategi för låga 
koldioxidutsläpp till kommissionen eller i 
enlighet med den tidtabell som man 
kommit överens om internationellt i 
samband med ramkonventionsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 73
Pilar Ayuso
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska inkomma med sin 
utvecklingsstrategi för låga 
koldioxidutsläpp till kommissionen ett år 
efter att denna förordning trätt i kraft eller i 
enlighet med den tidtabell som man 
kommit överens om internationellt i 
samband med ramkonventionsprocessen.

2. Medlemsstaterna ska inkomma med sin 
utvecklingsstrategi för låga 
koldioxidutsläpp till kommissionen 
18 månader efter att denna förordning trätt 
i kraft eller i enlighet med den tidtabell 
som man kommit överens om 
internationellt i samband med 
ramkonventionsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 74
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska upprätta, bedriva 
och kontinuerligt försöka förbättra 
nationella inventeringssystem för att 
uppskatta antropogena utsläpp från källor 
och minskningar genom upptag i sänkor av 
växthusgaser som räknas upp i bilaga I till 
denna förordning och säkerställa 
tidsenlighet, öppenhet, tillförlitlighet, 
överensstämmelse och jämförbarhet för att 
deras växthusgasinventeringar är 
uttömmande.

1. Medlemsstaterna ska upprätta, bedriva 
och kontinuerligt försöka förbättra 
nationella inventeringssystem i enlighet 
med ramkonventionens krav på nationella 
system för att uppskatta antropogena 
utsläpp från källor och minskningar genom 
upptag i sänkor av växthusgaser som 
räknas upp i bilaga I till denna förordning 
och säkerställa tidsenlighet, öppenhet, 
tillförlitlighet, överensstämmelse och 
jämförbarhet för att deras 
växthusgasinventeringar är uttömmande.

Or. en

Ändringsförslag 75
Elisabetta Gardini
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) använder sig av rapporteringssystem 
som upprättats enligt artikel 6.4 i 
förordning (EG) nr 842/2006 för att 
förbättra uppskattningen av fluorerade 
gaser i växthusgasinventeringarna,

(a) använder sig av rapporteringssystem 
som upprättats enligt artikel 6.4 i 
förordning (EG) nr 842/2006 för att 
förbättra uppskattningen av fluorerade 
gaser i växthusgasinventeringarna, i 
förekommande fall,

Or. en

Ändringsförslag 76
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett inventeringssystem upprättas härmed 
inom unionen för att säkerställa de 
nationella inventeringarnas tidsenlighet, 
öppenhet, tillförlitlighet, 
överensstämmelse, jämförbarhet och 
fullständighet avseende unionens 
växthusgasinventering. Kommissionen ska 
administrera, upprätthålla och kontinuerligt 
försöka förbättra detta system, vilket ska 
inbegripa

Ett inventeringssystem upprättas härmed 
inom unionen för att säkerställa de 
nationella inventeringarnas tidsenlighet, 
öppenhet, tillförlitlighet, överensstämmelse 
och jämförbarhet avseende unionens 
växthusgasinventering. Kommissionen ska 
administrera, upprätthålla och kontinuerligt 
försöka förbättra detta system, vilket ska 
inbegripa

Or. en

Ändringsförslag 77
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 6 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ett förfarande för att, genom samråd 
med berörd medlemsstat, uppskatta alla 
uppgifter som saknas i dess nationella 
inventering,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 78
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) en årlig expertgranskning av 
medlemsstaternas 
växthusgasinventeringar.

utgår

Or. en

Amendment 79
Christofer Fjellner

Proposal for a regulation
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Text proposed by the Commission Amendment

Senast den 15 januari varje år (”år X”) ska 
medlemsstaterna rapportera följande till 
kommissionen:

Senast den 15 januari vartannat år (”år 
X”), eller när uppdatering sker, ska 
medlemsstaterna rapportera följande till 
kommissionen:

Or. sv

Ändringsförslag 80
Elisabetta Gardini
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Deras antropogena utsläpp av 
växthusgaser som räknas upp i bilaga I till 
denna förordning och de antropogena 
utsläppen av växthusgaser som det 
hänvisas till i artikel 2.1 i beslut 
nr 406/2009/EG för år X-2, utan förfång 
för rapporteringen av växthusgaser som 
räknas upp i bilaga I till denna förordning 
ska utsläppen av koldioxid (CO2) från 
IPCC-källor i kategorin ”1.A.3.A civil 
luftfart” anses vara lika med noll enligt 
artiklarna 3 och 7.1 i beslut 
nr 406(2009/EG).

(a) Deras antropogena utsläpp av 
växthusgaser som räknas upp i bilaga I till 
denna förordning som ska uppdateras i 
enlighet med beslut som antogs enligt 
ramkonventionen och dess
Kyotoprotokoll, och de antropogena 
utsläppen av växthusgaser som det 
hänvisas till i artikel 2.1 i beslut 
nr 406/2009/EG för år X-2, utan förfång 
för rapporteringen av växthusgaser som 
räknas upp i bilaga I till denna förordning 
ska utsläppen av koldioxid (CO2) från 
IPCC-källor i kategorin ”1.A.3.A civil 
luftfart” anses vara lika med noll enligt 
artiklarna 3 och 7.1 i beslut 
nr 406(2009/EG).

Or. en

Ändringsförslag 81
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Deras antropogena utsläpp av 
växthusgaser från källor och minskningar 
av CO2 genom upptag i sänkor som följer 
av LULUCF-aktiviteter enligt 
Kyotoprotokollet och information om 
bokföringen av dessa utsläpp av 
växthusgaser och minskningar från 
markanvändning, ändrad 
markanvändning och skogsbruk, i 
enlighet med artikel 3, punkt 3, och där 
medlemsstaterna bestämmer sig för att 
använda sig av den, artikel 3, punkt 4 i 
Kyotoprotokollet, och tillämpliga beslut 
för åren mellan 2008 och X-2. 

(d) LULUCF-utsläpp från källor och 
upptag i sänkor enligt riktlinjerna för 
utarbetande av information som krävs i 
enlighet med artikel 7 i Kyotoprotokollet.
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Medlemsstater som valde att bokföra 
skötsel av åkermark, skötsel av betesmark 
eller förnyelse av vegetationen enligt 
artikel 3, punkt 4, i Kyotoprotokollet ska 
dessutom rapportera utsläpp av 
växthusgaser från källor och minskningar 
genom upptag i sänkor för varje sådan 
aktivitet för året 1990.

