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Ændringsforslag 199
Bas Eickhout

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest et år før afslutningen af hver 
regnskabsperiode meddeler 
medlemsstaterne de foreslåede reviderede 
referenceniveauer for den følgende 
regnskabsperiode til Kommissionen i 
overensstemmelse med metoderne i 
beslutning -/CMP.7, som er benyttet til 
beregning af referenceniveauerne i 
samme beslutning.

4. For perioden efter 2020 anvendes der 
en samlet arealbaseret beregning.

Or. en

Begrundelse

I henhold til Durban-aftalen af 2011 skal alle parter i UNFCCC dækkes af nye juridiske 
rammer for perioden efter 2020. Der bør vedtages en omfattende arealbaseret beregning med 
henblik på de nye redskaber og de nye mål, som skal erstatte de aktuelle (Kyotoprotokollens) 
regnskabsregler, som tager højde for (nogle af) ændringerne i kulstoflageret fra LULUCF-
sektoren.

Ændringsforslag 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest et år før afslutningen af hver 
regnskabsperiode meddeler 
medlemsstaterne de foreslåede reviderede 
referenceniveauer for den følgende 
regnskabsperiode til Kommissionen i 
overensstemmelse med metoderne i 
beslutning -/CMP.7, som er benyttet til 
beregning af referenceniveauerne i samme 
beslutning.

4. Senest et år før afslutningen af hver 
regnskabsperiode meddeler 
medlemsstaterne de reviderede 
referenceniveauer for den følgende 
regnskabsperiode til Kommissionen i 
overensstemmelse med metoderne i 
beslutning -/CMP.7, som er benyttet til 
beregning af referenceniveauerne i samme 
beslutning.
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Or. en

Ændringsforslag 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest et år før afslutningen af hver 
regnskabsperiode meddeler 
medlemsstaterne de foreslåede reviderede
referenceniveauer for den følgende 
regnskabsperiode til Kommissionen i 
overensstemmelse med metoderne i
beslutning -/CMP.7, som er benyttet til 
beregning af referenceniveauerne i samme
beslutning.

4. Referenceniveauerne for 
skovforvaltning skal være identiske med 
dem, der er fastlagt ved retsakter, som er 
vedtaget af UNFCCC's eller 
Kyotoprotokollens organer. Senest et år 
før afslutningen af hver regnskabsperiode 
meddeler medlemsstaterne nye
referenceniveauer for den følgende 
regnskabsperiode til Kommissionen i 
overensstemmelse med processen og
metoderne i beslutningerne 2/CMP.6 og 
2/CMP.7, som er benyttet til beregning af 
referenceniveauerne i beslutning 2/CMP.7.

Or. en

Ændringsforslag 202
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest et år før afslutningen af hver 
regnskabsperiode meddeler 
medlemsstaterne de foreslåede reviderede
referenceniveauer for den følgende 
regnskabsperiode til Kommissionen i 
overensstemmelse med metoderne i
beslutning -/CMP.7, som er benyttet til 
beregning af referenceniveauerne i samme
beslutning.

4. Senest et år før afslutningen af hver 
regnskabsperiode meddeler 
medlemsstaterne nye referenceniveauer for 
den følgende regnskabsperiode til 
Kommissionen i overensstemmelse med
processen og metoderne i beslutningerne 
2/CMP.6 og 2/CMP.7, som er benyttet til 
beregning af referenceniveauerne i 
beslutning 2/CMP.7. Referenceniveauerne 
for skovforvaltning skal være identiske 
med dem, der er fastlagt ved retsakter, 
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som er vedtaget af UNFCCC's eller 
Kyotoprotokollens organer.

Or. en

Ændringsforslag 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest et år før afslutningen af hver 
regnskabsperiode meddeler 
medlemsstaterne de foreslåede reviderede 
referenceniveauer for den følgende 
regnskabsperiode til Kommissionen i 
overensstemmelse med metoderne i 
beslutning -/CMP.7, som er benyttet til 
beregning af referenceniveauerne i samme 
beslutning.

4. Senest et år før afslutningen af hver 
regnskabsperiode meddeler 
medlemsstaterne de reviderede 
referenceniveauer for den følgende 
regnskabsperiode til Kommissionen i 
overensstemmelse med metoderne i 
beslutning -/CMP.7, som er benyttet til 
beregning af referenceniveauerne i samme 
beslutning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal meddele referenceniveauer frem for foreslåede referenceniveauer, da 
dette henhører under subsidiaritetsprincippet.

Ændringsforslag 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der sker ændringer af de relevante 
bestemmelser i beslutning -/CMP.7, 
meddeler medlemsstaterne de foreslåede
reviderede referenceniveauer, som 
afspejler disse ændringer, til 
Kommissionen senest seks måneder efter 
vedtagelsen af pågældende ændringer.

