
AM\909081DA.doc PE492.911v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2012/0042(COD)

20.7.2012

ÆNDRINGSFORSLAG
69 - 198

Udkast til betænkning
Kriton Arsenis
(PE491.221v02-00)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om regnskabsregler og 
handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og optag i forbindelse med 
aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug

Forslag til afgørelse
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))



PE492.911v01-00 2/83 AM\909081DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\909081DA.doc 3/83 PE492.911v01-00

DA

Ændringsforslag 69
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
om regnskabsregler og handlingsplaner
vedrørende drivhusgasemissioner og optag 
i forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
om regnskabsregler vedrørende 
drivhusgasemissioner og optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug

Or. en

Ændringsforslag 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Sektoren for arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug ("LULUCF")
i Unionen er et nettodræn, som fjerner 
drivhusgasser fra atmosfæren i et omfang, 
som svarer til en betydelig andel af EU's 
samlede emissioner. Det fører til 
menneskeskabte drivhusgasemissioner og
-optag i takt med ændringerne i den 
mængde kulstof, der er oplagret i planterne 
og jorden. Emissioner og optag af 
drivhusgasser i LULUCF-sektoren tæller 
ikke med i EU's 20 % mål for reduktion af 
drivhusgasemissionerne frem til 2020 i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april
2009 om medlemsstaternes indsats for at 
reducere deres drivhusgasemissioner med 
henblik på at opfylde Fællesskabets 
forpligtelser til at reducere 

(1) Sektoren for arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug ("LULUCF") 
i Unionen er et nettodræn, som fjerner 
drivhusgasser fra atmosfæren i et omfang, 
som svarer til en betydelig andel af EU's 
samlede emissioner. Det fører til 
menneskeskabte drivhusgasemissioner og
-optag i takt med ændringerne i den 
mængde kulstof, der er oplagret i planterne 
og jorden. Den øgede bæredygtige 
anvendelse af høstede træprodukter kan i 
væsentlig grad begrænse emissionerne og 
øge optaget fra atmosfæren. Emissioner 
og optag af drivhusgasser i LULUCF-
sektoren tæller ikke med i EU's 20 % mål 
for reduktion af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020 i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
406/2009/EF af 23. april 2009 om 
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drivhusgasemissionerne frem til 202020 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF21, 
men tæller delvis med i EU's kvantitative 
emissionsbegrænsninger og reduktionsmål 
i henhold til artikel 3, stk. 3, i 
Kyotoprotokollen ("Kyotoprotokollen") til 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer (UNFCCC), der er 
godkendt ved Rådets beslutning 
2002/358/EF22.

medlemsstaternes indsats for at reducere 
deres drivhusgasemissioner med henblik på 
at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at 
reducere drivhusgasemissionerne frem til 
202020 og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 
om en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF21, 
men tæller delvis med i EU's kvantitative 
emissionsbegrænsninger og reduktionsmål 
i henhold til artikel 3, stk. 3, i 
Kyotoprotokollen ("Kyotoprotokollen") til 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer (UNFCCC), der er 
godkendt ved Rådets beslutning 
2002/358/EF22.

Or. en

Begrundelse

At medtænke de ændringer i kulstoflagrene, der følger af især høstede træprodukter, i de 
nationale drivhusgasopgørelser, giver medlemsstaterne en oplagt mulighed for at nå deres 
reduktionsmål for drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I overensstemmelse med køreplanen 
for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050 er det 
nødvendigt at betragte al arealanvendelse 
ud fra en holistisk synsvinkel og behandle 
LULUCF inden for EU's klimapolitik.

Or. en
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Ændringsforslag 72
Elisabeth Köstinger

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til artikel 9 i beslutning nr. 
406/2009/EF skal Kommissionen vurdere 
reglerne for medtagelse af 
drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug, i EU's forpligtelser til at 
reducere emissionerne af drivhusgasser og 
samtidig sikre varighed og miljømæssig 
integritet for så vidt angår sektorens bidrag 
og tilvejebringe nøje overvågning og 
bogføring af relevante emissioner og optag. 
Denne afgørelse bør derfor som et første 
skridt fastsætte regnskabsregler for 
drivhusgasemissioner og -optag i 
LULUCF-sektoren. For at sikre, at 
kulstoflagrene foreløbig bliver bevaret og 
forøget, bør afgørelsen også sikre, at 
medlemsstaterne vedtager LULUCF-
handlingsplaner med foranstaltninger, 
der begrænser eller reducerer 
emissionerne og bevarer eller øger optaget 
i LULUCF-sektoren.

(2) I henhold til artikel 9 i beslutning nr. 
406/2009/EF skal Kommissionen vurdere 
reglerne for medtagelse af 
drivhusgasemissioner og -optag i
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug, i EU's forpligtelser til at 
reducere emissionerne af drivhusgasser og 
samtidig sikre varighed og miljømæssig 
integritet for så vidt angår sektorens bidrag 
og tilvejebringe nøje overvågning og 
bogføring af relevante emissioner og optag. 
Denne afgørelse bør derfor som et første 
skridt fastsætte regnskabsregler for 
drivhusgasemissioner og -optag i 
LULUCF-sektoren.

Or. de

Ændringsforslag 73
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til artikel 9 i beslutning nr. 
406/2009/EF skal Kommissionen vurdere 
reglerne for medtagelse af 
drivhusgasemissioner og -optag i 

(2) I henhold til artikel 9 i beslutning nr. 
406/2009/EF skal Kommissionen vurdere 
reglerne for medtagelse af 
drivhusgasemissioner og -optag i 
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forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug, i EU's forpligtelser til at 
reducere emissionerne af drivhusgasser og 
samtidig sikre varighed og miljømæssig 
integritet for så vidt angår sektorens bidrag 
og tilvejebringe nøje overvågning og 
bogføring af relevante emissioner og optag. 
Denne afgørelse bør derfor som et første 
skridt fastsætte regnskabsregler for 
drivhusgasemissioner og -optag i 
LULUCF-sektoren. For at sikre, at 
kulstoflagrene foreløbig bliver bevaret og 
forøget, bør afgørelsen også sikre, at 
medlemsstaterne vedtager LULUCF-
handlingsplaner med foranstaltninger, der 
begrænser eller reducerer emissionerne og 
bevarer eller øger optaget i LULUCF-
sektoren.

forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug, i EU's forpligtelser til at 
reducere emissionerne af drivhusgasser og 
samtidig sikre varighed og miljømæssig 
integritet for så vidt angår sektorens bidrag 
og tilvejebringe nøje overvågning og 
bogføring af relevante emissioner og optag. 
Denne afgørelse bør derfor som et første 
skridt fastsætte regnskabsregler for 
drivhusgasemissioner og -optag i 
LULUCF-sektoren. For at sikre, at 
kulstoflagrene foreløbig bliver bevaret og 
forøget, bør afgørelsen også sikre, at 
medlemsstaterne indarbejder
foranstaltninger til fremme af en 
bæredygtig skovforvaltning og en 
bæredygtig arealforvaltning, der 
begrænser eller reducerer emissionerne og 
bevarer eller øger optaget i LULUCF-
sektoren, i deres strategier for kulstoffattig 
vækst.

Or. en

Begrundelse

Nationale handlingsplaner vil medføre yderligere byrder på medlemsstatsplan uden at have 
en klar merværdi. Det ville skabe dobbeltregulering, idet de foreslåede handlingsplaner ville 
gælde parallelt med de miljøvenlige landbrugsforanstaltninger under den fælles 
landbrugspolitiks anden søjle. Medlemsstaterne bør i stedet indarbejde foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig arealforvaltning inden for rammerne af 
deres strategier for kulstoffattig udvikling.

Ændringsforslag 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til artikel 9 i beslutning nr. 
406/2009/EF skal Kommissionen vurdere 
reglerne for medtagelse af 
drivhusgasemissioner og -optag i 

(2) I henhold til artikel 9 i beslutning nr. 
406/2009/EF skal Kommissionen vurdere 
reglerne for medtagelse af 
drivhusgasemissioner og -optag i 



AM\909081DA.doc 7/83 PE492.911v01-00

DA

forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug, i EU's forpligtelser til at 
reducere emissionerne af drivhusgasser og 
samtidig sikre varighed og miljømæssig 
integritet for så vidt angår sektorens bidrag 
og tilvejebringe nøje overvågning og 
bogføring af relevante emissioner og optag. 
Denne afgørelse bør derfor som et første 
skridt fastsætte regnskabsregler for 
drivhusgasemissioner og -optag i 
LULUCF-sektoren. For at sikre, at 
kulstoflagrene foreløbig bliver bevaret og 
forøget, bør afgørelsen også sikre, at 
medlemsstaterne vedtager LULUCF-
handlingsplaner med foranstaltninger, 
der begrænser eller reducerer 
emissionerne og bevarer eller øger optaget 
i LULUCF-sektoren.

forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug, i EU's forpligtelser til at 
reducere emissionerne af drivhusgasser og 
samtidig sikre varighed og miljømæssig 
integritet for så vidt angår sektorens bidrag 
og tilvejebringe nøje overvågning og 
bogføring af relevante emissioner og optag. 
Denne afgørelse bør derfor som et første 
skridt fastsætte regnskabsregler for 
drivhusgasemissioner og -optag i 
LULUCF-sektoren.

Or. en

Begrundelse

Nationale handlingsplaner vil medføre yderligere byrder på medlemsstatsplan uden at have 
en klar merværdi. Det ville skabe dobbeltregulering, idet handlingsplanerne ville gælde 
parallelt med de miljøvenlige landbrugsforanstaltninger under den fælles landbrugspolitiks 
anden søjle.

Ændringsforslag 75
Romana Jordan

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til artikel 9 i beslutning nr. 
406/2009/EF skal Kommissionen vurdere
reglerne for medtagelse af 
drivhusgasemissioner og -optag i
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug, i EU's forpligtelser til at 

(2) I henhold til artikel 9 i beslutning nr. 
406/2009/EF har Kommissionen vurderet
reglerne vedrørende LULUCF-sektoren i 
EU's og medlemsstaternes forpligtelser til 
at reducere emissionerne af drivhusgasser
med henblik på at sikre varighed og 
miljømæssig integritet for så vidt angår
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reducere emissionerne af drivhusgasser og 
samtidig sikre varighed og miljømæssig 
integritet for så vidt angår sektorens bidrag 
og tilvejebringe nøje overvågning og 
bogføring af relevante emissioner og 
optag. Denne afgørelse bør derfor som et 
første skridt fastsætte regnskabsregler for 
drivhusgasemissioner og -optag i 
LULUCF-sektoren. For at sikre, at 
kulstoflagrene foreløbig bliver bevaret og 
forøget, bør afgørelsen også sikre, at 
medlemsstaterne vedtager LULUCF-
handlingsplaner med foranstaltninger, der 
begrænser eller reducerer emissionerne og 
bevarer eller øger optaget i LULUCF-
sektoren.

LULUCF-sektorens bidrag og en nøje 
overvågning og bogføring. På grundlag af
denne vurdering foreslår Kommissionen 
en såkaldt LULUCF-lovpakke bestående 
af to indbyrdes forbundne retsakter: en 
afgørelse om regnskabsregler for 
LULUCF som et første skridt og en 
retsakt om den formelle optagelse af 
LULUCF-sektoren i EU's og 
medlemsstaternes forpligtelser til at 
modvirke emissionerne af drivhusgasser 
som et andet skridt. Denne afgørelse bør 
derfor fastsætte regnskabsregler for 
drivhusgasemissioner og -optag i 
LULUCF-sektoren. For at sikre, at 
kulstoflagrene foreløbig bliver bevaret og 
forøget, bør afgørelsen også sikre, at 
medlemsstaterne vedtager LULUCF-
handlingsplaner med foranstaltninger, der 
begrænser eller reducerer emissionerne og 
bevarer eller øger optaget i LULUCF-
sektoren. Det andet lovforslag om den 
formelle optagelse af LULUCF-sektoren i 
EU's og medlemsstaternes forpligtelser til 
at modvirke emissionerne af 
drivhusgasser følger senere.

Or. en

Ændringsforslag 76
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til artikel 9 i beslutning nr. 
406/2009/EF skal Kommissionen vurdere 
reglerne for medtagelse af 
drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug, i EU's forpligtelser til at 
reducere emissionerne af drivhusgasser og 
samtidig sikre varighed og miljømæssig 

(2) I henhold til artikel 9 i beslutning nr. 
406/2009/EF skal Kommissionen vurdere 
reglerne for medtagelse af 
drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug, i EU's forpligtelser til at 
reducere emissionerne af drivhusgasser og 
samtidig sikre varighed og miljømæssig 
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integritet for så vidt angår sektorens bidrag 
og tilvejebringe nøje overvågning og 
bogføring af relevante emissioner og optag. 
Denne afgørelse bør derfor som et første 
skridt fastsætte regnskabsregler for 
drivhusgasemissioner og -optag i 
LULUCF-sektoren. For at sikre, at 
kulstoflagrene foreløbig bliver bevaret og 
forøget, bør afgørelsen også sikre, at 
medlemsstaterne vedtager LULUCF-
handlingsplaner med foranstaltninger, 
der begrænser eller reducerer 
emissionerne og bevarer eller øger optaget 
i LULUCF-sektoren.

integritet for så vidt angår sektorens bidrag 
og tilvejebringe nøje overvågning og 
bogføring af relevante emissioner og optag. 
Denne afgørelse bør derfor som et første 
skridt fastsætte regnskabsregler for 
drivhusgasemissioner og -optag i 
LULUCF-sektoren.

Or. sv

Ændringsforslag 77
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til artikel 9 i beslutning nr. 
406/2009/EF skal Kommissionen vurdere
reglerne for medtagelse af 
drivhusgasemissioner og -optag i
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug, i EU's forpligtelser til at 
reducere emissionerne af drivhusgasser og 
samtidig sikre varighed og miljømæssig
integritet for så vidt angår sektorens bidrag 
og tilvejebringe nøje overvågning og 
bogføring af relevante emissioner og 
optag. Denne afgørelse bør derfor som et 
første skridt fastsætte regnskabsregler for 
drivhusgasemissioner og -optag i 
LULUCF-sektoren. For at sikre, at 
kulstoflagrene foreløbig bliver bevaret og 
forøget, bør afgørelsen også sikre, at 
medlemsstaterne vedtager LULUCF-
handlingsplaner med foranstaltninger, der 
begrænser eller reducerer emissionerne og 

(2) I henhold til artikel 9 i beslutning nr. 
406/2009/EF har Kommissionen vurderet
reglerne vedrørende LULUCF-sektoren i 
EU's og medlemsstaternes forpligtelser til 
at reducere emissionerne af drivhusgasser
med henblik på at sikre varighed og 
miljømæssig integritet for så vidt angår
LULUCF-sektorens bidrag og en nøje 
overvågning og bogføring. På grundlag af
denne vurdering foreslår Kommissionen 
en såkaldt LULUCF-lovpakke bestående 
af to indbyrdes forbundne retsakter: en 
afgørelse om regnskabsregler for 
LULUCF som et første skridt og en 
retsakt om den formelle optagelse af 
LULUCF-sektoren i EU's og 
medlemsstaternes forpligtelser til at 
modvirke emissionerne af drivhusgasser 
som et andet skridt, der er indbyrdes 
forbundet. Denne afgørelse bør derfor 
fastsætte regnskabsregler for 
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bevarer eller øger optaget i LULUCF-
sektoren.

drivhusgasemissioner og -optag i 
LULUCF-sektoren. For at sikre, at 
kulstoflagrene foreløbig bliver bevaret og 
forøget, bør afgørelsen også sikre, at 
medlemsstaterne vedtager LULUCF-
handlingsplaner med foranstaltninger, der 
begrænser eller reducerer emissionerne og 
bevarer eller øger optaget i LULUCF-
sektoren. Det andet lovforslag om den 
formelle optagelse af LULUCF-sektoren i 
EU's og medlemsstaternes forpligtelser til 
at modvirke emissionerne af 
drivhusgasser følger senere.