Or. en

Amendment 82
Christofer Fjellner

Proposal for a regulation
Artikel – punkt 1 – stycke 1 – led f

Text proposed by the Commission Amendment

(f) Uppgifter om indikatorer för året X-2. utgår

Or. sv

Ändringsförslag 83
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Den faktiska eller uppskattade 
fördelningen av de verifierade utsläppen 
som rapporteras av anläggningar och 
aktörer enligt direktiv 2003/87/EG till 
källkategorierna i den nationella 
växthusgasinventeringen och förhållandet 
mellan de verifierade utsläppen och de 
totala utsläppen av växthusgaser i dessa 
källkategorier, för år X-2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 84
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led l – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Resultaten av kontrollerna av hur 
förenliga utsläppen som rapporterats i 
växthusgasinventeringarna är, för år X-2, 
med

(l) Resultaten av de kvalitativa kontrollerna 
av hur förenliga utsläppen som rapporterats 
i växthusgasinventeringarna är, för år X-2, 
med

Or. en

Ändringsförslag 85
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Resultaten av kontroller av hur 
förenliga aktiviteterna, 
bakgrundsuppgifterna och antagandena 
som använts för att uppskatta utsläppen 
vid utarbetandet av 
växthusgasinventeringarna, för år X-2, är 
med

utgår

(i) uppgifterna och antagandena som 
använts för att ta fram inventeringar av 
luftföroreningar enligt rådets 
direktiv 2001/81/EG,
(ii) uppgifterna som rapporterats enligt 
artikel 6.1 i förordning (EG) nr 842/2006,
(iii) energiuppgifterna som rapporterats 
enligt artikel 4 och bilaga B till 
förordning (EG) nr 1099/2008,

Or. en
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Ändringsförslag 86
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led m – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) uppgifterna och antagandena som 
använts för att ta fram inventeringar av 
luftföroreningar enligt rådets 
direktiv 2001/81/EG,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 87
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led m – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) uppgifterna som rapporterats enligt 
artikel 6.1 i förordning (EG) nr 842/2006,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 88
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led m – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) energiuppgifterna som rapporterats 
enligt artikel 4 och bilaga B till 
förordning (EG) nr 1099/2008,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 89
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) En beskrivning av alla ändringar som 
gjorts på deras nationella 
inventeringssystem,

(n) En beskrivning av ändringar som gjorts 
på deras nationella inventeringssystem,

Or. en

Ändringsförslag 90
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) En beskrivning av alla ändringar som 
gjorts i det nationella registret.

(o) En beskrivning av ändringar som gjorts 
i det nationella registret.

Or. en

Ändringsförslag 91
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska senast den 15 april 
varje år lämna nationella inventeringar till 
UNFCCC-sekretariatet, vilka ska innehålla 
samma information som lämnats till 
kommissionen i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel.

3. Medlemsstaterna ska senast den 15 april 
varje år lämna nationella inventeringar till 
UNFCCC-sekretariatet, vilka ska innehålla 
den information som lämnats till 
kommissionen i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel.
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Or. en

Ändringsförslag 92
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) lägga till eller ta bort ämnen från listan 
över växthusgaser i bilaga I till denna 
förordning,

(a) lägga till eller ta bort ämnen från listan 
över växthusgaser i bilaga I till denna 
förordning i enlighet med beslut som 
antogs enligt ramkonventionen och 
Kyotoprotokollet,

Or. en

Ändringsförslag 93
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ställa upp övervaknings- och 
rapporteringskrav för LULUCF, i 
enlighet med alla nya internationella 
överenskommelser eller en 
lagstiftningsakt som antas i enlighet med 
artikel 9 i beslut nr 406/2009/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 94
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Uppskattade växthusgasinventeringar
Medlemsstaterna ska senast den 31 juli 
varje år (år X') lämna in en rapport till 
kommissionen om uppskattade 
växthusgasinventeringar för år X-1. 
Kommissionen ska, baserat på 
medlemsstaternas uppskattade 
växthusgasinventeringar eller, där så är 
nödvändigt baserat på deras egna 
uppskattningar, årligen sammanställa en 
approximativ växthusgasinventering för 
unionen. Kommissionen ska senast den 
30 september varje år göra denna 
information tillgänglig för allmänheten.

Or. it

Ändringsförslag 95
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utföra en inledande 
kontroll av uppgifterna som lämnats in av 
medlemsstaterna enligt artikel 7.1 i denna 
förordning avseende hur uttömmande de är 
och eventuella problem. Den ska sända 
resultaten till medlemsstaten inom 6 veckor 
från inlämningsfristens utgång. 
Medlemsstaterna ska senast den 15 mars 
svara på alla frågor som uppkommer i 
samband med den inledande kontrollen, 
tillsammans med den slutliga inlämningen 
av inventeringen för år X-2.

1. Kommissionen ska utföra en inledande 
kontroll av uppgifterna som lämnats in av 
medlemsstaterna enligt artikel 7.1 i denna 
förordning avseende hur uttömmande de är 
och eventuella problem. Den ska sända 
resultaten till medlemsstaten inom 6 veckor 
från inlämningsfristens utgång. 
Medlemsstaterna ska senast den 15 mars 
svara på alla relevanta frågor som 
uppkommer i samband med den inledande 
kontrollen, tillsammans med den slutliga 
inlämningen av inventeringen för år X-2.

Or. en
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Ändringsförslag 96
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en medlemsstat inte svarar på 
frågorna som kommissionen ställer eller 
inte lämnar in fullständiga 
inventeringsuppskattningar som krävs för 
att sammanställa inventeringen för unionen 
senast den 15 mars, ska kommissionen 
utarbeta uppskattningar som ska användas 
i stället för motsvarande uppskattningar i 
medlemsstatens inventering. 
Kommissionen ska för detta ändamål 
använda metoder som är förenliga med
riktlinjerna som är tillämpliga för att 
utarbeta utkast till de nationella 
växthusgasinventeringarna.

2. När en medlemsstat inte lämnar in 
fullständiga inventeringsuppskattningar 
som krävs för att sammanställa 
inventeringen för unionen senast den 
15 mars, ska kommissionen utarbeta 
uppskattningar för att hjälpa den berörda
medlemsstaten att komplettera 
inventeringen. Kommissionen ska för detta 
ändamål använda riktlinjerna som är 
tillämpliga för att utarbeta utkast till de 
nationella växthusgasinventeringarna.