Or. en

Ændringsforslag 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Denne afgørelse fastlægger 
medlemsstaternes forpligtelser i 
forbindelse med gennemførelsen af disse 
regnskabsregler og handlingsplaner. Den 
fastlægger ikke regnskabs- eller 
indberetningsforpligtelser for private 
parter, herunder landbrugere og 
skovbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 79
Kriton Arsenis, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Denne afgørelse fastlægger 
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medlemsstaternes forpligtelser i 
forbindelse med gennemførelsen af disse 
regnskabsregler og handlingsplaner. Den 
fastlægger ikke regnskabs- eller 
indberetningsforpligtelser for private 
parter, herunder landbrugere og 
skovbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På den 17. partskonference under De 
Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer, som blev afholdt i Durban 
i december 2011 og tjente som partsmøde 
under Kyotoprotokollen, blev beslutning -
/CMP.7 fra partskonferencen vedtaget 
("beslutning -/CMP.7"). Beslutningen 
fastsætter regler for regnskabsføring i 
LULUCF-sektoren i anden 
forpligtelsesperiode under 
Kyotoprotokollen. Nærværende afgørelse 
bør være i overensstemmelse med nævnte 
beslutning for at sikre en passende grad af 
sammenhæng mellem EU's interne regler 
og metoder, som er aftalt inden for 
UNFCCC. Nærværende afgørelse bør også 
afspejle EU's LULUCF-sektors særlige 
karakteristika.

(3) På den 17. partskonference under De 
Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer, som blev afholdt i Durban 
i december 2011 og tjente som partsmøde 
under Kyotoprotokollen, blev beslutning -
2/CMP.7 fra partskonferencen ("beslutning
2/CMP.7") og beslutning 16/CMP.1 
vedtaget. Beslutningen fastsætter regler for 
regnskabsføring i LULUCF-sektoren i 
anden forpligtelsesperiode under 
Kyotoprotokollen. Nærværende afgørelse 
bør være i overensstemmelse med nævnte 
beslutning for at sikre en passende grad af 
sammenhæng mellem EU's interne regler 
og metoder, som er aftalt inden for 
UNFCCC, for at undgå dobbelte 
indberetningsforpligtelser for 
medlemsstaterne. Nærværende afgørelse 
bør også afspejle EU's LULUCF-sektors 
særlige karakteristika.

Or. en

Begrundelse

Det er helt afgørende, at EU's ramme for LULUCF er i overensstemmelse med de 
internationale regler med henblik på at lette den nationale indberetning og undgå 
forvridninger mellem de forskellige rammer. En tilpasning til de internationale rammer 
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(beslutning 2/CMP.7 og beslutning 16./CMP.1) vil lette den nationale indberetning og sikre 
sammenhæng.

Ændringsforslag 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På den 17. partskonference under De 
Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer, som blev afholdt i Durban 
i december 2011 og tjente som partsmøde 
under Kyotoprotokollen, blev beslutning -
/CMP.7 fra partskonferencen vedtaget 
("beslutning -/CMP.7"). Beslutningen 
fastsætter regler for regnskabsføring i 
LULUCF-sektoren i anden 
forpligtelsesperiode under 
Kyotoprotokollen. Nærværende afgørelse 
bør være i overensstemmelse med nævnte 
beslutning for at sikre en passende grad af 
sammenhæng mellem EU's interne regler 
og metoder, som er aftalt inden for 
UNFCCC. Nærværende afgørelse bør også 
afspejle EU's LULUCF-sektors særlige 
karakteristika.

(3) På den 17. partskonference under De 
Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer, som blev afholdt i Durban 
i december 2011 og tjente som partsmøde 
under Kyotoprotokollen, blev beslutning
2/CMP.7 fra partskonferencen ("beslutning
2/CMP.7") og beslutning 16/CMP.1
vedtaget. Beslutningen fastsætter regler for 
regnskabsføring i LULUCF-sektoren i 
anden forpligtelsesperiode under 
Kyotoprotokollen. Nærværende afgørelse 
bør være i overensstemmelse med nævnte 
beslutning for at sikre en passende grad af 
sammenhæng mellem EU's interne regler 
og metoder, som er aftalt inden for 
UNFCCC, for at undgå dobbelte 
indberetningsforpligtelser for 
medlemsstaterne. Nærværende afgørelse 
bør også afspejle EU's LULUCF-sektors 
særlige karakteristika.

Or. en

Begrundelse

Det er helt afgørende, at EU's ramme for LULUCF er i overensstemmelse med de 
internationale regler med henblik på at lette den nationale indberetning og undgå 
forvridninger mellem de forskellige rammer. Det foreslås at foretage en tilpasning til de 
internationale rammer (beslutning 2/CMP.7 og beslutning 16./CMP.1) for at lette den 
nationale indberetning.

Ændringsforslag 82
Gaston Franco, Sophie Auconie
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Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På den 17. partskonference under De 
Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer, som blev afholdt i Durban 
i december 2011 og tjente som partsmøde 
under Kyotoprotokollen, blev beslutning -
/CMP.7 fra partskonferencen vedtaget
("beslutning -/CMP.7"). Beslutningen 
fastsætter regler for regnskabsføring i 
LULUCF-sektoren i anden 
forpligtelsesperiode under 
Kyotoprotokollen. Nærværende afgørelse 
bør være i overensstemmelse med nævnte 
beslutning for at sikre en passende grad af 
sammenhæng mellem EU's interne regler 
og metoder, som er aftalt inden for 
UNFCCC. Nærværende afgørelse bør også 
afspejle EU's LULUCF-sektors særlige 
karakteristika.

(3) På den 17. partskonference under De 
Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer, som blev afholdt i Durban 
i december 2011 og tjente som partsmøde 
under Kyotoprotokollen, blev beslutning -
/CMP.7 fra partskonferencen vedtaget
("beslutning -/CMP.7"). Beslutningen 
fastsætter regler for regnskabsføring i 
LULUCF-sektoren i anden 
forpligtelsesperiode under 
Kyotoprotokollen. Nærværende afgørelse 
bør være helt i overensstemmelse med 
nævnte beslutning for at sikre en passende 
grad af sammenhæng mellem EU's interne 
regler og metoder, som er aftalt inden for 
UNFCCC. Nærværende afgørelse bør også 
afspejle EU's LULUCF-sektors særlige 
karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 83
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På den 17. partskonference under De 
Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer, som blev afholdt i Durban 
i december 2011 og tjente som partsmøde 
under Kyotoprotokollen, blev beslutning -
/CMP.7 fra partskonferencen vedtaget
("beslutning -/CMP.7"). Beslutningen 
fastsætter regler for regnskabsføring i 
LULUCF-sektoren i anden 
forpligtelsesperiode under 
Kyotoprotokollen. Nærværende afgørelse 

(3) På den 17. partskonference under De 
Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer, som blev afholdt i Durban 
i december 2011 og tjente som partsmøde 
under Kyotoprotokollen, blev beslutning -
/CMP.7 fra partskonferencen vedtaget
("beslutning -/CMP.7"). Beslutningen 
fastsætter regler for regnskabsføring i 
LULUCF-sektoren i anden 
forpligtelsesperiode under 
Kyotoprotokollen. Nærværende afgørelse 
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bør være i overensstemmelse med nævnte 
beslutning for at sikre en passende grad af
sammenhæng mellem EU's interne regler 
og metoder, som er aftalt inden for 
UNFCCC. Nærværende afgørelse bør også 
afspejle EU's LULUCF-sektors særlige 
karakteristika.

bør være helt i overensstemmelse med 
nævnte beslutning for at sikre 
sammenhæng mellem EU's interne regler 
og metoder, som er aftalt inden for 
UNFCCC. Nærværende afgørelse bør også 
afspejle EU's LULUCF-sektors særlige 
karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Ud over de muligheder, som er 
direkte forbundet med skovbrug og 
landbrug, er der et muligt 
modvirkningspotentiale i de relaterede 
industrier (f.eks. pulp og papir, 
træforarbejdning) og sektoren for 
vedvarende energi, hvis landbrugsarealer 
og skove forvaltes med henblik på 
produktion af tømmer og energi. Mens 
kulstof oplagres i træer og i andre planter 
og jord, kan det også oplagres i mange 
årtier i produkter (f.eks. træ til 
bygninger). Politikker rettet mod industri 
og forbrugere kan yde et vigtigt bidrag til 
at forøge den langsigtede brug og 
genanvendelse af træ og/eller 
produktionen af pulp, papir og 
træprodukter, og dermed erstatte mere 
emissionsintensive materialer (f.eks. 
beton, stål, plast lavet af fossile 
brændstoffer). Den biobaserede industri 
kan benytte de dyrkede afgrøder til at 
erstatte materialer (f.eks. hamp og græs til 
isolering i stedet for glasfiber, halm til 
møbelfremstilling, bildørspaneler lavet af 
hør- eller sisalplanter, bioplast) eller til 
energi (f.eks. ved at bruge biomasse i 
stedet for fossile brændstoffer). Studier 
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viser, at for hvert ton kulstof i 
træprodukter, som erstatter ikke-
træprodukter, kan der forventes en 
reduktion af drivhusgasemissionerne på 
omkring 2 t kulstof.

Or. en

Ændringsforslag 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) De regnskabsregler, der gælder for 
EU's LULUCF-sektor, bør ikke medføre 
en ekstra administrativ byrde. Derfor bør 
der ikke stilles krav om, at rapporter, der 
indsendes i overensstemmelse med nævnte 
regler, skal indeholde oplysninger, som 
ikke er påkrævet i henhold til de 
afgørelser, der er truffet på konferencen 
mellem parterne i UNFCCC og møderne 
mellem parterne i Kyotoprotokollen

Or. lt

Ændringsforslag 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
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skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov og til sådanne landbrugsaktiviteter 
som forvaltning af græsningsarealer og 
dyrkede arealer. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for fornyelse af vegetation samt dræning 
og genfugtning af vådområder.

skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for landbrugsaktiviteter som forvaltning 
af græsningsarealer og dyrkede arealer og
fornyelse af vegetation samt dræning og 
genfugtning af vådområder.

Or. en

Ændringsforslag 87
Elisabeth Köstinger

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov og til sådanne landbrugsaktiviteter 
som forvaltning af græsningsarealer og 
dyrkede arealer. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes 
frivilligt for fornyelse af vegetation samt 
dræning og genfugtning af vådområder.

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov.

Or. de

Ændringsforslag 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse



AM\909081DA.doc 17/83 PE492.911v01-00

DA

Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov og til sådanne landbrugsaktiviteter 
som forvaltning af græsningsarealer og 
dyrkede arealer. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for fornyelse af vegetation samt dræning 
og genfugtning af vådområder.

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for landbrugsaktiviteter som forvaltning 
af græsningsarealer og dyrkede arealer og
fornyelse af vegetation samt dræning og 
genfugtning af vådområder.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Durbanaftalen, i henhold til hvilken regnskabsføring kun er obligatorisk for 
skovforvaltning. Selv om mange medlemsstater er i færd med at gennemføre forundersøgelser 
af regnskabsføringen for forvaltning af dyrkede arealer og græsningsarealer, der først 
afsluttes i 2014, går Kommissionens forslag ud over de internationale regler og skaber 
dermed nye forvridninger for medlemsstater og aktører.

Ændringsforslag 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 

(4) Regnskaberne for LULUCF-
aktiviteterne bør også afspejle den indsats, 
som landbrugs- og skovbrugssektoren gør 
for at øge det bidrag, som ændret 
arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regler for regnskaber for 
LULUCF-aktiviteter, som er obligatoriske 
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genplantning, rydning og forvaltning af 
skov og til sådanne landbrugsaktiviteter 
som forvaltning af græsningsarealer og 
dyrkede arealer. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes 
frivilligt for fornyelse af vegetation samt 
dræning og genfugtning af vådområder.

for sådanne skovbrugsaktiviteter som 
nyplantning, genplantning, rydning og 
forvaltning af skov. Den bør også fastsætte 
regler for regnskaber, der kan anvendes 
frivilligt for landbrugsaktiviteter som 
forvaltning af græsningsarealer og dyrkede 
arealer og fornyelse af vegetation samt 
dræning og genfugtning af vådområder.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Durbanaftalen, i henhold til hvilken regnskabsføring kun er obligatorisk for 
skovforvaltning. Kommissionens forslag går ud over de internationale regler og skaber 
dermed nye forvridninger for medlemsstater og aktører.

Ændringsforslag 90
Horst Schnellhardt

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov og til sådanne landbrugsaktiviteter 
som forvaltning af græsningsarealer og 
dyrkede arealer. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for fornyelse af vegetation samt dræning 
og genfugtning af vådområder.

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for landbrugsaktiviteter som forvaltning 
af græsningsarealer og dyrkede arealer 
samt fornyelse af vegetation samt dræning 
og genfugtning af vådområder.

Or. de
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Ændringsforslag 91
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov og til sådanne landbrugsaktiviteter 
som forvaltning af græsningsarealer og 
dyrkede arealer. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for fornyelse af vegetation samt dræning 
og genfugtning af vådområder.

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for landbrugsaktiviteter som forvaltning 
af græsningsarealer og dyrkede arealer 
samt fornyelse af vegetation samt dræning 
og genfugtning af vådområder.

Or. pl

Ændringsforslag 92
Romana Jordan

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov og til sådanne landbrugsaktiviteter 
som forvaltning af græsningsarealer og 
dyrkede arealer. Den bør også fastsætte 

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også
tage højde for den indsats, som landbrugs-
og skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. EU og 
medlemsstaterne bør i fællesskab opfylde 
loftet på 3,5 %, som er fastsat i 
UNFCCC's beslutning 2/CMP.7, der blev 
vedtaget i Durban. Kommissionen 
fastlægger som led i LULUCF-lovpakken 
de nærmere regler for den fælles 
opfyldelse i en anden, særskilt retsakt om 
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regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for fornyelse af vegetation samt dræning 
og genfugtning af vådområder.

den formelle optagelse af LULUCF-
sektoren i EU's og medlemsstaternes 
forpligtelser til at modvirke emissionen af 
drivhusgasser. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov og til sådanne landbrugsaktiviteter 
som forvaltning af græsningsarealer og 
dyrkede arealer. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for fornyelse af vegetation samt dræning 
og genfugtning af vådområder.

Or. en

Ændringsforslag 93
Gaston Franco, Sophie Auconie

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov og til sådanne landbrugsaktiviteter 
som forvaltning af græsningsarealer og 
dyrkede arealer. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for fornyelse af vegetation samt dræning 
og genfugtning af vådområder.

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for fornyelse af vegetation, dræning og 
genfugtning af vådområder samt 
landbrugsaktiviteter som forvaltning af 
græsningsarealer og dyrkede arealer.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skabe overensstemmelse med de beslutninger, der blev 
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vedtaget i Durban.

Ændringsforslag 94
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov og til sådanne landbrugsaktiviteter 
som forvaltning af græsningsarealer og 
dyrkede arealer. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for fornyelse af vegetation samt dræning 
og genfugtning af vådområder.

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for fornyelse af vegetation, dræning og 
genfugtning af vådområder samt 
landbrugsaktiviteter som forvaltning af 
græsningsarealer og dyrkede arealer.

Or. en

Ændringsforslag 95
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også 
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
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genplantning, rydning og forvaltning af 
skov og til sådanne landbrugsaktiviteter 
som forvaltning af græsningsarealer og 
dyrkede arealer. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for fornyelse af vegetation samt dræning 
og genfugtning af vådområder.

genplantning, rydning og forvaltning af 
skov. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for landbrugsaktiviteter som forvaltning 
af græsningsarealer og dyrkede arealer,
fornyelse af vegetation samt dræning og 
genfugtning af vådområder.

Or. en

Ændringsforslag 96
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også
afspejle den indsats, som landbrugs- og 
skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov og til sådanne landbrugsaktiviteter 
som forvaltning af græsningsarealer og 
dyrkede arealer. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for fornyelse af vegetation samt dræning 
og genfugtning af vådområder.

(4) LULUCF-regnskabsreglerne bør også
tage hensyn til den indsats, som landbrugs-
og skovbrugssektoren gør for at øge det 
bidrag, som ændret arealanvendelse yder til 
emissionsreduktionen. EU og 
medlemsstaterne bør i fællesskab opfylde 
loftet på 3,5 %, som er fastsat i 
UNFCCC's beslutning 2/CMP.7, der blev 
vedtaget i Durban. Kommissionen 
fastlægger som led i LULUCF-lovpakken 
de nærmere regler for den fælles 
opfyldelse i en anden, særskilt retsakt om 
den formelle optagelse af LULUCF-
sektoren i EU's og medlemsstaternes 
forpligtelser til at modvirke emissionerne 
af drivhusgasser. Denne afgørelse bør 
fastsætte regnskabsregler, som er 
obligatoriske for sådanne 
skovbrugsaktiviteter som nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov og til sådanne landbrugsaktiviteter 
som forvaltning af græsningsarealer og 
dyrkede arealer. Den bør også fastsætte 
regnskabsregler, der kan anvendes frivilligt 
for fornyelse af vegetation samt dræning 
og genfugtning af vådområder.

Or. en
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Ændringsforslag 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre den miljømæssige integritet 
af de regnskabsregler, som gælder for 
LULUCF-sektoren, bør disse regler baseres 
på de regnskabsprincipper, som er fastlagt i 
beslutning -/CMP.7 og beslutning 
16/CMP.1 fra partskonferencen, der tjener 
som partsmøde under Kyotoprotokollen.

(5) For at sikre den miljømæssige integritet 
af de LULUCF-regnskaber, som gælder 
for LULUCF-sektoren, bør disse regler 
baseres på de regnskabsprincipper, som er 
fastlagt i beslutning 2/CMP.7 og 
beslutning 16/CMP.1 fra partskonferencen, 
der tjener som partsmøde under 
Kyotoprotokollen.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag til afgørelse har til formål at fastlægge en ramme, ud fra hvilken 
medlemsstaterne kan forbedre deres nationale drivhusgasopgørelser (især LULUCF). Det er 
så en "øvelse" og ikke en fastsættelse af mål. Derfor bør betegnelsen "indberetning" anvendes 
i stedet for "regnskabsføring", men med henblik på beregning af de bevillinger, som de 
enkelte aktiviteter kan give (f.eks. er "skovforvaltning" et dræn), er ordlyden i titlen til artikel 
3 mere passende: "… føre LULUCF-regnskaber", når der henvises til LULUCF generelt og 
ikke kun til skovforvaltning.

Ændringsforslag 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre den miljømæssige integritet 
af de regnskabsregler, som gælder for 
LULUCF-sektoren, bør disse regler baseres 
på de regnskabsprincipper, som er fastlagt i 
beslutning -/CMP.7 og beslutning 
16/CMP.1 fra partskonferencen, der tjener 
som partsmøde under Kyotoprotokollen.

(5) For at sikre den miljømæssige integritet 
af de regnskabsregler, som gælder for 
LULUCF-sektoren, bør disse regler baseres 
på de regnskabsprincipper, som er fastlagt i 
beslutning -/CMP.7 og beslutning 
16/CMP.1 fra partskonferencen, der tjener 
som partsmøde under Kyotoprotokollen, 
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under hensyntagen til forskellene mellem 
medlemsstaterne og deres særlige 
karakteristika.

Or. lt

Ændringsforslag 99
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre den miljømæssige integritet 
af de regnskabsregler, som gælder for 
LULUCF-sektoren, bør disse regler baseres 
på de regnskabsprincipper, som er fastlagt i 
beslutning -/CMP.7 og beslutning 
16/CMP.1 fra partskonferencen, der tjener 
som partsmøde under Kyotoprotokollen.

(5) For at sikre den miljømæssige integritet 
af de regnskabsregler, som gælder for 
LULUCF-sektoren, bør disse regler baseres 
på de regnskabsprincipper, som er fastlagt i 
beslutning -/CMP.7, beslutning 2/CMP.6
og beslutning 16/CMP.1 fra 
partskonferencen, der tjener som 
partsmøde under Kyotoprotokollen, og 
anvendes på konsekvent, sammenlignelig 
og fuldstændig vis inden for EU og 
mellem medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 100
Gaston Franco, Sophie Auconie

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Regnskabsregler, der er baseret på 
beslutning 2/CMP.7 og beslutning 
16/CMP.1, giver ikke mulighed for at 
opgøre substitutionseffekten af brugen af 
høstede træprodukter til energimæssige 
og materielle formål, da dette ville 
medføre dobbelt regnskabsføring. Dette er 
imidlertid vigtige bidrag fra skovbruget til 
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modvirkning af klimaændringerne.
Medlemsstaterne kan derfor og med 
henblik på orientering beregne de 
emissioner, der undgås gennem 
substitutionseffekten i forbindelse med 
skovforvaltning. Dette vil øge politikkens 
sammenhæng.

Or. en

Ændringsforslag 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Regnskabsreglerne bør nøjagtigt 
gengive menneskeskabte ændringer i 
emissioner og optag. Med det for øje bør 
denne afgørelse sikre, at der for forskellige 
LULUCF-aktiviteter anvendes specifikke 
metoder. Emissioner og optag vedrørende 
nyplantning, genplantning og skovrydning 
er et direkte resultat af menneskelig 
indgriben og bør derfor medregnes i deres 
helhed. Da ikke alle emissioner og optag 
vedrørende skovforvaltning er 
menneskeskabte, bør de pågældende 
regnskabsregler inddrage 
referenceniveauer, således at virkningerne 
af naturlige og landespecifikke 
karakteristika udviskes. Referenceniveauer 
er overslag over de årlige nettoemissioner 
eller -optag fra forvaltning af skove inden 
for en medlemsstats territorium i de år, 
som en regnskabsperiode omfatter, og de 
bør fastsættes i fuld åbenhed i 
overensstemmelse med beslutning -
/CMP.7. De bør opdateres i takt med 
forbedringer i metoder eller data i 
medlemsstaterne. I regnskabsreglerne bør 
der være en øvre grænse for 
nettodrivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med forvaltning af skove, som 

(6) Regnskabsreglerne bør nøjagtigt 
gengive menneskeskabte ændringer i 
emissioner og optag. Med det for øje bør 
denne afgørelse sikre, at der for forskellige 
LULUCF-aktiviteter anvendes specifikke 
metoder. Emissioner og optag vedrørende 
nyplantning, genplantning og skovrydning 
er et direkte resultat af menneskelig 
indgriben og bør derfor medregnes i deres 
helhed. Da ikke alle emissioner og optag 
vedrørende skovforvaltning er 
menneskeskabte, bør de pågældende 
regnskabsregler inddrage 
referenceniveauer, således at virkningerne 
af naturlige og landespecifikke 
karakteristika udviskes. Referenceniveauer 
er overslag over de årlige nettoemissioner 
eller -optag fra forvaltning af skove inden 
for en medlemsstats territorium i de år, 
som en regnskabsperiode omfatter, og de 
bør fastsættes i fuld åbenhed i 
overensstemmelse med beslutning -
/CMP.7. De bør synkroniseres med 
UNFCCC's beslutninger og kun
opdateres, hvis de referenceniveauer, der 
er vedtaget af UNFCCC's eller
Kyotoprotokollens organer, opdateres. I 
regnskabsreglerne bør der være en øvre 
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kan opføres i regnskaberne, da de 
prognoser, som referenceniveauerne 
bygger på, har en underliggende 
usikkerhed.

grænse for nettodrivhusgasemissioner og
-optag i forbindelse med forvaltning af 
skove, som kan opføres i regnskaberne, da 
de prognoser, som referenceniveauerne 
bygger på, har en underliggende 
usikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 102
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Regnskabsreglerne bør nøjagtigt 
gengive menneskeskabte ændringer i 
emissioner og optag. Med det for øje bør 
denne afgørelse sikre, at der for forskellige 
LULUCF-aktiviteter anvendes specifikke 
metoder. Emissioner og optag vedrørende 
nyplantning, genplantning og skovrydning 
er et direkte resultat af menneskelig 
indgriben og bør derfor medregnes i deres 
helhed. Da ikke alle emissioner og optag 
vedrørende skovforvaltning er 
menneskeskabte, bør de pågældende 
regnskabsregler inddrage 
referenceniveauer, således at virkningerne 
af naturlige og landespecifikke 
karakteristika udviskes. Referenceniveauer 
er overslag over de årlige nettoemissioner 
eller -optag fra forvaltning af skove inden 
for en medlemsstats territorium i de år, 
som en regnskabsperiode omfatter, og de 
bør fastsættes i fuld åbenhed i 
overensstemmelse med beslutning -
/CMP.7. De bør opdateres i takt med 
forbedringer i metoder eller data i 
medlemsstaterne. I regnskabsreglerne bør 
der være en øvre grænse for 
nettodrivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med forvaltning af skove, som 
kan opføres i regnskaberne, da de 

(6) Regnskabsreglerne bør nøjagtigt 
gengive menneskeskabte ændringer i 
emissioner og optag. Med det for øje bør 
denne afgørelse sikre, at der for forskellige 
LULUCF-aktiviteter anvendes specifikke 
metoder. Emissioner og optag vedrørende 
nyplantning, genplantning og skovrydning 
er et direkte resultat af menneskelig 
indgriben og bør derfor medregnes i deres 
helhed. Da ikke alle emissioner og optag 
vedrørende skovforvaltning er 
menneskeskabte, bør de pågældende 
regnskabsregler inddrage 
referenceniveauer, således at virkningerne 
af naturlige og landespecifikke 
karakteristika udviskes. Referenceniveauer 
er overslag over de årlige nettoemissioner 
eller -optag fra forvaltning af skove inden 
for en medlemsstats territorium i de år, 
som en regnskabsperiode omfatter, og de 
bør fastsættes i fuld åbenhed i 
overensstemmelse med beslutning -
/CMP.7. De bør i maksimal udstrækning 
synkroniseres med UNFCCC's 
beslutninger.
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prognoser, som referenceniveauerne 
bygger på, har en underliggende 
usikkerhed.

Or. en

Begrundelse

EU har vedtaget de nuværende referenceniveauer inden for UNFCCC-processen.
Medlemsstaternes referenceniveauer bør kun ændres, såfremt de ændres under UNFCCC. EU 
sætter de igangværende forhandlinger om en global klimaaftale over styr ved at definere nye 
regler.

Ændringsforslag 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Regnskabsreglerne bør nøjagtigt 
gengive menneskeskabte ændringer i 
emissioner og optag. Med det for øje bør 
denne afgørelse sikre, at der for forskellige 
LULUCF-aktiviteter anvendes specifikke 
metoder. Emissioner og optag vedrørende 
nyplantning, genplantning og skovrydning 
er et direkte resultat af menneskelig 
indgriben og bør derfor medregnes i deres 
helhed. Da ikke alle emissioner og optag 
vedrørende skovforvaltning er 
menneskeskabte, bør de pågældende 
regnskabsregler inddrage 
referenceniveauer, således at virkningerne 
af naturlige og landespecifikke 
karakteristika udviskes. Referenceniveauer 
er overslag over de årlige nettoemissioner 
eller -optag fra forvaltning af skove inden 
for en medlemsstats territorium i de år, 
som en regnskabsperiode omfatter, og de 
bør fastsættes i fuld åbenhed i 
overensstemmelse med beslutning -
/CMP.7. De bør opdateres i takt med 
forbedringer i metoder eller data i 
medlemsstaterne. I regnskabsreglerne bør 

(6) LULUCF-regnskaberne bør nøjagtigt 
gengive menneskeskabte ændringer i 
emissioner og optag. Med det for øje bør 
denne afgørelse sikre, at der for forskellige 
LULUCF-aktiviteter anvendes specifikke 
metoder. Emissioner og optag vedrørende 
nyplantning, genplantning og skovrydning 
er et direkte resultat af menneskelig 
indgriben og bør derfor medregnes i deres 
helhed. Da ikke alle emissioner og optag 
vedrørende skovforvaltning er 
menneskeskabte, bør de pågældende 
regnskabsregler inddrage 
referenceniveauer, således at virkningerne 
af naturlige og landespecifikke 
karakteristika udviskes. Referenceniveauer 
er overslag over de årlige nettoemissioner 
eller -optag fra forvaltning af skove inden 
for en medlemsstats territorium i de år, 
som en regnskabsperiode omfatter, og de 
bør fastsættes i fuld åbenhed i 
overensstemmelse med beslutning -
/CMP.7. De bør opdateres i takt med 
forbedringer i metoder eller data i 
medlemsstaterne. I regnskabsreglerne bør 
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der være en øvre grænse for 
nettodrivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med forvaltning af skove, som 
kan opføres i regnskaberne, da de 
prognoser, som referenceniveauerne 
bygger på, har en underliggende 
usikkerhed.

der være en øvre grænse for 
nettodrivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med forvaltning af skove, som 
kan opføres i regnskaberne, da de 
prognoser, som referenceniveauerne 
bygger på, har en underliggende 
usikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag til afgørelse har til formål at fastlægge en ramme, ud fra hvilken 
medlemsstaterne kan forbedre deres nationale drivhusgasopgørelser (især LULUCF). Det er 
så en "øvelse" og ikke en fastsættelse af mål. Derfor bør betegnelsen "indberetning" anvendes 
i stedet for "regnskabsføring", men med henblik på beregning af de bevillinger, som de 
enkelte aktiviteter kan give (f.eks. er "skovforvaltning" et dræn), er ordlyden i titlen til artikel 
3 mere passende: "… føre LULUCF-regnskaber", når der henvises til LULUCF generelt og 
ikke kun til skovforvaltning.