Or. en

Ändringsförslag 97
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapportering av CO2-utsläpp från 
sjötransporter 

Rapportering av utsläpp av växthusgaser
från sjötransporter 

Or. pl

Ändringsförslag 98
Elisabetta Gardini
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta en delegerad rättsakt i enlighet med 
artikel 29 i denna förordning för att ange 
kraven för övervakningen och 
rapporteringen av CO2-utsläpp från 
sjötransporter avseende marina fartyg som 
angör medlemsstatens hamnar. 
Övervaknings- och rapporteringskraven 
som antas ska vara förenliga med de 
överenskomna kraven från UNFCCC och, 
såvitt det går, med krav som gäller fartyg i 
samband med IMO eller genom 
unionslagstiftning som inriktar sig på
utsläpp av växthusgaser från 
sjötransporter. Övervaknings- och 
rapporteringskraven ska såvitt det går 
minimera medlemsstaternas 
arbetsbelastning vilket omfattar genom 
användning av centraliserad insamling 
och underhåll av uppgifter.

1. Vid antagandet av all 
unionslagstiftning som inriktar sig på 
utsläpp av växthusgaser från 
sjötransporter ska medlemsstaten 
rapportera CO2-utsläpp från sjötransporter 
till kommissionen enligt 
rapporteringsbestämmelserna som ingår i 
sådan unionslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 99
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta en delegerad rättsakt i enlighet med 
artikel 29 i denna förordning för att ange 
kraven för övervakningen och 
rapporteringen av CO2-utsläpp från 
sjötransporter avseende marina fartyg som 
angör medlemsstatens hamnar. 
Övervaknings- och rapporteringskraven 
som antas ska vara förenliga med de 
överenskomna kraven från UNFCCC och,

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta en delegerad rättsakt i enlighet med 
artikel 29 i denna förordning för att ange 
kraven för övervakningen och 
rapporteringen av CO2-utsläpp från 
sjötransporter avseende marina fartyg som 
angör medlemsstatens hamnar. 
Övervaknings- och rapporteringskraven 
som antas ska vara förenliga med de 
överenskomna kraven från UNFCCC och 
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såvitt det går, med krav som gäller fartyg i 
samband med IMO eller genom 
unionslagstiftning som inriktar sig på 
utsläpp av växthusgaser från sjötransporter.
Övervaknings- och rapporteringskraven 
ska såvitt det går minimera 
medlemsstaternas arbetsbelastning vilket 
omfattar genom användning av 
centraliserad insamling och underhåll av 
uppgifter.

med krav som gäller fartyg i samband med 
IMO eller genom unionslagstiftning som 
inriktar sig på utsläpp av växthusgaser från 
sjötransporter. Övervaknings- och 
rapporteringskraven ska minimera 
medlemsstaternas arbetsbelastning vilket 
omfattar genom användning av 
centraliserad insamling och underhåll av 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 100
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en rättsakt har antagits enligt 
punkt 1, ska medlemsstaterna senast den 
15 januari varje år ('år X') fastställa och 
rapportera CO2-utsläppen från 
sjötransporter till kommissionen för år 
X-2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 101
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Övervakningskrav och 
rapporteringskrav ska såvitt det går 
minimera medlemsstaternas 
arbetsbelastning bland annat genom 
användning av centraliserad insamling 
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och underhåll av uppgifter och genom att 
vara förenliga med krav – om sådana 
överenskommits – inom ramen för 
UNFCCC och IMO.

Or. en

Ändringsförslag 102
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De ska syfta till informationens 
punktlighet, öppenhet, tillförlitlighet, 
överensstämmelse, jämförbarhet och 
fullständighet som rapporteras om politiska 
strategier och åtgärder och prognoser för 
antropogena utsläpp av växthusgaser från 
källor och upptag i sänkor, som hänvisas 
till i artiklarna 14 och 15 i denna 
förordning, inbegripande användningen 
och tillämpningen av uppgifter, metoder 
och modeller, och genomförandet av 
aktiviteter för kvalitetssäkring och 
kvalitetskontroll och känslighetsanalys.

2. De ska syfta till informationens 
punktlighet, öppenhet, tillförlitlighet, 
överensstämmelse, jämförbarhet och 
fullständighet som rapporteras om politiska 
strategier och åtgärder och prognoser för 
antropogena utsläpp av växthusgaser från 
källor och upptag i sänkor, som hänvisas 
till i artiklarna 14 och 15 i denna 
förordning, i förekommande fall,
inbegripande användningen och 
tillämpningen av uppgifter, metoder och 
modeller, och genomförandet av aktiviteter 
för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll 
och känslighetsanalys.

Or. en

Ändringsförslag 103
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 mars varje år (år X) ska 
medlemsstaterna till kommissionen 
överlämna

1. Senast den 15 mars vartannat år (år
X+1) ska medlemsstaterna till 
kommissionen överlämna
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Or. en

Ändringsförslag 104
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska för allmänheten 
offentliggöra, i elektronisk form, alla 
bedömningar av kostnaderna för och 
effekterna av nationella politiska strategier 
och åtgärder, och all information om 
genomförandet av unionens politiska 
strategier och åtgärder som begränsar eller 
minskar utsläppen av växthusgaser från 
källor eller ökar upptagen i sänkor 
tillsammans med alla tekniska rapporter 
som underbygger dessa bedömningar. 
Dessa bör inbegripa beskrivningar av de 
modeller och metodologiska 
tillvägagångssätt som använts, 
definitioner och underliggande 
antaganden.

2. Medlemsstaterna ska för allmänheten 
offentliggöra, i elektronisk form, nationella 
politiska strategier och åtgärder, och 
information om genomförandet av 
unionens politiska strategier och åtgärder 
som begränsar eller minskar utsläppen av 
växthusgaser från källor eller ökar 
upptagen i sänkor.