Ændringsforslag 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Regnskabsreglerne bør nøjagtigt 
gengive menneskeskabte ændringer i 
emissioner og optag. Med det for øje bør 
denne afgørelse sikre, at der for forskellige 
LULUCF-aktiviteter anvendes specifikke 
metoder. Emissioner og optag vedrørende 
nyplantning, genplantning og skovrydning 
er et direkte resultat af menneskelig 
indgriben og bør derfor medregnes i deres 
helhed. Da ikke alle emissioner og optag 
vedrørende skovforvaltning er 
menneskeskabte, bør de pågældende 
regnskabsregler inddrage 
referenceniveauer, således at virkningerne 
af naturlige og landespecifikke 
karakteristika udviskes. Referenceniveauer 
er overslag over de årlige nettoemissioner 
eller -optag fra forvaltning af skove inden 

(6) Regnskabsreglerne bør nøjagtigt 
gengive menneskeskabte ændringer i 
emissioner og optag. Med det for øje bør 
denne afgørelse sikre, at der for forskellige 
LULUCF-aktiviteter anvendes specifikke 
metoder. Emissioner og optag vedrørende 
nyplantning, genplantning og skovrydning 
er et direkte resultat af menneskelig 
indgriben og bør derfor medregnes i deres 
helhed. Da ikke alle emissioner og optag 
vedrørende skovforvaltning er 
menneskeskabte, bør de pågældende 
regnskabsregler inddrage 
referenceniveauer, således at virkningerne 
af naturlige og landespecifikke 
karakteristika udviskes. Referenceniveauer 
er overslag over de årlige nettoemissioner 
eller -optag fra forvaltning af skove inden 
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for en medlemsstats territorium i de år, 
som en regnskabsperiode omfatter, og de 
bør fastsættes i fuld åbenhed i 
overensstemmelse med beslutning -
/CMP.7. De bør opdateres i takt med 
forbedringer i metoder eller data i 
medlemsstaterne. I regnskabsreglerne bør 
der være en øvre grænse for 
nettodrivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med forvaltning af skove, som 
kan opføres i regnskaberne, da de 
prognoser, som referenceniveauerne 
bygger på, har en underliggende 
usikkerhed.

for en medlemsstats territorium i de år, 
som en regnskabsperiode omfatter, og de 
bør fastsættes i fuld åbenhed i 
overensstemmelse med beslutning -
/CMP.7. De bør opdateres i takt med 
forbedringer i metoder eller data i 
medlemsstaterne. I regnskabsreglerne bør 
der være en øvre grænse for 
nettodrivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med forvaltning af skove, som 
kan opføres i regnskaberne, da de 
prognoser, som referenceniveauerne 
bygger på, har en underliggende 
usikkerhed. Det er EU's hensigt at erstatte 
den nuværende fremgangsmåde baseret 
på referenceniveauer med en mere 
omfattende fremgangsmåde i den næste 
regnskabsperiode og at tilpasse denne 
beslutning i overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Regnskabsreglerne skal behørigt 
afspejle det positive bidrag fra oplagring 
af drivhusgasser i træ og træbaserede 
produkter samt fremme brugen af 
træprodukter og udnyttelsen af skovene 
som en ressource inden for rammerne af 
en bæredygtig skovforvaltning.

Or. de

Ændringsforslag 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
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Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Regnskabsreglerne bør sikre, at 
medlemsstaterne angiver nøjagtigt, hvornår 
emissioner af drivhusgasser fra høstet træ 
finder sted, for at give incitamenter til at 
bruge høstede træprodukter med lang 
levetid. 
Førsteordensnedbrydningsfunktionen for 
emissioner fra høstede træprodukter, bør 
derfor svare til ligning 12.1 i 
retningslinjerne for nationale 
drivhusgasopgørelser af 2006 fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer
(IPCC), og de relevante standardværdier 
halveringstider bør baseres på tabel 3a.1.3 i 
IPCC's retningslinjer for god praksis i 
forbindelse med arealanvendelse, 
ændringer i arealanvendelse og skovbrug af 
2003.

(7) Regnskabsreglerne for skovforvaltning
bør sikre, at medlemsstaterne angiver 
nøjagtigt, hvornår emissioner af 
drivhusgasser fra høstet træ finder sted, for 
at give incitamenter til at bruge høstede 
træprodukter med lang levetid. 
Førsteordensnedbrydningsfunktionen for 
emissioner fra høstede træprodukter, bør 
derfor svare til ligning 12.1 i 
retningslinjerne for nationale 
drivhusgasopgørelser af 2006 fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer
(IPCC), og de relevante standardværdier 
halveringstider bør baseres på tabel 3a.1.3 i 
IPCC's retningslinjer for god praksis i 
forbindelse med arealanvendelse, 
ændringer i arealanvendelse og skovbrug af 
2003.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag til afgørelse har til formål at fastlægge en ramme, ud fra hvilken 
medlemsstaterne kan forbedre deres nationale drivhusgasopgørelser (især LULUCF). Det er 
så en "øvelse" og ikke en fastsættelse af mål. Derfor bør betegnelsen "indberetning" anvendes 
i stedet for "regnskabsføring", men med henblik på beregning af de bevillinger, som de 
enkelte aktiviteter kan give (f.eks. er "skovforvaltning" et dræn), er ordlyden i titlen til artikel 
3 mere passende: "… føre LULUCF-regnskaber", når der henvises til LULUCF generelt og 
ikke kun til skovforvaltning.

Ændringsforslag 107
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Regnskabsreglerne bør sikre, at (7) Medlemsstaterne bør have mulighed 
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medlemsstaterne angiver nøjagtigt, hvornår 
emissioner af drivhusgasser fra høstet træ 
finder sted, for at give incitamenter til at 
bruge høstede træprodukter med lang 
levetid. 
Førsteordensnedbrydningsfunktionen for 
emissioner fra høstede træprodukter, bør 
derfor svare til ligning 12.1 i 
retningslinjerne for nationale 
drivhusgasopgørelser af 2006 fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer
(IPCC), og de relevante standardværdier 
halveringstider bør baseres på tabel 3a.1.3 i 
IPCC's retningslinjer for god praksis i 
forbindelse med arealanvendelse, 
ændringer i arealanvendelse og skovbrug af 
2003.

for at fastsætte regnskabsreglerne og 
halveringstiderne. Disse bør sikre, at 
medlemsstaterne angiver nøjagtigt, hvornår 
emissioner af drivhusgasser fra høstet træ 
finder sted, for at give incitamenter til at 
bruge høstede træprodukter med lang 
levetid. 
Førsteordensnedbrydningsfunktionen for 
emissioner fra høstede træprodukter, bør 
derfor svare til ligning 12.1 i 
retningslinjerne for nationale 
drivhusgasopgørelser af 2006 fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer
(IPCC), og de relevante standardværdier 
halveringstider bør baseres på tabel 3a.1.3 i 
IPCC's retningslinjer for god praksis i 
forbindelse med arealanvendelse, 
ændringer i arealanvendelse og skovbrug af 
2003.

Or. sv

Ændringsforslag 108
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Regnskabsreglerne bør sikre, at 
medlemsstaterne angiver nøjagtigt, hvornår 
emissioner af drivhusgasser fra høstet træ 
finder sted, for at give incitamenter til at 
bruge høstede træprodukter med lang 
levetid. 
Førsteordensnedbrydningsfunktionen for 
emissioner fra høstede træprodukter, bør 
derfor svare til ligning 12.1 i 
retningslinjerne for nationale 
drivhusgasopgørelser af 2006 fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer
(IPCC), og de relevante standardværdier 
halveringstider bør baseres på tabel 3a.1.3 i 
IPCC's retningslinjer for god praksis i 
forbindelse med arealanvendelse, 

(7) Regnskabsreglerne bør sikre, at 
medlemsstaterne angiver nøjagtigt, hvornår 
emissioner af drivhusgasser fra høstet træ 
finder sted, for at give incitamenter til at 
bruge høstede træprodukter med lang 
levetid. 
Førsteordensnedbrydningsfunktionen for 
emissioner fra høstede træprodukter, bør 
derfor svare til ligning 12.1 i 
retningslinjerne for nationale 
drivhusgasopgørelser af 2006 fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer
(IPCC), og de relevante standardværdier 
halveringstider bør baseres på tabel 3a.1.3 i 
IPCC's retningslinjer for god praksis i 
forbindelse med arealanvendelse, 
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ændringer i arealanvendelse og skovbrug af 
2003.

ændringer i arealanvendelse og skovbrug af 
2003. EU bør fastlægge 
bæredygtighedskriterier for biomasse til 
energianvendelse, der er importeret fra 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Eftersom årlige variationer i 
drivhusgasemissioner og -optag vedrørende 
landbrugsvirksomhed er meget mindre end 
dem, der gælder for skovbrug, bør
medlemsstaterne beregne
drivhusgasemissioner og -optag fra 
forvaltning af dyrkede arealer og 
græsningsarealer i forhold til deres basisår 
i overensstemmelse med den reviderede 
indledende rapport over emissionsdata for 
basisåret, som de har indgivet til UNFCCC 
i henhold til beslutning 13/CMP.1 fra 
partskonferencen, der tjente som partsmøde 
under Kyotoprotokollen ("beslutning 
13/CMP.1").

(8) Eftersom årlige variationer i 
drivhusgasemissioner og -optag vedrørende 
landbrugsvirksomhed er mindre end dem, 
der gælder for skovbrug, bør de 
medlemsstater, der beregner
drivhusgasemissioner og -optag fra 
forvaltning af dyrkede arealer og 
græsningsarealer, foretage beregningen i 
forhold til deres basisår i 
overensstemmelse med den reviderede 
indledende rapport over emissionsdata for 
basisåret, som de har indgivet til UNFCCC 
i henhold til beslutning 13/CMP.1 fra 
partskonferencen, der tjente som partsmøde 
under Kyotoprotokollen ("beslutning 
13/CMP.1").

Or. en

Begrundelse

Det er helt afgørende, at EU's ramme for LULUCF er i overensstemmelse med de 
internationale regler med henblik på at lette den nationale indberetning og undgå 
forvridninger mellem de forskellige rammer. Det foreslås at foretage en tilpasning til de 
internationale rammer (beslutning 2/CMP.7 og beslutning 16/CMP.1) for at lette den 
nationale indberetning og regnskabsføring og sikre sammenhæng.
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Ændringsforslag 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Eftersom årlige variationer i 
drivhusgasemissioner og -optag vedrørende 
landbrugsvirksomhed er meget mindre end 
dem, der gælder for skovbrug, bør 
medlemsstaterne beregne 
drivhusgasemissioner og -optag fra 
forvaltning af dyrkede arealer og 
græsningsarealer i forhold til deres basisår 
i overensstemmelse med den reviderede 
indledende rapport over emissionsdata for 
basisåret, som de har indgivet til UNFCCC 
i henhold til beslutning 13/CMP.1 fra 
partskonferencen, der tjente som partsmøde 
under Kyotoprotokollen ("beslutning 
13/CMP.1").

(8) Eftersom årlige variationer i 
drivhusgasemissioner og -optag vedrørende 
landbrugsvirksomhed er meget mindre end 
dem, der gælder for skovbrug, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at
beregne drivhusgasemissioner og -optag 
fra forvaltning af dyrkede arealer og 
græsningsarealer i forhold til deres basisår 
i overensstemmelse med den reviderede 
indledende rapport over emissionsdata for 
basisåret, som de har indgivet til UNFCCC 
i henhold til beslutning 13/CMP.1 fra 
partskonferencen, der tjente som partsmøde 
under Kyotoprotokollen ("beslutning 
13/CMP.1").

Or. lt

Ændringsforslag 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Dræning og genfugtning af 
vådområder omfatter emissioner fra 
tørveområder, som oplagrer meget store 
mængder af kulstof. Emissioner fra 
ødelæggelse og dræning af tørveområder 
svarer til ca. 5 % af de globale 
drivhusgasemissioner og udgjorde 3,5-
4 % af EU's emissioner i 2010. Med 
henblik på at sikre fuld gennemsigtighed 
og udvise lederskab i en sektor, hvor EU 
er den næststørste udleder globalt set, bør 
medlemsstaternes regnskaber også 
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medtage emissioner og optag fra dræning 
og genfugtning af vådområder.

Or. en

Ændringsforslag 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Reglerne for rapportering af 
drivhusgasemissioner og andre oplysninger 
vedrørende klimaændringer, deriblandt 
informationer om LULUCF-sektoren, 
ligger inden for anvendelsesområdet for 
forordning (EU) nr. …/… [Kommissionens 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om en mekanisme til 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasemissioner og rapportering af 
andre oplysninger vedrørende 
klimaændringer på nationalt plan og EU-
niveau (KOM/2011/0789 endelig -
2011/0372 (COD)], og de ligger derfor 
ikke inden for denne afgørelses 
anvendelsesområde.

(10) Reglerne for rapportering af 
drivhusgasemissioner og andre oplysninger 
vedrørende klimaændringer, deriblandt 
informationer om LULUCF-sektoren, 
ligger inden for anvendelsesområdet for 
forordning (EU) nr. …/… [Kommissionens 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om en mekanisme til 
overvågning og rapportering af 
drivhusgasemissioner og rapportering af 
andre oplysninger vedrørende 
klimaændringer på nationalt plan og EU-
niveau (COM/2011/0789 endelig -
2011/0372 (COD)], og de bør betænkes af 
medlemsstaterne i forbindelse med 
overvågningen og indberetningen, selv om 
de ikke ligger inden for denne afgørelses 
anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

LULUCF-handlingsplaner vil medføre yderligere byrder på medlemsstatsplan uden at have 
en klar merværdi. Det ville skabe dobbeltregulering, idet handlingsplanerne ville gælde 
parallelt med de miljøvenlige landbrugsforanstaltninger under den fælles landbrugspolitiks 
anden søjle.

Ændringsforslag 113
Julie Girling
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Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner bør fastlægge 
foranstaltninger til at begrænse eller 
reducere emissioner og til at bevare eller 
forøge optag fra LULUCF-sektoren. Hver 
LULUCF-handlingsplan bør indeholde 
visse oplysninger som anført i denne 
afgørelse. For at fremme god praksis bør 
der desuden i bilaget til denne afgørelse 
opstilles en vejledende liste over 
foranstaltninger, der kan indgå i disse 
planer. Kommissionen bør regelmæssigt 
evaluere indholdet og gennemførelsen af 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner og, hvor det er passende, 
give anbefalinger til at forbedre 
medlemsstaters indsats.

udgår

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af nationale handlingsplaner i denne beslutning vil skabe dobbeltregulering, idet 
de foreslåede handlingsplaner ville gælde parallelt med de miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger under den fælles landbrugspolitiks anden søjle.

Ændringsforslag 114
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner bør fastlægge 
foranstaltninger til at begrænse eller 
reducere emissioner og til at bevare eller 
forøge optag fra LULUCF-sektoren. Hver 
LULUCF-handlingsplan bør indeholde 
visse oplysninger som anført i denne 

udgår
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afgørelse. For at fremme god praksis bør 
der desuden i bilaget til denne afgørelse 
opstilles en vejledende liste over 
foranstaltninger, der kan indgå i disse 
planer. Kommissionen bør regelmæssigt 
evaluere indholdet og gennemførelsen af 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner og, hvor det er passende, 
give anbefalinger til at forbedre 
medlemsstaters indsats.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag om nationale handlingsplaner går ud over de beslutninger, der blev 
vedtaget i Durban. De foreslåede LULUCF-handlingsplaner strider endvidere mod det 
faktum, at EU ingen kompetence har inden for skovbrug. Skovforvaltning og skovpolitik er 
nationale anliggender.

Ændringsforslag 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner bør fastlægge 
foranstaltninger til at begrænse eller 
reducere emissioner og til at bevare eller 
forøge optag fra LULUCF-sektoren. Hver 
LULUCF-handlingsplan bør indeholde 
visse oplysninger som anført i denne 
afgørelse. For at fremme god praksis bør 
der desuden i bilaget til denne afgørelse 
opstilles en vejledende liste over 
foranstaltninger, der kan indgå i disse 
planer. Kommissionen bør regelmæssigt 
evaluere indholdet og gennemførelsen af 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner og, hvor det er passende, 
give anbefalinger til at forbedre 
medlemsstaters indsats.

udgår
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Or. en

Begrundelse

LULUCF-handlingsplaner vil medføre yderligere byrder på medlemsstatsplan uden at have 
en klar merværdi. Det ville skabe dobbeltregulering, idet handlingsplanerne ville gælde 
parallelt med de miljøvenlige landbrugsforanstaltninger under den fælles landbrugspolitiks 
anden søjle. Medlemsstaterne bør i stedet indarbejde foranstaltninger til fremme af 
bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig arealforvaltning inden for rammerne af deres 
strategier for kulstoffattig udvikling.

Ændringsforslag 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner bør fastlægge 
foranstaltninger til at begrænse eller 
reducere emissioner og til at bevare eller 
forøge optag fra LULUCF-sektoren. Hver 
LULUCF-handlingsplan bør indeholde 
visse oplysninger som anført i denne 
afgørelse. For at fremme god praksis bør 
der desuden i bilaget til denne afgørelse 
opstilles en vejledende liste over 
foranstaltninger, der kan indgå i disse 
planer. Kommissionen bør regelmæssigt 
evaluere indholdet og gennemførelsen af 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner og, hvor det er passende, 
give anbefalinger til at forbedre 
medlemsstaters indsats.

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner bør fastlægge 
foranstaltninger til at begrænse eller 
reducere emissioner og til at bevare eller 
forøge optag fra LULUCF-sektoren.
Medlemsstaterne bør have mulighed for at 
inkludere handlingsplanerne i deres 
nuværende programmer for LULUCF-
sektoren for at undgå bureaukrati. Hver 
LULUCF-handlingsplan bør indeholde 
visse oplysninger som anført i denne 
afgørelse. For at fremme god praksis bør 
der desuden i bilaget til denne afgørelse 
opstilles en vejledende liste over 
foranstaltninger, der kan indgå i disse 
planer.

Or. en

Ændringsforslag 117
Horst Schnellhardt

Forslag til afgørelse
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Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner bør fastlægge 
foranstaltninger til at begrænse eller 
reducere emissioner og til at bevare eller 
forøge optag fra LULUCF-sektoren. Hver 
LULUCF-handlingsplan bør indeholde 
visse oplysninger som anført i denne 
afgørelse. For at fremme god praksis bør 
der desuden i bilaget til denne afgørelse 
opstilles en vejledende liste over 
foranstaltninger, der kan indgå i disse 
planer. Kommissionen bør regelmæssigt 
evaluere indholdet og gennemførelsen af 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner og, hvor det er passende, 
give anbefalinger til at forbedre 
medlemsstaters indsats.

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner bør fastlægge 
foranstaltninger til at begrænse eller 
reducere emissioner og til at bevare eller 
forøge optag fra LULUCF-sektoren. Hver 
LULUCF-handlingsplan bør indeholde 
visse oplysninger som anført i denne 
afgørelse. For at fremme god praksis bør 
der desuden i bilaget til denne afgørelse 
opstilles en vejledende liste over 
foranstaltninger, der kan indgå i disse 
planer. Kommissionen bør regelmæssigt 
evaluere indholdet og gennemførelsen af 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner og, hvor det er passende, 
give praktiske anbefalinger til at forbedre 
medlemsstaters indsats.

Or. de

Ændringsforslag 118
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner bør fastlægge 
foranstaltninger til at begrænse eller 
reducere emissioner og til at bevare eller 
forøge optag fra LULUCF-sektoren. Hver 
LULUCF-handlingsplan bør indeholde 
visse oplysninger som anført i denne 
afgørelse. For at fremme god praksis bør 
der desuden i bilaget til denne afgørelse 
opstilles en vejledende liste over 
foranstaltninger, der kan indgå i disse 
planer. Kommissionen bør regelmæssigt 
evaluere indholdet og gennemførelsen af 
medlemsstaternes LULUCF-

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner bør fastlægge 
foranstaltninger til at begrænse eller 
reducere emissioner og til at bevare eller 
forøge optag fra LULUCF-sektoren. Hver 
LULUCF-handlingsplan bør indeholde 
visse oplysninger som anført i denne 
afgørelse. For at fremme god praksis bør 
der desuden i bilaget til denne afgørelse 
opstilles en vejledende liste over 
foranstaltninger, der kan indgå i disse 
planer.
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handlingsplaner og, hvor det er passende, 
give anbefalinger til at forbedre 
medlemsstaters indsats.

Or. pl

Ændringsforslag 119
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner bør fastlægge 
foranstaltninger til at begrænse eller 
reducere emissioner og til at bevare eller 
forøge optag fra LULUCF-sektoren. Hver 
LULUCF-handlingsplan bør indeholde 
visse oplysninger som anført i denne 
afgørelse. For at fremme god praksis bør 
der desuden i bilaget til denne afgørelse 
opstilles en vejledende liste over 
foranstaltninger, der kan indgå i disse 
planer. Kommissionen bør regelmæssigt 
evaluere indholdet og gennemførelsen af 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner og, hvor det er passende, 
give anbefalinger til at forbedre 
medlemsstaters indsats.

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner bør fastlægge 
foranstaltninger til at begrænse eller 
reducere emissioner og til at bevare eller 
forøge optag fra LULUCF-sektoren. Hver 
LULUCF-handlingsplan bør indeholde 
visse oplysninger som anført i denne 
afgørelse. For at fremme god praksis bør 
der desuden i bilaget til denne afgørelse 
opstilles en vejledende liste over 
foranstaltninger, der kan indgå i disse 
planer. Kommissionen bør regelmæssigt 
evaluere indholdet og gennemførelsen af 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner og, hvor det er passende, 
give anbefalinger til at forbedre 
medlemsstaters indsats. Det bør i denne 
afgørelse sikres, at offentligheden 
deltager under forberedelsen, ændringen 
og revisionen af disse planer.

Or. en

Ændringsforslag 120
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
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Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner bør fastlægge 
foranstaltninger til at begrænse eller 
reducere emissioner og til at bevare eller 
forøge optag fra LULUCF-sektoren. Hver 
LULUCF-handlingsplan bør indeholde 
visse oplysninger som anført i denne 
afgørelse. For at fremme god praksis bør 
der desuden i bilaget til denne afgørelse 
opstilles en vejledende liste over 
foranstaltninger, der kan indgå i disse 
planer. Kommissionen bør regelmæssigt 
evaluere indholdet og gennemførelsen af 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner og, hvor det er passende, 
give anbefalinger til at forbedre 
medlemsstaters indsats.

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner bør fastlægge 
foranstaltninger til at begrænse eller 
reducere emissioner og til at bevare eller 
forøge optag fra LULUCF-sektoren. Hver 
LULUCF-handlingsplan bør indeholde 
visse oplysninger som anført i denne 
afgørelse. For at fremme god praksis bør 
der desuden i bilaget til denne afgørelse 
opstilles en vejledende liste over 
foranstaltninger, der kan indgå i disse 
planer. Dette bør ske i overensstemmelse 
med beslutningen om 
overvågningsmekanismer og -strategier 
(MMD) med henblik på at gøre fremskridt 
i retning af et lavemissionssamfund.
Kommissionen bør regelmæssigt evaluere 
indholdet og gennemførelsen af 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner og, hvor det er passende, 
give anbefalinger til at forbedre 
medlemsstaters indsats.

Or. sv

Ændringsforslag 121
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner bør fastlægge 
foranstaltninger til at begrænse eller 
reducere emissioner og til at bevare eller 
forøge optag fra LULUCF-sektoren. Hver 
LULUCF-handlingsplan bør indeholde 
visse oplysninger som anført i denne 
afgørelse. For at fremme god praksis bør 
der desuden i bilaget til denne afgørelse 

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner, der fastlægges som led i 
lavemissionsudviklingsstrategierne, bør 
fastlægge foranstaltninger til at begrænse 
eller reducere emissioner og til at bevare 
eller forøge optag fra LULUCF-sektoren.
Den enkelte medlemsstat bør fastlægge de 
foranstaltninger, der er bedst egnet til de 
nationale forhold. Hver LULUCF-
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opstilles en vejledende liste over 
foranstaltninger, der kan indgå i disse 
planer. Kommissionen bør regelmæssigt 
evaluere indholdet og gennemførelsen af 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner og, hvor det er passende, 
give anbefalinger til at forbedre 
medlemsstaters indsats.

handlingsplan bør indeholde visse 
oplysninger som anført i denne afgørelse. 
For at fremme god praksis bør der desuden 
i bilaget til denne afgørelse opstilles en 
vejledende liste over foranstaltninger, der 
kan indgå i disse planer.

Or. en

Ændringsforslag 122
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner bør fastlægge 
foranstaltninger til at begrænse eller 
reducere emissioner og til at bevare eller 
forøge optag fra LULUCF-sektoren. Hver 
LULUCF-handlingsplan bør indeholde 
visse oplysninger som anført i denne 
afgørelse. For at fremme god praksis bør 
der desuden i bilaget til denne afgørelse 
opstilles en vejledende liste over 
foranstaltninger, der kan indgå i disse 
planer. Kommissionen bør regelmæssigt 
evaluere indholdet og gennemførelsen af 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner og, hvor det er passende, 
give anbefalinger til at forbedre 
medlemsstaters indsats.

(12) Medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner bør fastlægge 
foranstaltninger til at begrænse eller 
reducere emissioner og til at bevare eller 
forøge optag fra LULUCF-sektoren. Hver 
LULUCF-handlingsplan bør indeholde 
visse oplysninger som anført i denne 
afgørelse. For at fremme god praksis bør 
der desuden i bilaget til denne afgørelse 
opstilles en vejledende liste over 
foranstaltninger, der kan indgå i disse 
planer. Kommissionen bør regelmæssigt 
evaluere indholdet og gennemførelsen af 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner og, hvor det er passende, 
give anbefalinger til at forbedre 
medlemsstaters indsats. De relevante 
administrative ordninger bør være så 
effektive som muligt.

Or. de

Ændringsforslag 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af definitionerne i artikel 2 i lyset af 
ændringer af definitioner, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer eller andre multilaterale aftaler, 
som er relevante for klimaændringer, og 
som Unionen har indgået, ændring af bilag 
I ved tilføjelse af regnskabsperioder og 
sikring af overensstemmelse mellem disse 
regnskabsperioder og de relevante perioder 
for EU's emissionsreduktionsforpligtelser i 
andre sektorer, ændring af bilag II ved 
ajourføring af referenceniveauerne i 
overensstemmelse med de 
referenceniveauer, som foreslås af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 6, 
under hensyntagen til korrektioner, der 
foretages i overensstemmelse med denne 
afgørelse, revision af de informationer, 
som er angivet i bilag III, i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, revision af betingelserne 
vedrørende regnskabsreglerne for naturlige 
forstyrrelser som fastlagt i artikel 9, stk. 2, 
i lyset af den videnskabelige udvikling 
samt afspejling af revisioner af retsakter, 
der er vedtaget af UNFCCC's eller 
Kyotoprotokollens organer. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(13) Beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af definitionerne i artikel 2 i lyset af 
ændringer af definitioner, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer eller andre multilaterale aftaler, 
som er relevante for klimaændringer, og 
som Unionen har indgået, ændring af bilag 
I ved tilføjelse af regnskabsperioder og 
sikring af overensstemmelse mellem disse 
regnskabsperioder og de relevante perioder 
for EU's emissionsreduktionsforpligtelser i 
andre sektorer, ændring af bilag II ved 
ajourføring af referenceniveauerne i 
overensstemmelse med de 
referenceniveauer, som foreslås af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 6, 
under hensyntagen til korrektioner, der 
foretages i overensstemmelse med denne 
afgørelse, og i lyset af ændringer af de 
referenceniveauer, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer, revision af de informationer, som 
er angivet i bilag III, i overensstemmelse 
med den videnskabelige udvikling, revision 
af betingelserne vedrørende 
regnskabsreglerne for naturlige 
forstyrrelser som fastlagt i artikel 9, stk. 2, 
i lyset af den videnskabelige udvikling 
samt afspejling af revisioner af retsakter, 
der er vedtaget af UNFCCC's eller 
Kyotoprotokollens organer. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
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Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af definitionerne i artikel 2 i lyset af 
ændringer af definitioner, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer eller andre multilaterale aftaler, 
som er relevante for klimaændringer, og 
som Unionen har indgået, ændring af 
bilag I ved tilføjelse af regnskabsperioder 
og sikring af overensstemmelse mellem 
disse regnskabsperioder og de relevante 
perioder for EU's 
emissionsreduktionsforpligtelser i andre 
sektorer, ændring af bilag II ved 
ajourføring af referenceniveauerne i 
overensstemmelse med de 
referenceniveauer, som foreslås af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 6, 
under hensyntagen til korrektioner, der 
foretages i overensstemmelse med denne 
afgørelse, revision af de informationer, 
som er angivet i bilag III, i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, revision af betingelserne 
vedrørende regnskabsreglerne for naturlige 
forstyrrelser som fastlagt i artikel 9, stk. 2,
i lyset af den videnskabelige udvikling
samt afspejling af revisioner af retsakter, 
der er vedtaget af UNFCCC's eller 
Kyotoprotokollens organer. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 

(13) Beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af definitionerne i artikel 2 i lyset af 
ændringer af definitioner, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer eller andre multilaterale aftaler
vedrørende klimaændringer, som EU skal 
overholde, revision af de informationer, 
som er angivet i bilag III, i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, revision af betingelserne 
vedrørende regnskabsreglerne for naturlige 
forstyrrelser som fastlagt i artikel 9, stk. 2, 
samt mindre ændringer af retsakter, der er 
vedtaget af UNFCCC's eller 
Kyotoprotokollens organer. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.
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relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Regnskabsreglerne i denne artikel og i bilag I er grundlæggende for denne beslutnings 
virkemåde, hvorfor alle ændringer af dem skal vedtages i henhold til den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 125
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af definitionerne i artikel 2 i lyset af 
ændringer af definitioner, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer eller andre multilaterale aftaler, 
som er relevante for klimaændringer, og 
som Unionen har indgået, ændring af bilag 
I ved tilføjelse af regnskabsperioder og 
sikring af overensstemmelse mellem disse 
regnskabsperioder og de relevante perioder 
for EU's emissionsreduktionsforpligtelser i 
andre sektorer, ændring af bilag II ved 
ajourføring af referenceniveauerne i 
overensstemmelse med de 
referenceniveauer, som foreslås af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 6, 
under hensyntagen til korrektioner, der 

(13) Beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af definitionerne i artikel 2 i lyset af 
ændringer af definitioner, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer eller andre multilaterale aftaler, 
som er relevante for klimaændringer, og 
som Unionen har indgået, ændring af bilag 
I ved tilføjelse af regnskabsperioder og 
sikring af overensstemmelse mellem disse 
regnskabsperioder og de relevante perioder 
for EU's emissionsreduktionsforpligtelser i 
andre sektorer.
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foretages i overensstemmelse med denne 
afgørelse, revision af de informationer, 
som er angivet i bilag III, i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, revision af betingelserne 
vedrørende regnskabsreglerne for 
naturlige forstyrrelser som fastlagt i 
artikel 9, stk. 2, i lyset af den 
videnskabelige udvikling samt afspejling 
af revisioner af retsakter, der er vedtaget 
af UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

EU har vedtaget de nuværende referenceniveauer inden for UNFCCC-processen.
Kommissionen bør ikke egenhændigt ændre medlemsstaternes referenceniveauer, som kun 
bør ændres, hvis de ændres under UNFCCC.