Or. en

Ändringsförslag 105
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 15 mars 
varje år ('år X') till kommissionen 
rapportera nationella prognoser för 
antropogena utsläpp av växthusgaser från 
källor och upptag i sänkor, organiserade 
efter gas och sektor. De prognoserna ska 
inbegripa kvantitativa uppskattningar i en 

1. Medlemsstaterna ska senast den 15 mars 
vartannat år (”år X+1”) till kommissionen 
rapportera nationella prognoser för 
antropogena utsläpp av växthusgaser från 
källor och upptag i sänkor, organiserade 
efter gas och sektor. De prognoserna ska 
inbegripa kvantitativa uppskattningar i en 
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följd av 4 kommande år som slutar med 0 
eller 5 omedelbart efter år X. De nationella 
prognoserna ska ta hänsyn till alla politiska 
strategier och åtgärder som antas på 
unionsnivå och inbegripa

följd av 4 kommande år som slutar med 0 
eller 5 omedelbart efter år X. De nationella 
prognoserna ska ta hänsyn till alla politiska 
strategier och åtgärder som antas på 
unionsnivå och inbegripa

Or. en

Ändringsförslag 106
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 15 mars 
varje år ('år X') till kommissionen 
rapportera nationella prognoser för 
antropogena utsläpp av växthusgaser från 
källor och upptag i sänkor, organiserade 
efter gas och sektor. De prognoserna ska 
inbegripa kvantitativa uppskattningar i en 
följd av 4 kommande år som slutar med 0 
eller 5 omedelbart efter år X. De nationella 
prognoserna ska ta hänsyn till alla politiska 
strategier och åtgärder som antas på 
unionsnivå och inbegripa

1. Medlemsstaterna ska senast den 15 mars 
vartannat år (”år X+1”) till kommissionen 
rapportera nationella prognoser för 
antropogena utsläpp av växthusgaser från 
källor och upptag i sänkor, organiserade 
efter gas och sektor. De prognoserna ska 
inbegripa kvantitativa uppskattningar i en 
följd av 4 kommande år som slutar med 0 
eller 5 omedelbart efter år X. De nationella 
prognoserna ska ta hänsyn till alla politiska 
strategier och åtgärder som antas på 
unionsnivå och inbegripa

Or. en

Ändringsförslag 107
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) prognoser för hur växthusgaser som 
uppstår ur avfallsåtervinning kommer att 
påverka klimatförändringen,
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Or. en

Ändringsförslag 108
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) prognoser för växthusgaser som 
släpps ut i ett tredjeland som en följd av 
medlemsstatens import av energi från det 
tredjelandet,

Or. en

Ändringsförslag 109
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ec) prognoser om i vilken omfattning 
extrema väderleksförhållanden kommer 
att påverka möjligheten för skogar, 
jordbruk och vatten att avskilja koldioxid 
och växthusgaser,

Or. en

Ändringsförslag 110
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en medlemsstat inte lämnar in 
uttömmande beräknade uppskattningar
senast den 15 mars varje år får 
kommissionen utarbeta de uppskattningar 
som krävs för att sammanställa unionens 
prognoser.

2. Medlemsstaterna ska rapportera de 
mest aktuella tillgängliga prognoserna.
När en medlemsstat inte lämnar in en 
prognos eller när prognoserna inte är i 
linje med punkt 1, senast den 15 mars 
vartannat år, får kommissionen utarbeta 
de uppskattningar som krävs för att 
sammanställa unionens prognoser.

Or. en

Ändringsförslag 111
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 15 mars varje år ska 
medlemsstaterna översända en rapport till 
kommissionen med information om deras 
genomförda, eller planerade, åtgärder för 
anpassning till klimatförändring, i 
synnerhet med avseende på nationella, eller 
regionala, anpassningsstrategier och 
anpassningsåtgärder. Denna information 
ska innefatta budgetallokering per politisk 
sektor och, för varje anpassningsåtgärd, 
huvudsaklig målsättning, typ av 
instrument, status för genomförande och 
konsekvenskategori för klimatförändring 
(såsom översvämning, förhöjning av 
havsvattennivån, extrema temperaturer, 
torka och extrema väderförhållanden).

Senast den 15 mars varje år ska 
medlemsstaterna översända en rapport till 
kommissionen med information om deras 
genomförda, eller planerade, åtgärder för 
anpassning till klimatförändring, i 
synnerhet med avseende på nationella, eller 
regionala, anpassningsstrategier och 
anpassningsåtgärder. Denna information 
ska innefatta budgetallokering per politisk 
sektor och, för varje anpassningsåtgärd, 
huvudsaklig målsättning, typ av 
instrument, status för genomförande och 
konsekvenskategori för klimatförändring 
(såsom översvämning, förhöjning av 
havsvattennivån, extrema temperaturer, 
torka, stormar, orkaner och andra extrema 
väderförhållanden).

Or. en
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Ändringsförslag 112
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 15 mars varje år ska 
medlemsstaterna översända en rapport till 
kommissionen med information om deras 
genomförda, eller planerade, åtgärder för 
anpassning till klimatförändring, i 
synnerhet med avseende på nationella, eller 
regionala, anpassningsstrategier och 
anpassningsåtgärder. Denna information 
ska innefatta budgetallokering per politisk 
sektor och, för varje anpassningsåtgärd, 
huvudsaklig målsättning, typ av 
instrument, status för genomförande och 
konsekvenskategori för klimatförändring 
(såsom översvämning, förhöjning av 
havsvattennivån, extrema temperaturer, 
torka och extrema väderförhållanden).

Senast den 15 mars vartannat år ska 
medlemsstaterna översända en rapport till 
kommissionen med information om deras 
genomförda, eller planerade, åtgärder för 
anpassning till klimatförändring, i 
synnerhet med avseende på nationella, eller 
regionala, anpassningsstrategier och 
anpassningsåtgärder. Denna information 
kan innefatta budgetallokering per politisk 
sektor och, för varje anpassningsåtgärd, 
huvudsaklig målsättning, typ av 
instrument, status för genomförande och 
konsekvenskategori för klimatförändring 
(såsom översvämning, förhöjning av 
havsvattennivån, extrema temperaturer, 
torka och extrema väderförhållanden).

Or. en

Ändringsförslag 113
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. pl

Ändringsförslag 114
Elisabetta Gardini
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Förslag till förordning
Artikel 17 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 15 mars varje år (”år X”) ska
medlemsstaterna, med utgångspunkt i 
bästa tillgängliga uppgifter, översända till 
kommissionen

Medlemsstaterna ska samarbeta med 
kommissionen för att göra det möjligt för 
unionen att rapportera om finansiellt och 
tekniskt stöd till utvecklingsländer, och ge 
information, om sådan finns, om

Or. en

Ändringsförslag 115
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 17 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 15 mars varje år (”år X”) ska 
medlemsstaterna, med utgångspunkt i bästa 
tillgängliga uppgifter, översända till 
kommissionen

Senast den 31 december vartannat år (”år 
X”) ska medlemsstaterna, med 
utgångspunkt i bästa tillgängliga uppgifter, 
och med hjälp av gemensamma format 
som man enats om inom ramen för 
UNFCCC översända till kommissionen

Or. en

Ändringsförslag 116
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) information om finansiellt stöd som
har avsatts och betalats ut i enlighet med 
UNFCCC för år X-1, om finansiellt stöd 
som har avsatts för år X och om det 
planerade tillhandahållandet av stöd.

(a) finansiellt stöd i enlighet med 
UNFCCC.
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Denna information ska omfatta följande

Or. en

Ändringsförslag 117
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) information om finansiellt stöd som har 
avsatts och betalats ut i enlighet med
UNFCCC för år X-1, om finansiellt stöd 
som har avsatts för år X och om det 
planerade tillhandahållandet av stöd. 
Denna information ska omfatta följande

(a) information om finansiellt stöd som har 
avsatts och betalats ut i enlighet med
bestämmelserna i UNFCCC för år X-1, om 
finansiellt stöd som har tilldelats år X och 
om, om sådan information finns, planerat
finansiellt stöd för efterföljande år. Denna 
information ska omfatta följande

Or. en

Ändringsförslag 118
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) huruvida de finansiella resurser som 
medlemsstaterna har tillhandahållit 
utvecklingsländer är nya, och 
kompletterande, mot bakgrund av 
UNFCCC, och hur detta beräknades,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 119
Marita Ulvskog, Åsa Westlund
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Förslag till förordning
Artikel 17 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) huruvida de finansiella resurser som 
medlemsstaterna har tillhandahållit 
utvecklingsländer är nya, och 
kompletterande, mot bakgrund av
UNFCCC, och hur detta beräknades,

(i) hur stor andel av de finansiella resurser 
som medlemsstaterna har tillhandahållit 
eller tilldelat utvecklingsländer som är nya, 
och kompletterande i förhållande till målet 
att ge 0,7 % av sin BNP till offentligt 
utvecklingsbistånd, i enlighet med 
UNFCCC, och hur detta beräknades,

Or. en

Motivering

Hänvisningen till 0,7 procent i offentligt utvecklingsbistånd/Gini behövs för att se till att 
finansiella åtaganden för klimatförändring uppfylls och säkras så att internationella 
offentliga medel inte avleds från långsiktiga åtaganden att stödja olika utvecklingsländer.

Ändringsförslag 120
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) information om eventuella finansiella 
resurser som allokerades av 
medlemsstaterna i samband med 
genomförandet av UNFCCC per kanaltyp, 
såsom bilaterala, regionala eller andra 
multilaterala kanaler,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 121
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a – punktsats ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) information om eventuella finansiella 
resurser som allokerades av 
medlemsstaterna i samband med 
genomförandet av UNFCCC per kanaltyp, 
såsom bilaterala, regionala eller andra 
multilaterala kanaler,

(ii) information om eventuella finansiella 
resurser som allokerades av 
medlemsstaterna i samband med 
genomförandet av UNFCCC per kanaltyp, 
såsom bilaterala, regionala eller andra 
multilaterala kanaler, inbegripet följande, i 
tillämpliga fall
(a) den globala miljöfonden, fonden för 
de minst utvecklade länderna, den 
särskilda klimatförändringsfonden, 
anpassningsfonden, den gröna 
klimatfonden och the Trust Fund for 
Supplementary Activities 
(förvaltningsfonden för kompletterande 
verksamhet),
(b) andra multilaterala 
klimatförändringsfonder,
(c) multilaterala finansinstitut, inklusive 
regionala utvecklingsbanker,
(d) specialiserade FN-organ,
(e) bidrag genom bilaterala, regionala och 
andra kanaler,

Or. en

Ändringsförslag 122
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) kvantitativ information om 
finansflöden baserade på de så kallade 
”Rio-markörerna för bistånd gällande 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringen” (Rio-markörerna) 
som introducerades av OECD:s 
hjälpkommitté för utveckling, och 
metodologisk information angående 

utgår
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genomförande av Rio-markörernas 
klimatförändringsmetodologi,

Or. en

Ändringsförslag 123
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) kvantitativ information om 
finansflöden baserade på de så kallade 
”Rio-markörerna för bistånd gällande 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringen” (Rio-markörerna) 
som introducerades av OECD:s 
hjälpkommitté för utveckling, och 
metodologisk information angående 
genomförande av Rio-markörernas 
klimatförändringsmetodologi,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 124
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) kvantitativ information om 
finansflöden baserade på de så kallade 
”Rio-markörerna för bistånd gällande 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringen” (Rio-markörerna) som 
introducerades av OECD:s hjälpkommitté 
för utveckling, och metodologisk 
information angående genomförande av 
Rio-markörernas 

(iii) kvantitativ information om 
finansflöden, antingen genom projekt eller 
genom budgetstöd, baserade på de så 
kallade ”Rio-markörerna för bistånd 
gällande begränsning av och anpassning till 
klimatförändringen” (Rio-markörerna) som 
introducerades av OECD:s hjälpkommitté 
för utveckling, och metodologisk 
information angående genomförande av 
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klimatförändringsmetodologi, Rio-markörernas 
klimatförändringsmetodologi, som skiljer 
mellan finansiering av minskade utsläpp 
från avskogning och skogsförstörelse i 
utvecklingsländerna (Redd+) och andra 
skademinskande åtgärder inom Rio-
markören för att dämpa verkningarna av 
klimatförändringen,

Or. en

Ändringsförslag 125
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) detaljerad information om bistånd 
som tillhandahålls av både den offentliga 
och privata sektorn till utvecklingsländer 
som är särskilt känsliga för 
klimatförändringens konsekvenser under 
anpassning till sådana 
klimatförändringskonsekvenser,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 126
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) detaljerad information om bistånd som 
tillhandahålls av både den offentliga och 
privata sektorn till utvecklingsländer som 
är särskilt känsliga för klimatförändringens 
konsekvenser under anpassning till 
sådana klimatförändringskonsekvenser,