Ændringsforslag 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af definitionerne i artikel 2 i lyset af 
ændringer af definitioner, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 

(13) Beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af definitionerne i artikel 2 i lyset af 
ændringer af definitioner, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
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organer eller andre multilaterale aftaler,
som er relevante for klimaændringer, og
som Unionen har indgået, ændring af bilag 
I ved tilføjelse af regnskabsperioder og 
sikring af overensstemmelse mellem disse 
regnskabsperioder og de relevante 
perioder for EU's 
emissionsreduktionsforpligtelser i andre 
sektorer, ændring af bilag II ved 
ajourføring af referenceniveauerne i 
overensstemmelse med de 
referenceniveauer, som foreslås af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 6, 
under hensyntagen til korrektioner, der 
foretages i overensstemmelse med denne 
afgørelse, revision af de informationer, 
som er angivet i bilag III, i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, revision af betingelserne 
vedrørende regnskabsreglerne for naturlige 
forstyrrelser som fastlagt i artikel 9, stk. 2,
i lyset af den videnskabelige udvikling
samt afspejling af revisioner af retsakter, 
der er vedtaget af UNFCCC's eller 
Kyotoprotokollens organer. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

organer eller andre multilaterale aftaler
vedrørende klimaændringer, som Unionen 
har indgået, revision af de informationer, 
som er angivet i bilag III, i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, revision af betingelserne 
vedrørende regnskabsreglerne for naturlige 
forstyrrelser som fastlagt i artikel 9, stk. 2, 
samt afspejling af mindre ændringer af 
retsakter, der er vedtaget af UNFCCC's 
eller Kyotoprotokollens organer. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Ændring af bilag I og II bør ske gennem den almindelige lovgivningsprocedure og bør ikke 
overlades til delegerede retsakter.

Ændringsforslag 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
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Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af definitionerne i artikel 2 i lyset af 
ændringer af definitioner, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer eller andre multilaterale aftaler, 
som er relevante for klimaændringer, og 
som Unionen har indgået, ændring af bilag 
I ved tilføjelse af regnskabsperioder og 
sikring af overensstemmelse mellem disse 
regnskabsperioder og de relevante perioder 
for EU's emissionsreduktionsforpligtelser i 
andre sektorer, ændring af bilag II ved 
ajourføring af referenceniveauerne i 
overensstemmelse med de 
referenceniveauer, som foreslås af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 6, 
under hensyntagen til korrektioner, der 
foretages i overensstemmelse med denne 
afgørelse, revision af de informationer, 
som er angivet i bilag III, i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, revision af betingelserne 
vedrørende regnskabsreglerne for naturlige 
forstyrrelser som fastlagt i artikel 9, stk. 2, 
i lyset af den videnskabelige udvikling 
samt afspejling af revisioner af retsakter, 
der er vedtaget af UNFCCC's eller 
Kyotoprotokollens organer. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(13) Beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af definitionerne i artikel 2 i lyset af 
ændringer af definitioner, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer eller andre multilaterale aftaler, 
som er relevante for klimaændringer, og 
som Unionen har indgået, ændring af bilag 
I ved tilføjelse af regnskabsperioder og 
sikring af overensstemmelse mellem disse 
regnskabsperioder og de relevante perioder 
for EU's emissionsreduktionsforpligtelser i 
andre sektorer, ændring af bilag II ved 
ajourføring af referenceniveauerne i 
overensstemmelse med de 
referenceniveauer, som foreslås af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 6, 
under hensyntagen til korrektioner, der 
foretages i overensstemmelse med denne 
afgørelse, revision af de informationer, 
som er angivet i bilag III, i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, revision af betingelserne 
vedrørende regnskabsreglerne for naturlige 
forstyrrelser som fastlagt i artikel 9, stk. 2, 
i lyset af den videnskabelige udvikling 
samt afspejling af revisioner af retsakter, 
der er vedtaget af UNFCCC's eller 
Kyotoprotokollens organer. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet. Der skal dog kun 
vedtages delegerede retsakter, hvis dette er 
hensigtsmæssigt, samtidig med at Europa-
Parlamentets ret til at gøre indsigelse mod 
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de foranstaltninger, Kommissionen 
vedtager, sikres.

Or. en

Ændringsforslag 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af definitionerne i artikel 2 i lyset af 
ændringer af definitioner, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer eller andre multilaterale aftaler, 
som er relevante for klimaændringer, og 
som Unionen har indgået, ændring af bilag 
I ved tilføjelse af regnskabsperioder og 
sikring af overensstemmelse mellem disse 
regnskabsperioder og de relevante perioder 
for EU's emissionsreduktionsforpligtelser i 
andre sektorer, ændring af bilag II ved 
ajourføring af referenceniveauerne i 
overensstemmelse med de 
referenceniveauer, som foreslås af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 6, 
under hensyntagen til korrektioner, der 
foretages i overensstemmelse med denne 
afgørelse, revision af de informationer, 
som er angivet i bilag III, i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, revision af betingelserne 
vedrørende regnskabsreglerne for naturlige 
forstyrrelser som fastlagt i artikel 9, stk. 2, 
i lyset af den videnskabelige udvikling 
samt afspejling af revisioner af retsakter, 
der er vedtaget af UNFCCC's eller 
Kyotoprotokollens organer. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 

(13) Beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af definitionerne i artikel 2 i lyset af 
ændringer af definitioner, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer eller andre multilaterale aftaler, 
som er relevante for klimaændringer, og 
som Unionen har indgået, ændring af bilag 
I ved tilføjelse af regnskabsperioder og 
sikring af overensstemmelse mellem disse 
regnskabsperioder og de relevante perioder 
for EU's emissionsreduktionsforpligtelser i 
andre sektorer, ændring af bilag II ved 
ajourføring af referenceniveauerne i 
overensstemmelse med de 
referenceniveauer, som foreslås af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 6, 
under hensyntagen til korrektioner, der 
foretages i overensstemmelse med denne 
afgørelse, revision af de informationer, 
som er angivet i bilag III, i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, revision af betingelserne
vedrørende regnskabsreglerne for naturlige 
forstyrrelser som fastlagt i artikel 9, stk. 2, 
i lyset af den videnskabelige udvikling 
samt afspejling af revisioner af retsakter, 
der er vedtaget af UNFCCC's eller 
Kyotoprotokollens organer. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
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relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder af eksperter fra de 
involverede sektorer. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 129
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Kommissionen bør undersøge, om 
der i udarbejdelsen og gennemførelsen af 
handlingsplanerne vedrørende 
drivhusgasoptag er potentiale for at 
fremme investeringerne i landbruget.

Or. de

Ændringsforslag 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Målene for den foreslåede handling 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene og kan derfor på 
grund af handlingens omfang og virkninger 
bedre gennemføres på EU-plan; Unionen 
kan derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

(14) Målene for den foreslåede handling 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene og kan derfor på 
grund af handlingens omfang og virkninger 
bedre gennemføres på EU-plan; Unionen 
kan derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. traktatens artikel 5. LULUCF-
spørgsmål, såsom skovpolitik, henhører 



PE492.911v01-00 50/83 AM\909081DA.doc

DA

artikel, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål 
—

under medlemsstaternes kompetence. EU 
bør ikke gribe ind i de nationale 
skovbrugspolitikker, men respektere 
medlemsstaternes kompetence på dette 
område. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål 
—

Or. en

Ændringsforslag 131
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Målene for den foreslåede handling 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene og kan derfor på 
grund af handlingens omfang og virkninger 
bedre gennemføres på EU-plan; Unionen 
kan derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål 
—

(14) Målene for den foreslåede handling 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene og kan derfor på 
grund af handlingens omfang og virkninger 
bedre gennemføres på EU-plan; Unionen 
kan derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. traktatens artikel 5. Da kompetencen 
vedrørende LULUCF-spørgsmål 
overvejende ligger hos medlemsstaterne, 
skal EU imidlertid følge 
forsigtighedsprincippet, navnlig hvad 
skovbrug angår, med henblik på at 
respektere medlemsstaternes kompetence 
og fuldt ud anerkende, at bæredygtig 
skovforvaltning er et omfattende begreb, 
som ikke kan reguleres alene ud fra et
klimaperspektiv. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål 
—

Or. en
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Ændringsforslag 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug. Den sikrer også, at 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner begrænser eller reducerer 
emissioner og bevarer eller forøger optag, 
og at Kommissionen evaluerer disse 
planer.

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug. Den sikrer også, at 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner begrænser eller reducerer 
emissioner og bevarer eller forøger optag.

Or. en

Ændringsforslag 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug. Den sikrer også, at 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner begrænser eller 
reducerer emissioner og bevarer eller 
forøger optag, og at Kommissionen 
evaluerer disse planer.

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af nationale handlingsplaner i denne beslutning vil skabe dobbeltregulering, idet 
de foreslåede handlingsplaner ville gælde parallelt med de miljøvenlige 
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landbrugsforanstaltninger under den fælles landbrugspolitiks anden søjle.

Ændringsforslag 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug. Den sikrer også, at 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner begrænser eller 
reducerer emissioner og bevarer eller 
forøger optag, og at Kommissionen 
evaluerer disse planer.

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag går ud over Durbanaftalen. LULUCF-handlingsplaner strider mod 
det faktum, at EU ingen kompetence har inden for skovbrug. Der er risiko for, at 
handlingsplanerne alene kommer til at vedrøre skovforvaltningspraksis til modvirkning af 
klimaændringerne uden at tage højde for skovenes multifunktionelle rolle. Handlingsplaner 
vil desuden medføre yderligere byrder på medlemsstatsplan uden at have en klar merværdi.
Det ville skabe dobbeltregulering, idet handlingsplanerne ville gælde parallelt med de 
miljøvenlige landbrugsforanstaltninger under den fælles landbrugspolitiks anden søjle.

Ændringsforslag 135
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
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og skovbrug. Den sikrer også, at 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner begrænser eller 
reducerer emissioner og bevarer eller 
forøger optag, og at Kommissionen 
evaluerer disse planer.

og skovbrug.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag om nationale handlingsplaner går ud over de beslutninger, der blev 
vedtaget i Durban. F.eks. strider de foreslåede LULUCF-handlingsplaner mod det faktum, at 
EU ingen kompetence har inden for skovbrug. Skovforvaltning og skovpolitik er nationale 
anliggender.

Ændringsforslag 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug. Den sikrer også, at 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner begrænser eller reducerer 
emissioner og bevarer eller forøger optag, 
og at Kommissionen evaluerer disse 
planer.

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug i medlemsstaterne.
Afgørelsen fastsætter ikke regnskabs-
eller indberetningsforpligtelser for private 
parter. Den sikrer også, at 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner begrænser eller reducerer 
emissioner og bevarer eller forøger optag, 
og at Kommissionen evaluerer disse 
planer.

Or. en

Ændringsforslag 137
Romana Jordan

Forslag til afgørelse



PE492.911v01-00 54/83 AM\909081DA.doc

DA

Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug. Den sikrer også, at 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner begrænser eller reducerer 
emissioner og bevarer eller forøger optag, 
og at Kommissionen evaluerer disse 
planer.

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug, som et første skridt i retning 
af den formelle optagelse af LULUCF-
sektoren i EU's og medlemsstaternes 
forpligtelser til at modvirke emissionerne 
af drivhusgasser i henhold til artikel 9 i 
beslutning nr. 406/2009/EF. Den sikrer 
også, at medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner begrænser eller reducerer 
emissioner og bevarer eller forøger optag, 
og at Kommissionen evaluerer disse 
planer.

Or. en

Ændringsforslag 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug. Den sikrer også, at 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner begrænser eller reducerer 
emissioner og bevarer eller forøger optag, 
og at Kommissionen evaluerer disse 
planer.

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug i medlemsstaterne.
Afgørelsen fastsætter ikke regnskabs-
eller indberetningsforpligtelser for private 
parter. Den sikrer også, at 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner begrænser eller reducerer 
emissioner og bevarer eller forøger optag, 
og at Kommissionen evaluerer disse 
planer.

Or. en
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Ændringsforslag 139
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug. Den sikrer også, at 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner begrænser eller 
reducerer emissioner og bevarer eller 
forøger optag, og at Kommissionen 
evaluerer disse planer.

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug.

Or. en

Ændringsforslag 140
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug. Den sikrer også, at 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner begrænser eller 
reducerer emissioner og bevarer eller 
forøger optag, og at Kommissionen 
evaluerer disse planer.

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug.

Or. sv



PE492.911v01-00 56/83 AM\909081DA.doc

DA

Ændringsforslag 141
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug. Den sikrer også, at 
medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner begrænser eller reducerer 
emissioner og bevarer eller forøger optag, 
og at Kommissionen evaluerer disse 
planer.

Denne afgørelse fastsætter regnskabsregler 
for drivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med aktiviteter, der vedrører 
arealanvendelse, ændret arealanvendelse 
og skovbrug, som et første skridt i retning 
af den formelle optagelse af LULUCF-
sektoren i EU's og medlemsstaternes 
forpligtelser til at modvirke emissionerne 
af drivhusgasser i henhold til artikel 9 i 
beslutning nr. 406/2009/EF. Den sikrer 
også, at medlemsstaternes LULUCF-
handlingsplaner begrænser eller reducerer 
emissioner og bevarer eller forøger optag, 
og at Kommissionen evaluerer disse 
planer.