(iv) detaljerad information om bistånd som 
tillhandahålls eller tilldelas för att stödja 
anpassning till klimatförändringen i 
utvecklingsländer som är särskilt känsliga 
för klimatförändringens konsekvenser,
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Or. en

Ändringsförslag 127
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) detaljerad information om bistånd som
tillhandahålls av både den offentliga och 
privata sektorn till utvecklingsländer som 
är särskilt känsliga för 
klimatförändringens konsekvenser under 
anpassning till sådana 
klimatförändringskonsekvenser,

(iv) detaljerad information om det 
finansiella stöd som tillhandahålls av 
medlemsstater för att mildra effekterna 
och anpassa verksamheten i 
utvecklingsländer, inbegripet beloppet för 
finansiella medel, finansieringskällan, 
typerna av använda instrument, såsom 
bistånd och subventionerade lån, och 
sektorn,

Or. en

Ändringsförslag 128
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) utförlig information om hjälp som 
tillhandahålls både av den offentliga och 
privata sektorn, i förekommande fall, till 
utvecklingsländer, för att begränsa 
utsläpp av växthusgaser,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 129
Marita Ulvskog
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Förslag till förordning
Artikel 17 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) utförlig information om hjälp som 
tillhandahålls både av den offentliga och 
privata sektorn, i förekommande fall, till 
utvecklingsländer, för att begränsa utsläpp 
av växthusgaser,

(v) utförlig information om hjälp som 
tillhandahålls eller tilldelas till 
utvecklingsländer, för att begränsa utsläpp 
av växthusgaser,

Or. en

Ändringsförslag 130
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) utförlig information om hjälp som 
tillhandahålls både av den offentliga och 
privata sektorn, i förekommande fall, till 
utvecklingsländer, för att begränsa utsläpp 
av växthusgaser,

(v) så utförlig information som möjligt om 
privata finansiella flöden som uppkommit 
som resultat av  bilateral 
klimatfinansiering för att mildra 
effekterna och anpassa verksamheten i 
utvecklingsländer och om 
handlingsprogram och åtgärder som 
främjar ökade privata investeringar för att 
mildra effekterna och anpassa 
verksamheten i utvecklingsländer som är 
partner i UNFCCC,

Or. en

Ändringsförslag 131
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a – led va (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(va) utförlig information om ny och 
ytterligare privat finansiering som 
medlemsstaten avsätter inbegripet 
uppgifter om belopp, användning av 
sådan finansiering för att mildra 
effekterna och anpassa verksamheten, 
eller för Redd+, mottagarland, sektor och 
typ av verksamhet och typ av finansiering 
eller instrument för en allsidig 
resursmobilisering med tanke på en sådan
finansiering,

Or. en

Ändringsförslag 132
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 17 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) information om medlemsstaternas 
verksamhet för teknologiöverföring till 
utvecklingsländer enligt UNFCCC, och om 
överförda teknologier för år X-1; 
information om planerade åtgärder med 
avseende på teknologiöverföring till 
utvecklingsländer enligt UNFCCC, och 
om teknologier som ska överföras för år X 
och efterföljande år. Det ska omfatta 
information om huruvida den överförda 
teknologin användes för att begränsa eller 
anpassa sig till konsekvenserna av 
klimatförändringen, mottagarland, 
mängd lämnat stöd och typ av överförd 
teknologi.

(b) medlemsstaternas verksamhet för 
teknologiöverföring till utvecklingsländer 
enligt UNFCCC.

Or. en
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Ändringsförslag 133
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 17 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) information om medlemsstaternas 
verksamhet för teknologiöverföring till 
utvecklingsländer enligt UNFCCC, och 
om överförda teknologier för år X-1; 
information om planerade åtgärder med 
avseende på teknologiöverföring till
utvecklingsländer enligt UNFCCC, och 
om teknologier som ska överföras för år X 
och efterföljande år. Det ska omfatta 
information om huruvida den överförda 
teknologin användes för att begränsa eller 
anpassa sig till konsekvenserna av 
klimatförändringen, mottagarland, 
mängd lämnat stöd och typ av överförd 
teknologi.

(b) information om åtgärder som vidtagits 
av medlemsstaterna för att främja, 
underlätta och finansiera överföringen 
av, tillgången till och utvecklingen av 
klimatvänlig teknologi till förmån för 
utvecklingsländer, och för att stödja 
utvecklingen och utbyggnaden av den 
egna kapaciteten och teknologin i 
utvecklingsländer och, såvitt det går, även 
tillhandahålla exempel på framgångar 
och misslyckanden.

Or. en

Ändringsförslag 134
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 17 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) information för år X-2 och X-1 om 
åtgärder och verksamheter för 
teknologiöverföring som har genomförts 
eller planeras av medlemsstaterna. Detta 
ska, såvitt det går, omfatta information 
om mottagarlandet, målområdet för 
skademinskande åtgärder eller 
anpassning, den berörda sektorn och 
källan för teknologiöverföring från den 
offentliga eller privata sektorn, och ska 
skilja mellan åtgärder som vidtas av den 
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offentliga och av den privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 135
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater ska senast den 15 mars 
varje år (”år X”) för år X-1 till 
kommissionen inlämna

1. Medlemsstater ska senast den 15 mars 
vartannat år (”år X+1”) för åren X-1 och 
X till kommissionen inlämna

Or. en

Ändringsförslag 136
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) information om intäkterna under år
X-1 som har genererats av medlemsstaten 
genom auktionering av utsläppsrätter i 
enlighet med artikel 10.1 i 
direktiv 2003/87/EG. Denna information 
ska även inbegripa specifik och detaljerad 
information om användningen av 50 % av 
intäkterna, och de vidtagna åtgärderna till 
följd av detta, med en specificering av 
kategorin för sådana vidtagna åtgärder i 
enlighet med artikel 10.3 i 
direktiv 2003/87/EG, samt med angivande 
av mottagarlandet eller -regionen i fråga,

(b) information om intäkterna under åren
X-1 och X som har genererats av 
medlemsstaten genom auktionering av 
utsläppsrätter i enlighet med artikel 10.1 i 
direktiv 2003/87/EG. Denna information 
ska även inbegripa specifik och detaljerad 
information om användningen av 50 % av 
intäkterna, och de vidtagna åtgärderna till 
följd av detta, med en specificering av 
kategorin för sådana vidtagna åtgärder i 
enlighet med artikel 10.3 i 
direktiv 2003/87/EG, samt med angivande 
av mottagarlandet eller -regionen i fråga,