Or. en

Ændringsforslag 142
Riikka Manner

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "kulstoflager": den mængde af 
grundstoffet kulstof, som er oplagret i et 
kulstofreservoir, udtrykt i millioner ton

j) "kulstoflager": den mængde af 
grundstoffet kulstof, som er oplagret i et 
kulstofreservoir

Or. en

Ændringsforslag 143
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til afgørelse
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Artikel 2 – stk. 1 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "skov": et landområde på mindst 0,5
hektar med en kronedækningsgrad eller 
tilsvarende belægning på mindst 10 procent 
af området, som er dækket af træer, der kan 
nå en højde på mindst 5 meter, når de er 
modne, på voksestedet, herunder grupper 
af unge naturlige træer i vækst, eller en 
beplantning, som endnu ikke har opnået en 
kronedækningsgrad eller tilsvarende 
belægning på mindst 10 procent af arealet 
eller en træhøjde på mindst 5 meter, 
herunder ethvert område, som normalt 
udgør en del af skovområdet, men på 
hvilket der midlertidigt ikke er træer som 
følge af menneskets indgriben, såsom 
høstning, eller som følge af naturlige 
årsager, men som kan forventes blive til 
skov igen

q) "skov": et landområde på mindst 0,1
hektar med et skovområde af en bredde på 
mindst 10 meter og en kronedækningsgrad 
eller tilsvarende belægning på mindst 10 
procent af området, som er dækket af træer, 
der kan nå en højde på mindst 2 meter, når 
de er modne, på voksestedet, herunder 
grupper af unge naturlige træer i vækst, 
eller en beplantning, som endnu ikke har 
opnået en kronedækningsgrad eller 
tilsvarende belægning på mindst 10 procent
af arealet eller en træhøjde på mindst 2
meter, herunder ethvert område, som 
normalt udgør en del af skovområdet, men 
på hvilket der midlertidigt ikke er træer 
som følge af menneskets indgriben, såsom 
høstning, eller som følge af naturlige 
årsager, men som kan forventes blive til 
skov igen

Or. pl

Ændringsforslag 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "skov": et landområde på mindst 0,5 
hektar med en kronedækningsgrad eller 
tilsvarende belægning på mindst 10 
procent af området, som er dækket af 
træer, der kan nå en højde på mindst 5 
meter, når de er modne, på voksestedet, 
herunder grupper af unge naturlige træer i 
vækst, eller en beplantning, som endnu 
ikke har opnået en kronedækningsgrad 
eller tilsvarende belægning på mindst 10 
procent af arealet eller en træhøjde på
mindst 5 meter, herunder ethvert område, 

q) "skov": Træbevoksede landområder på 
over 0,5 hektar med en kronedækningsgrad
(eller tilsvarende belægning) på over 10 
procent af området. Træerne skal kunne
nå en højde på mindst 5 meter, når de er 
modne, på stedet. Landområderne kan 
bestå af enten lukkede skovbevoksninger, 
hvor træer af forskellig højde og 
undervegetationen dækker en stor andel 
af arealet, eller åbne skovbevoksninger 
med et kontinuerligt vegetationsdække, 
hvor kronedækningsgraden overstiger 10
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som normalt udgør en del af skovområdet, 
men på hvilket der midlertidigt ikke er 
træer som følge af menneskets indgriben, 
såsom høstning, eller som følge af 
naturlige årsager, men som kan forventes 
blive til skov igen

procent. Unge naturlige bevoksninger og 
alle beplantninger i skovbrugsøjemed, 
som endnu ikke har opnået en
kroneslutning på 10 procent eller en 
træhøjde på 5 meter medregnes, lige som 
områder, som normalt udgør en del af 
skovområdet, men hvor skovbevoksningen
midlertidigt er forsvundet som følge af 
menneskets indgriben eller af naturlige 
årsager, og som forventes at blive til skov 
igen. "Skov" omfatter: skovplanteskoler 
og frøhaver, der udgør en integreret del af 
skoven, skovveje, ryddede strækninger, 
brandbælter og andre mindre, åbne 
arealer i skoven, skove i nationalparker, 
naturreservater og andre beskyttede 
områder som f.eks. områder, der har 
særlig miljømæssig, videnskabelig, 
historisk, kulturel eller åndelig interesse,
samt læbælter og læhegn af træer, der 
dækker et område på over 0,5 hektar og 
har en bredde på over 20 meter, 
gummitræplantager og bevoksninger med 
korkeg. "Skov" omfatter ikke 
landområder, der hovedsagelig anvendes 
til landbrugsdrift.

Or. en

Begrundelse

Denne definition bør være i overensstemmelse med MCPFE/Forest Europe-processen, da 
medlemsstaterne skal indberette til MCPFE/Forest Europe-processen i henhold til disse 
kriterier. Det ville medføre yderligere omkostninger at skulle ændre indberetningssystemet 
eller foretage parallelle/forskellige indberetninger. Det skaber endvidere mere bureaukrati og 
meromkostninger for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "skov": et landområde på mindst 0,5 q) "skov": et område, som opfylder 
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hektar med en kronedækningsgrad eller 
tilsvarende belægning på mindst 10 
procent af området, som er dækket af
træer, der kan nå en højde på mindst 5 
meter, når de er modne, på voksestedet, 
herunder grupper af unge naturlige træer i 
vækst, eller en beplantning, som endnu 
ikke har opnået en kronedækningsgrad 
eller tilsvarende belægning på mindst 10 
procent af arealet eller en træhøjde på 
mindst 5 meter, herunder ethvert område, 
som normalt udgør en del af skovområdet, 
men på hvilket der midlertidigt ikke er 
træer som følge af menneskets indgriben, 
såsom høstning, eller som følge af 
naturlige årsager, men som kan forventes 
blive til skov igen

minimumsværdierne for arealstørrelse,
kronedækningsgrad eller tilsvarende 
belægning samt træhøjde. Disse må ikke 
overskride de i beslutning 16/CMP.1 
fastlagte værdier. De enkelte 
medlemsstater indberetter værdierne til 
Kommissionen inden begyndelsen af den i 
bilag I anførte regnskabsperiode. "Skov"
omfatter landområder med træer på 
voksestedet, herunder grupper af unge 
naturlige træer i vækst, eller en 
beplantning, som endnu ikke har opnået en 
kronedækningsgrad eller tilsvarende 
belægning, der opfylder 
minimumsværdierne eller ovennævnte 
mindste træhøjde, herunder ethvert 
område, som normalt udgør en del af 
skovområdet, men på hvilket der 
midlertidigt ikke er træer som følge af 
menneskets indgriben, såsom høstning, 
eller som følge af naturlige årsager, men 
som kan forventes blive til skov igen

Or. en

Ændringsforslag 146
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "skov": et landområde på mindst 0,5
hektar med en kronedækningsgrad eller 
tilsvarende belægning på mindst 10
procent af området, som er dækket af
træer, der kan nå en højde på mindst 5
meter, når de er modne, på voksestedet, 
herunder grupper af unge naturlige træer i 
vækst, eller en beplantning, som endnu 
ikke har opnået en kronedækningsgrad
eller tilsvarende belægning på mindst 10
procent af arealet eller en træhøjde på
mindst 5 meter, herunder ethvert område, 
som normalt udgør en del af skovområdet, 

q) "skov": et minimumslandområde på 
mindst 0,05-1,0 hektar med en 
kronedækningsgrad (eller tilsvarende 
belægning) på mindst 10-30 procent med
træer, der kan nå en højde på mindst 2-5
meter, når de er modne, på stedet. En skov 
kan enten bestå af lukkede 
skovformationer, hvor træer i forskellige 
højder og underskov dækker en stor del af 
jorden, eller af åben skov. Unge naturlige
bevoksninger og alle beplantninger, som 
endnu ikke har opnået en 
kronedækningsgrad på 10-30 procent eller 
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men på hvilket der midlertidigt ikke er 
træer som følge af menneskets indgriben, 
såsom høstning, eller som følge af 
naturlige årsager, men som kan forventes 
blive til skov igen

en træhøjde på 2-5 meter medregnes under 
skov, lige som områder, som normalt 
udgør en del af skovområdet, men hvor 
skovbevoksningen midlertidigt er 
forsvundet som følge af menneskets 
indgriben, såsom høstning, eller som følge 
af naturlige årsager, men som forventes at
blive til skov igen.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af skov bør ensrettes med Durbankonventionen om klimaændringer.

Ændringsforslag 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra t

Kommissionens forslag Ændringsforslag

t) "naturlig forstyrrelse": enhver ikke-
antropogen begivenhed eller 
omstændighed, som forårsager betydelige 
emissioner i skove eller landbrugsarealer, 
og hvis opståen den pågældende
medlemsstat ikke har indflydelse på, 
forudsat at medlemsstaten også objektivt 
er ude af stand til at begrænse virkningen 
for emissionerne af begivenheden eller 
omstændigheden selv efter, at den er 
indtruffet

t) "naturlige forstyrrelser": enhver ikke-
antropogen begivenhed eller 
omstændighed. Med henblik på denne 
beslutning anses disse begivenheder eller 
omstændigheder for at være dem, som
forårsager betydelige emissioner i skove, 
og som er uden for en medlemsstats 
indflydelse og som ikke på afgørende 
måde påvirkes af en medlemsstat. Dette 
kan omfatte skovbrande, insekt- og 
sygdomsangreb, ekstremt vejr og/eller 
geologiske forstyrrelser, som er uden for 
en medlemsstats indflydelse, og som ikke
på afgørende måde påvirkes af en 
medlemsstat. Disse omfatter ikke høstning 
og foreskrevet afbrænding

Or. en

Begrundelse

Ensretning med Durbankonventionen om klimaændringer.
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Ændringsforslag 148
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra t a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ta) "baggrundsniveau" er gennemsnittet 
af ensartede og indledningsvist komplette 
tidsrækker, der indeholder emissioner for 
1990-2009, der har forbindelse til 
naturlige forstyrrelser, efter anvendelse af 
en løbende proces til fjernelse af ekstreme 
observationer, som er baseret på den 
dobbelte standardafvigelse omkring 
gennemsnittet, indtil der ikke længere kan 
identificeres ekstreme observationer.
Alternativt kan medlemsstaterne anvende 
en gennemsigtig og sammenlignelig 
landespecifik tilgang med ensartede og 
indledningsvist komplette tidsrækker med 
data, inklusive for en periode, der dækker 
1990-2009. Alle tilgange skal undgå 
forventninger om nettokreditter i løbet af 
forpligtelsesperioden. Hvis en 
medlemsstats skovforvaltnings 
referenceniveauer ikke omfatter et 
emissionsbaggrundsniveau for anvendelse 
af baggrunden som nævnt i artikel 9, 
stk. 2, skal der estimeres en værdi for 
baggrundsniveau ved at anvende den 
første ovennævnte tilgang.
Hvor baggrundsniveauet er defineret som 
ovenfor, vil margenen være lig den 
dobbelte standardafvigelse på de 
tidsrækker, der definerer 
baggrundsniveauet. Hvis 
baggrundsniveauet defineres ved hjælp af 
den landespecifikke tilgang, eller hvis 
medlemsstatens referenceniveau er nul, 
skal medlemsstaten beskrive, hvordan en 
margen fastsættes, hvis en margen er 
nødvendig. Alle tilgange skal undgå 
forventninger om nettokreditter i løbet af 
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forpligtelsesperioden

Or. en

Begrundelse

Definitionen af baggrundsniveau skal indføres for at opnå sammenhæng med 
Durbankonventionen om klimaændringer, der er underskrevet af alle 27 medlemsstater (også 
forbundet med andre ændringsforslag til artikel 9 nedenfor).

Ændringsforslag 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra u

Kommissionens forslag Ændringsforslag

u) "halveringstid": det antal år, det tager, 
før et træprodukts kulstofindhold er faldet 
til det halve af den oprindelige mængde

u) "halveringstid": det antal år, det tager, 
før det kulstofindhold, der er lagret i et
træprodukt, er faldet til det halve af den 
oprindelige værdi

Or. en

Begrundelse

Kommissionens definition er teknisk set ukorrekt. Kulstofværdien i reservoiret mindskes som 
følge af, at de mange tons produkter i reservoiret, og ikke kulstofværdien i produktet, 
mindskes.

Ændringsforslag 150
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra u

Kommissionens forslag Ændringsforslag

u) "halveringstid": det antal år, det tager, 
før et træprodukts kulstofindhold er faldet 
til det halve af den oprindelige mængde

u) "halveringstid": det antal år, det tager, 
før kulstofindholdet i de høstede 
træprodukter, der er omhandlet i artikel 7, 
stk. 2., er faldet til det halve af den 
oprindelige mængde
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Or. en

Ændringsforslag 151
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
ændring af definitionerne i stk. 1, hvorved 
de opdateres i lyset af ændringer af 
definitioner, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer eller andre multilaterale aftaler, 
som er relevante for klimaændringer, og 
som Unionen har indgået.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 152
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
ændring af definitionerne i stk. 1, hvorved 
de opdateres i lyset af ændringer af 
definitioner, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer eller andre multilaterale aftaler, 
som er relevante for klimaændringer, og 
som Unionen har indgået.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
ændring af definitionerne i stk. 1, hvorved
de opdateres i lyset af ændringer af 
definitioner, der er vedtaget af UNFCCC's 
eller Kyotoprotokollens organer eller andre 
multilaterale aftaler, som er relevante for 
klimaændringer, og som Unionen har 
indgået.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
ændring af definitionerne i stk. 1, hvorved
der sikres overensstemmelse mellem disse 
og eventuelle ændringer af relevante
definitioner, der er vedtaget af UNFCCC's 
eller Kyotoprotokollens organer eller andre 
multilaterale aftaler vedrørende 
klimaændringer, som Unionen skal 
overholde.

Or. en

Begrundelse

Det er helt afgørende, at EU's ramme for LULUCF er i overensstemmelse med de 
internationale regler med henblik på at lette den nationale indberetning og undgå 
forvridninger mellem de forskellige rammer. En tilpasning til de internationale rammer 
(beslutning 16./CMP.1) vil lette den nationale indberetning og sikre sammenhæng.

Ændringsforslag 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
ændring af definitionerne i stk. 1, hvorved
de opdateres i lyset af ændringer af 
definitioner, der er vedtaget af UNFCCC's 
eller Kyotoprotokollens organer eller andre 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
ændring af definitionerne i stk. 1, hvorved
der sikres overensstemmelse mellem disse 
og eventuelle ændringer af relevante
definitioner, der er vedtaget af UNFCCC's 
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multilaterale aftaler, som er relevante for 
klimaændringer, og som Unionen har 
indgået.

eller Kyotoprotokollens organer inden for 
rammerne af UNFCCC eller andre 
multilaterale aftaler, som er relevante for 
klimaændringer, og som Unionen har 
indgået.

Or. en

BegrundelseDet er helt afgørende, at EU's ramme for LULUCF er i overensstemmelse med de 
internationale regler med henblik på at lette den nationale indberetning og undgå skævheder 
mellem de forskellige rammer. Det foreslås at foretage en tilpasning til de internationale 
rammer (beslutning 16./CMP.1) for at lette den nationale indberetning og sikre sammenhæng.

Ændringsforslag 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
ændring af definitionerne i stk. 1, hvorved 
de opdateres i lyset af ændringer af 
definitioner, der er vedtaget af UNFCCC's 
eller Kyotoprotokollens organer eller andre 
multilaterale aftaler, som er relevante for 
klimaændringer, og som Unionen har 
indgået.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
ændring af definitionerne i stk. 1, hvorved 
de opdateres i overensstemmelse med
ændringer af definitioner, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer eller andre multilaterale aftaler, 
som er relevante for klimaændringer, og 
som Unionen har indgået.