Or. en
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Ändringsförslag 137
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Komissionens förslag Ändringsförslag

(b) information om intäkterna under år X-1 
som har genererats av medlemsstaten 
genom auktionering av utsläppsrätter i 
enlighet med artikel 10.1 i 
direktiv 2003/87/EC. Denna information 
ska även inbegripa specifik och detaljerad 
information om användningen av 50 % av 
intäkterna, och de vidtagna åtgärderna till 
följd av detta, med en specificering av 
kategorin för sådana vidtagna åtgärder i 
enlighet med artikel 10.3 i direktiv 
2003/87/EG, samt med angivande av 
mottagarlandet eller -regionen i fråga,

(b) information om intäkterna under år X-1 
som har genererats av medlemsstaten 
genom auktionering av utsläppsrätter i 
enlighet med artikel 10.1 i 
direktiv 2003/87/EC,

Or. pl

Ändringsförslag 138
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) informationen som anges i led b i 
artikel 6.1 i beslut 406/2009/EG och 
information om hur deras förvärvspolitik 
förbättrar ingåendet av ett internationellt 
avtal om klimatförändring.

(d) utförlig information som anges i led b i 
artikel 6.1 i beslut 406/2009/EG inklusive 
enhetskoder och information om hur deras 
förvärvspolitik förbättrar ingåendet av ett 
internationellt avtal om klimatförändring.

Or. en
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Ändringsförslag 139
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska med utgångspunkt i 
data, som har rapporterats för år 2013, 
genomföra en årlig expertgranskning av 
nationella inventeringsdata, som har 
inlämnats av medlemsstater i enlighet med 
artikel 7.2 i denna förordning för att 
övervaka medlemsstaternas efterlevnad av
att minska eller begränsa sina utsläpp av 
växthusgas i enlighet med artikel 3 i beslut 
nr 406/2009/EG, och alla andra mål för 
minskning, eller begränsning, av 
växthusgaser som har fastslagits i unionens 
lagstiftning.

2. Kommissionen ska med utgångspunkt i 
data, som har rapporterats för år 2013, 
genomföra en mellanliggande och en 
slutlig expertgranskning av nationella 
inventeringsdata, som har inlämnats av 
medlemsstater i enlighet med artikel 7.2 i 
denna förordning för att övervaka 
medlemsstaternas framsteg mot att minska 
eller begränsa sina utsläpp av växthusgas i 
enlighet med artikel 3 i beslut 
nr 406/2009/EG, och alla andra mål för 
minskning, eller begränsning, av 
växthusgaser som har fastslagits i unionens 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 140
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska med utgångspunkt i 
data, som har rapporterats för år 2013, 
genomföra en årlig expertgranskning av 
nationella inventeringsdata, som har 
inlämnats av medlemsstater i enlighet med 
artikel 7.2 i denna förordning för att 
övervaka medlemsstaternas efterlevnad av 
att minska eller begränsa sina utsläpp av 
växthusgas i enlighet med artikel 3 i beslut 
nr 406/2009/EG, och alla andra mål för 
minskning, eller begränsning, av 
växthusgaser som har fastslagits i unionens 

2. Kommissionen ska med utgångspunkt i 
data, som har rapporterats för år 2013, 
genomföra en årlig expertgranskning av 
nationella inventeringsdata, som har 
inlämnats av medlemsstater i enlighet med 
artikel 7.2 i denna förordning för att 
övervaka medlemsstaternas efterlevnad av 
att minska eller begränsa sina utsläpp av 
växthusgas i enlighet med artikel 3 i beslut 
nr 406/2009/EG, och alla andra mål för 
minskning, eller begränsning, av 
växthusgaser som har fastslagits i unionens 
lagstiftning. Medlemsstaterna ska delta 
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lagstiftning. fullt ut i denna process.

Or. en

Ändringsförslag 141
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De inledande och årliga
expertgranskningarna ska inbegripa

3. De inledande, mellanliggande och 
slutliga expertgranskningarna ska 
inbegripa

Or. en

Ändringsförslag 142
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) i förekommande fall, beräkna de 
nödvändiga tekniska korrigeringarna.

(c) i förekommande fall, beräkna de 
nödvändiga tekniska korrigeringarna i 
samråd med medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 143
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) i förekommande fall, beräkna de (c) i förekommande fall, utfärda 
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nödvändiga tekniska korrigeringarna. rekommendationer för tekniska 
korrigeringar för att förbättra 
medlemsstaternas inventeringar.

Or. en

Ändringsförslag 144
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska bemyndigas att anta
delegerade akter i överensstämmelse med 
artikel 29 i denna förordning för att 
fastställa uppföranderegler för 
expertgranskningarna som anges i punkt 1 
och 2 i denna artikel, inklusive uppgifterna 
som anges i punkt 3 i denna artikel.

4. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att fastställa 
uppföranderegler för expertgranskningarna 
som anges i punkt 1 och 2 i denna artikel, 
inklusive uppgifterna som anges i punkt 3 i 
denna artikel. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarand som avses i 
artikel 30.2.

Or. en

Ändringsförslag 145
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska se till att en 
sammanhängande metod utvecklas som 
kan tillämpas både på 
expertgranskningen av inventeringar som 
genomförs enligt denna artikel och 
granskningen genom UNFCCC.
Granskningen som definieras i denna 
artikel ska endast inrikta sig på den 
information som krävs enligt beslut 
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nr 406/2009/EG.

Or. en

Motivering

Eftersom EU:s granskning ska utarbetas parallellt med UNFCCC:s granskning finns det en 
risk för att två olika metoder lever sida vid sida och därmed att en medlemsstat har två olika 
deklarerade utsläppsnivåer. Ändringsförslaget syftar till att säkerställa en enhetlighet mellan 
de två granskningarna.

Ändringsförslag 146
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När den årliga expertgranskningen av 
inventeringsdata med avseende på år 2020
har slutförts, i enlighet med artikel 20 i 
denna förordning, ska kommissionen, i 
enlighet med den formel som anges i 
bilaga II till den förordningen, beräkna 
den omberäknade summan 
växthusgasutsläpp för varje medlemsstat.

1. När den årliga expertgranskningen av 
inventeringsdata med avseende på år X-2
har slutförts, i enlighet med artikel 20 i 
denna förordning, ska kommissionen, i 
enlighet med den formel som anges i 
bilaga II till den förordningen, omberäkna 
den årliga utsläppstilldelningen för 
växthusgas för varje medlemsstat enligt 
artikel 3.2 i beslut nr 406/2009/EG och i 
enlighet med den senast använda metoden 
i inventeringsgranskningen för år X för 
utsläppen från år X-2.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att utsläppstaken ska fastställas en gång 2012 för hela perioden 2013-
2020, samtidigt som de deklarerade utsläppen omberäknas enligt en metod som utvecklas. 
Bedömningen av efterlevnaden mellan taken och deklarerade utsläpp baseras på olika 
metoder vilket skulle kunna leda till bristande överensstämmelse. Taken bör omberäknas 
varje år för att avspegla den uppdaterade metoden.

Ändringsförslag 147
Jolanta Emilia Hibner



PE486.140v01-00 50/54 AM\897512SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vartannat år bedöma 
luftfartens totala inverkan på det globala 
klimatet, inbegripet genom icke 
CO2-relaterade utsläpp, såsom 
kväveoxider, och effekter såsom 
förstärkning av cirrusmoln, baserat på de 
utsläppsdata som har tillhandahållits av 
medlemsstater i enlighet med artikel 7 i 
denna förordning, samt, i förekommande 
fall, förbättra dess kvantifiering med 
hänvisning till vetenskapliga framsteg och 
flygtrafikdata.

2. Kommissionen ska vartannat år bedöma 
luftfartens totala inverkan på det globala 
klimatet genom CO2-utsläpp och effekter 
såsom förstärkning av cirrusmoln, baserat 
på de utsläppsdata som har tillhandahållits 
av medlemsstater i enlighet med artikel 7 i 
denna förordning, samt, i förekommande 
fall, förbättra dess kvantifiering med 
hänvisning till vetenskapliga framsteg och 
flygtrafikdata.

Or. pl

Ändringsförslag 148
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 24 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) sammanställandet av unionens 
approximativa inventering av 
växthusgaser, i enlighet med artikel 8 i 
denna förordning,

utgår

Or. it

Förklaring

Följder av det utgångna ändringsförslaget i artikel 8.

Ändringsförslag 149
Elisabetta Gardini
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Förslag till förordning
Artikel 25 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) att genomföra den årliga 
expertgranskningen,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 150
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 25 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) att sammanställa unionens 
uppskattade inventering av växthusgaser,

utgår

Or. it

Förklaring

Följder av det utgångna ändringsförslaget i artikel 8.

Ändringsförslag 151
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, i överensstämmelse 
med artikel 29 i denna förordning, vara 
bemyndigad att anta delegerade akter för 
att fastställa detaljerade 
rapporteringsregler, inbegripet regler om 
innehåll, struktur, format och 
inlämningsförfaranden för 
medlemsstaternas rapporterande av 
information, i enlighet med artiklarna 4, 5, 

Kommissionen ska, i överensstämmelse 
med artikel 29 i denna förordning, vara 
bemyndigad att anta delegerade akter för 
att fastställa detaljerade 
rapporteringsregler, inbegripet regler om 
innehåll, struktur, format och 
inlämningsförfaranden för 
medlemsstaternas rapporterande av 
information, i enlighet med artiklarna 4, 5, 
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7, 8 och 13 till 19 i denna förordning. 7 och 13 till 19 i denna förordning.

Or. it

Motivering

Följder av det utgångna ändringsförslaget i artikel 8.

Ändringsförslag 152
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, i överensstämmelse 
med artikel 29 i denna förordning, vara 
bemyndigad att anta delegerade akter för 
att fastställa detaljerade 
rapporteringsregler, inbegripet regler om 
innehåll, struktur, format och 
inlämningsförfaranden för 
medlemsstaternas rapporterande av 
information, i enlighet med artiklarna 4, 5,
7, 8 och 13 till 19 i denna förordning.

Kommissionen ska, i överensstämmelse 
med artikel 29 i denna förordning, vara 
bemyndigad att anta delegerade akter för 
att fastställa detaljerade 
rapporteringsregler, inbegripet regler om 
innehåll, struktur, format och 
inlämningsförfaranden för 
medlemsstaternas rapporterande av 
information, i enlighet med artiklarna 7, 8 
och 13 till 19 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 153
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i överensstämmelse 
med artikel 29 i denna förordning för att 
fastställa krav om inrättande, drift och 
funktion vad beträffar medlemsstaternas 
nationella system, i enlighet med 

Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i överensstämmelse 
med artikel 29 i denna förordning för att 
fastställa krav om inrättande, drift och 
funktion vad beträffar medlemsstaternas 
nationella system, i enlighet med artikel 13
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artiklarna 5 och 13 i denna förordning. i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 154
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i överensstämmelse 
med artikel 29 i denna förordning för att 
upphäva artikel 4 till 7, 10 till 12, 14, 15, 
17 och 19 i denna förordning, eller någon 
del därav, eller att ändra dessa artiklar, om 
den skulle dra slutsatsen att internationella 
eller andra utvecklingar ger upphov till en 
situation där skyldigheterna till följd av de 
bestämda artiklarna inte längre är 
nödvändiga, inte står i proportion till de 
motsvarande fördelarna eller inte 
överensstämmer med eller är dubblerar 
kraven enligt UNFCCC. En akt som antas i 
enlighet med denna artikel ska inte göra 
unionsrelaterade, eller internationella, 
rapporteringsskyldigheter mer betungande 
för medlemsstater.

Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i överensstämmelse 
med artikel 29 i denna förordning för att 
upphäva artiklarna 6, 7, 10 till 12, 14, 15, 
17 och 19 i denna förordning, eller någon 
del därav, eller att ändra dessa artiklar, om 
den skulle dra slutsatsen att internationella 
eller andra utvecklingar ger upphov till en 
situation där skyldigheterna till följd av de 
bestämda artiklarna inte längre är 
nödvändiga, inte står i proportion till de 
motsvarande fördelarna eller inte 
överensstämmer med eller är dubblerar 
kraven enligt UNFCCC. En akt som antas i 
enlighet med denna artikel ska inte göra 
unionsrelaterade, eller internationella, 
rapporteringsskyldigheter mer betungande 
för medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 155
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Bilaga I – rubrik 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utsläpp av sotpartiklar
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Or. en