Or. en

Ændringsforslag 156
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelse til at udarbejde og føre
LULUCF-regnskaber

Regler for udarbejdelse og føring af
LULUCF-regnskaber
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Or. pl

Ændringsforslag 157
Bas Eickhout

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hver regnskabsperiode, der er angivet i 
bilag I, udarbejder og fører 
medlemsstaterne regnskaber, som nøjagtigt 
afspejler alle emissioner og optag, som 
stammer fra aktiviteter inden for følgende 
kategorier, som finder sted på deres 
territorium:

For hver regnskabsperiode, der er angivet i 
bilag I, udarbejder og fører 
medlemsstaterne regnskaber, som nøjagtigt 
afspejler alle emissioner og optag, som 
stammer fra aktiviteter inden for følgende
tre kategorier, som finder sted på deres 
territorium:

Or. en

Begrundelse

(Skal til afstemning sammen med forslagsstillerens forbundne ændringsforslag til artiklen.)

Ændringsforslag 158
Bas Eickhout

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) nyplantning af skov a) skovbrugsaktiviteter: nyplantning, 
genplantning, rydning og forvaltning af 
skov

Or. en

Begrundelse

(Skal til afstemning sammen med forslagsstillerens forbundne ændringsforslag til artiklen.)

Ændringsforslag 159
Daciana Octavia Sârbu
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Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) nyplantning af skov a) nyplantning og genplantning af skov

Or. en

Ændringsforslag 160
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) genplantning af skov udgår

Or. en

Ændringsforslag 161
Bas Eickhout

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) genplantning af skov b) landbrugsaktiviteter: forvaltning af 
dyrkede arealer og græsningsarealer

Or. en

Begrundelse

(Skal til afstemning sammen med forslagsstillerens forbundne ændringsforslag til artiklen.)

Ændringsforslag 162
Bas Eickhout
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Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) skovrydning c) dræning og genfugtning af vådområder

Or. en

Begrundelse

(Skal til afstemning sammen med forslagsstillerens forbundne ændringsforslag til artiklen.)

Ændringsforslag 163
Bas Eickhout

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forvaltning af skov udgår

Or. en

Begrundelse

(Skal til afstemning sammen med forslagsstillerens forbundne ændringsforslag til artiklen.)

Ændringsforslag 164
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forvaltning af skov d) forvaltning af skov

Or. pl

Ændringsforslag 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forvaltning af dyrkede arealer udgår

Or. en

Begrundelse

Det blev aftalt, at forvaltning af dyrkede arealer og græsningsarealer skulle være frivillig i 
den anden forpligtelsesperiode under Kyotoprotokollen. Det er vigtigt, at reglerne på EU-
plan er i tråd med de internationalt aftalte regnskabsregler.

Ændringsforslag 166
Elisabeth Köstinger

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forvaltning af dyrkede arealer udgår

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med den indgåede internationale aftale på FN's klimakonference bør
anvendelsen af regnskabsregler på aktiviteter i forbindelse med græsningsarealer og dyrkede 
arealer være frivillig. Der skal tages hensyn til de i denne henseende trufne beslutninger.

Ændringsforslag 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forvaltning af dyrkede arealer udgår
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Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Durbanaftalen, i henhold til hvilken regnskabsføring kun er obligatorisk for 
skovforvaltning. Kommissionens forslag går ud over de internationale regler og skaber 
dermed nye forvridninger for medlemsstater og aktører.

Ændringsforslag 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forvaltning af dyrkede arealer udgår

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Durbanaftalen, i henhold til hvilken regnskabsføring kun er obligatorisk for 
skovforvaltning.

Ændringsforslag 169
Horst Schnellhardt

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forvaltning af dyrkede arealer udgår

Or. de

Ændringsforslag 170
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til afgørelse
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Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forvaltning af dyrkede arealer udgår

Or. pl

Ændringsforslag 171
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forvaltning af dyrkede arealer udgår

Or. en

Ændringsforslag 172
Bas Eickhout

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forvaltning af dyrkede arealer udgår

Or. en

Begrundelse

(Skal til afstemning sammen med forslagsstillerens forbundne ændringsforslag til artiklen.)

Ændringsforslag 173
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
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Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forvaltning af dyrkede arealer udgår

Or. en

Ændringsforslag 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forvaltning af græsningsarealer. udgår

Or. en

Begrundelse

Det blev aftalt, at forvaltning af dyrkede arealer og græsningsarealer skulle være frivillig i 
den anden forpligtelsesperiode under Kyotoprotokollen. Det er vigtigt, at reglerne på EU-
plan er i tråd med de internationalt aftalte regnskabsregler.

Ændringsforslag 175
Elisabeth Köstinger

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forvaltning af græsningsarealer. udgår

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med den indgåede internationale aftale på FN's klimakonference bør 
anvendelsen af regnskabsregler på aktiviteter i forbindelse med græsningsarealer og dyrkede 
arealer være frivillig. Der skal tages hensyn til de i denne henseende trufne beslutninger.
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Ændringsforslag 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forvaltning af græsningsarealer. udgår

Or. en

Begrundelse

Ensretning med Durbankonventionen om klimaændringer, i henhold til hvilken 
regnskabsføring kun er obligatorisk for skovforvaltning. Kommissionens forslag går ud over 
de internationale regler og skaber dermed nye forvridninger for medlemsstater og aktører.

Ændringsforslag 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forvaltning af græsningsarealer. udgår

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til Durbanaftalen, i henhold til hvilken regnskabsføring kun er obligatorisk for 
skovforvaltning.

Ændringsforslag 178
Horst Schnellhardt

Forslag til afgørelse
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Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forvaltning af græsningsarealer. udgår

Or. de

Ændringsforslag 179
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forvaltning af græsningsarealer. udgår

Or. pl

Ændringsforslag 180
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forvaltning af græsningsarealer. udgår

Or. en

Ændringsforslag 181
Bas Eickhout

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forvaltning af græsningsarealer. udgår
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Or. en

Begrundelse

(Skal til afstemning sammen med forslagsstillerens forbundne ændringsforslag til artiklen.)

Ændringsforslag 182
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forvaltning af græsningsarealer. udgår

Or. en

Ændringsforslag 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan også udarbejde og 
føre regnskaber, som nøjagtigt afspejler 
alle emissioner og optag, som stammer fra 
fornyelse af vegetation samt dræning og 
genfugtning af vådområder.

Medlemsstaterne kan også udarbejde og 
føre regnskaber, som nøjagtigt afspejler 
alle emissioner og optag, som stammer fra
forvaltning af dyrkede arealer og 
græsningsarealer, fornyelse af vegetation 
samt dræning og genfugtning af 
vådområder.

Or. en

Ændringsforslag 184
Julie Girling

Forslag til afgørelse
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Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan også udarbejde og 
føre regnskaber, som nøjagtigt afspejler 
alle emissioner og optag, som stammer fra 
fornyelse af vegetation samt dræning og 
genfugtning af vådområder.

Medlemsstaterne kan også vælge at
udarbejde og føre regnskaber, som 
nøjagtigt afspejler alle emissioner og 
optag, som stammer fra forvaltning af 
dyrkede arealer og græsningsarealer,
fornyelse af vegetation samt dræning og 
genfugtning af vådområder, for den første 
regnskabsperiode.

Or. en

Begrundelse

Ensretning med Durbankonventionen om klimaændringer, i henhold til hvilken 
regnskabsføring kun er obligatorisk for skovforvaltning. Kommissionens forslag går ud over 
de internationale regler og skaber dermed nye forvridninger for medlemsstater og aktører.

Ændringsforslag 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan også udarbejde og 
føre regnskaber, som nøjagtigt afspejler 
alle emissioner og optag, som stammer fra 
fornyelse af vegetation samt dræning og 
genfugtning af vådområder.

Medlemsstaterne kan også udarbejde og 
føre regnskaber, som nøjagtigt afspejler 
alle emissioner og optag, som stammer fra
forvaltning af dyrkede arealer og 
græsningsarealer, fornyelse af vegetation 
samt dræning og genfugtning af 
vådområder.

Or. en

Begrundelse

Ensretning med Durbanaftalen.

Ændringsforslag 186
Horst Schnellhardt
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Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan også udarbejde og 
føre regnskaber, som nøjagtigt afspejler 
alle emissioner og optag, som stammer fra 
fornyelse af vegetation samt dræning og 
genfugtning af vådområder.

Medlemsstaterne kan også udarbejde og 
føre regnskaber, som nøjagtigt afspejler 
alle emissioner og optag, som stammer fra
forvaltning af dyrkede arealer og 
græsningsarealer, fornyelse af vegetation 
samt dræning og genfugtning af 
vådområder.

Or. de

Ændringsforslag 187
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan også udarbejde og 
føre regnskaber, som nøjagtigt afspejler 
alle emissioner og optag, som stammer fra 
fornyelse af vegetation samt dræning og 
genfugtning af vådområder.

Medlemsstaterne kan også på frivillig basis
udarbejde og føre regnskaber, som 
nøjagtigt afspejler alle emissioner og 
optag, som stammer fra forvaltning af 
dyrkede arealer og græsningsarealer,
fornyelse af vegetation samt dræning og 
genfugtning af vådområder.

Or. pl

Ændringsforslag 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan også udarbejde og 
føre regnskaber, som nøjagtigt afspejler 

Medlemsstaterne kan også udarbejde og 
føre regnskaber, som nøjagtigt afspejler 
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alle emissioner og optag, som stammer fra 
fornyelse af vegetation samt dræning og 
genfugtning af vådområder.

alle emissioner og optag, som stammer fra
forvaltning af dyrkede arealer og 
græsningsarealer, fornyelse af vegetation 
samt dræning og genfugtning af 
vådområder.

Or. en

Ændringsforslag 189
Bas Eickhout

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan også udarbejde og 
føre regnskaber, som nøjagtigt afspejler 
alle emissioner og optag, som stammer fra
fornyelse af vegetation samt dræning og 
genfugtning af vådområder.

Medlemsstaterne kan oprette og føre 
regnskaber for emissioner og optag fra 
fornyelse af vegetation.

Or. en

(Skal til afstemning sammen med forslagsstillerens forbundne ændringsforslag til artiklen.)

Ændringsforslag 190
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan også udarbejde og 
føre regnskaber, som nøjagtigt afspejler 
alle emissioner og optag, som stammer fra 
fornyelse af vegetation samt dræning og 
genfugtning af vådområder.

Medlemsstaterne kan også udarbejde og 
føre regnskaber, som nøjagtigt afspejler 
alle emissioner og optag, som stammer fra
forvaltning af dyrkede arealer og 
græsningsarealer, fornyelse af vegetation 
samt dræning og genfugtning af 
vådområder.

Or. en
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Ændringsforslag 191
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Enhver aktivitet, som er omhandlet i stk. 
1, medtages i medlemsstatens regnskab fra 
påbegyndelsen af aktiviteten, dog tidligst 
den 1. januar 2013.

3. Enhver aktivitet, som er omhandlet i stk. 
1, medtages i medlemsstatens regnskab fra 
påbegyndelsen af aktiviteten eller fra 
forpligtelsesperiodens begyndelse, alt efter 
hvad der sker sidst.

Or. en

Begrundelse

Ensretning med Durbankonventionen om klimaændringer.

Ændringsforslag 192
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Enhver aktivitet, som er omhandlet i stk. 
1, medtages i medlemsstatens regnskab fra 
påbegyndelsen af aktiviteten, dog tidligst 
den 1. januar 2013.

3. Enhver aktivitet, som er omhandlet i stk. 
1, medtages i medlemsstatens regnskab fra 
påbegyndelsen af aktiviteten, dog tidligst 
den 1. januar 2014.

Or. it

Ændringsforslag 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
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Artikel 4 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelle regnskabsregler Regnskaber for LULUCF-aktiviteter

Or. en

Begrundelse

Dette forslag til afgørelse har til formål at fastlægge en ramme, ud fra hvilken 
medlemsstaterne kan forbedre deres nationale drivhusgasopgørelser (især LULUCF). Det er 
så en "øvelse" og ikke en fastsættelse af mål. Derfor bør betegnelsen "indberetning" anvendes 
i stedet for "regnskabsføring", men med henblik på beregning af de bevillinger, som de 
enkelte aktiviteter kan give (f.eks. er "skovforvaltning" et dræn), er ordlyden i titlen til artikel 
3 mere passende: "… føre LULUCF-regnskaber", når der henvises til LULUCF generelt og 
ikke kun til skovforvaltning.

Ændringsforslag 194
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Emissioner og optag fra aktiviteter, som 
falder inden for en eller flere af 
kategorierne i artikel 3, stk. 1, anføres kun 
under én kategori.

2. Emissioner og optag fra aktiviteter, som 
falder inden for en eller flere af 
kategorierne i artikel 3, stk. 1, anføres kun 
under én kategori for at undgå dobbelt 
regnskabsføring.

Or. en

Begrundelse

Dette skal præcisere, at dobbelt regnskabsføring for enhver pris skal undgås.

Ændringsforslag 195
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
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Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne foretager alle tekniske 
korrektioner eller omregninger, der er 
nødvendige at optage i deres nyoprettede 
regnskaber, af kulstofreservoirerne 
omhandlet i dette stykke, dér hvor de 
ellers ikke ville være omfattet, samt af 
drivhusgasserne omhandlet i artikel 3, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 196
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan dog vælge ikke at 
medtage ændringer af kulstoflagrene i 
kulstofreservoirer under litra a) - e) i første 
afsnit i deres regnskaber, hvis
kulstofreservoiret ikke er et dræn i 
tilbagegang eller en kilde. 
Medlemsstaterne kan kun anse et 
kulstofreservoir for at være et dræn i 
tilbagegang eller en kilde, når dette kan 
underbygges med gennemsigtige og 
kontrollerbare data.

Medlemsstaterne kan dog vælge ikke at 
medtage ændringer af kulstoflagrene i 
kulstofreservoirer under litra a) - e) i første 
afsnit i deres regnskaber, hvis
regnskabsføringen af kulstofreservoirerne
ikke vil medføre regnskabsførte 
emissioner, og dette kan underbygges med 
gennemsigtige og kontrollerbare data.

Or. en

Ændringsforslag 197
Julie Girling

Forslag til afgørelse
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Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 11 om 
ændring af bilag I ved tilføjelse af 
regnskabsperioder og sikring af 
overensstemmelse mellem disse 
regnskabsperioder og de relevante 
perioder, som gælder for EU's 
emissionsreduktionsforpligtelser i andre 
sektorer.

7. Alle ændringer af regnskabsreglerne i 
denne artikel, inklusive ændringer af
regnskabsperioderne i bilag I, skal 
vedtages i henhold til den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Or. en

Begrundelse

Regnskabsreglerne i denne artikel og i bilag I er grundlæggende for denne beslutnings 
virkemåde, hvorfor alle ændringer af dem skal vedtages i henhold til den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 11 om 
ændring af bilag I ved tilføjelse af 
regnskabsperioder og sikring af 
overensstemmelse mellem disse 
regnskabsperioder og de relevante 
perioder, som gælder for EU's 
emissionsreduktionsforpligtelser i andre 
sektorer.

7. Alle ændringer af forpligtelsen til at
udarbejde og føre LULUCF-regnskaber i 
henhold til denne artikel, inklusive 
ændringer af regnskabsperioderne i bilag 
I, skal vedtages i henhold til den 
almindelige lovgivningsprocedure.

Or. en
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Begrundelse

Da regnskabsreglerne i denne artikel og i bilag I er grundlæggende for denne beslutnings 
virkemåde, skal alle ændringer af dem vedtages i henhold til den almindelige 
lovgivningsprocedure.