5. Hvis der sker ændringer af de relevante 
bestemmelser i beslutning -/CMP.7, 
meddeler medlemsstaterne de reviderede 
referenceniveauer, som afspejler disse 
ændringer, til Kommissionen senest seks 
måneder efter vedtagelsen af pågældende 
ændringer.
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Or. en

Ændringsforslag 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der sker ændringer af de relevante 
bestemmelser i beslutning -/CMP.7,
meddeler medlemsstaterne de foreslåede 
reviderede referenceniveauer, som 
afspejler disse ændringer, til 
Kommissionen senest seks måneder efter 
vedtagelsen af pågældende ændringer.

5. Hvis der sker ændringer af
bestemmelserne i beslutning 2/CMP.7,
som påvirker den årlige indberetning, 
herunder den historiske tidslinje for 
skovforvaltning, foretager
medlemsstaterne justeringer i henhold til 
bestemmelserne i beslutning 2/CMP.7.

Or. en

Ændringsforslag 206
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der sker ændringer af de relevante 
bestemmelser i beslutning -/CMP.7,
meddeler medlemsstaterne de foreslåede 
reviderede referenceniveauer, som 
afspejler disse ændringer, til 
Kommissionen senest seks måneder efter 
vedtagelsen af pågældende ændringer.

5. Hvis der sker ændringer af
bestemmelserne i beslutning 2/CMP.7,
som påvirker den årlige indberetning, 
herunder den historiske tidslinje for 
skovforvaltning, foretager
medlemsstaterne justeringer i henhold til 
bestemmelserne i beslutning 2/CMP.7.

Or. en

Ændringsforslag 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse



AM\909714DA.doc 7/66 PE494.534v01-00

DA

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der sker ændringer af de relevante 
bestemmelser i beslutning -/CMP.7, 
meddeler medlemsstaterne de foreslåede
reviderede referenceniveauer, som 
afspejler disse ændringer, til 
Kommissionen senest seks måneder efter 
vedtagelsen af pågældende ændringer.

5. Hvis der sker ændringer af de relevante 
bestemmelser i beslutning -/CMP.7, 
meddeler medlemsstaterne de reviderede 
referenceniveauer, som afspejler disse 
ændringer, til Kommissionen senest seks 
måneder efter vedtagelsen af pågældende 
ændringer.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal meddele referenceniveauer frem for foreslåede referenceniveauer, da 
dette henhører under subsidiaritetsprincippet.

Ændringsforslag 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis der bliver bedre metoder til 
rådighed, som gør det muligt for en 
medlemsstat at beregne referenceniveauet 
med betydeligt større nøjagtighed, eller 
hvis der er betydelige forbedringer i 
kvaliteten af de data, som en medlemsstat 
har til rådighed, meddeler medlemsstaten 
straks det foreslåede reviderede 
referenceniveau, som afspejler disse 
ændringer, til Kommissionen.

6. Hvis der bliver bedre metoder til 
rådighed, som gør det muligt for en 
medlemsstat at beregne referenceniveauet 
med betydeligt større nøjagtighed, eller 
hvis der er betydelige forbedringer i 
kvaliteten af de data, som en medlemsstat 
har til rådighed, meddeler medlemsstaten 
straks det reviderede referenceniveau, som 
afspejler disse ændringer, til 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til afgørelse
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Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis der bliver bedre metoder til 
rådighed, som gør det muligt for en 
medlemsstat at beregne referenceniveauet 
med betydeligt større nøjagtighed, eller 
hvis der er betydelige forbedringer i 
kvaliteten af de data, som en medlemsstat 
har til rådighed, meddeler medlemsstaten
straks det foreslåede reviderede 
referenceniveau, som afspejler disse 
ændringer, til Kommissionen.

6. Hvis der bliver bedre metoder til 
rådighed, som gør det muligt for en 
medlemsstat at beregne referenceniveauet
for de årlige emissioner og optag i 
skovforvaltningen med betydeligt større 
nøjagtighed, eller hvis der er betydelige 
forbedringer i kvaliteten af de data, som en 
medlemsstat har til rådighed, foretager
medlemsstaten en teknisk justering i 
henhold til bestemmelserne i beslutning 
2/CMP.7.

Or. en

Ændringsforslag 210
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis der bliver bedre metoder til 
rådighed, som gør det muligt for en 
medlemsstat at beregne referenceniveauet 
med betydeligt større nøjagtighed, eller 
hvis der er betydelige forbedringer i 
kvaliteten af de data, som en medlemsstat 
har til rådighed, meddeler medlemsstaten
straks det foreslåede reviderede 
referenceniveau, som afspejler disse 
ændringer, til Kommissionen.

6. Hvis der bliver bedre metoder til 
rådighed, som gør det muligt for en 
medlemsstat at beregne referenceniveauet
for de årlige emissioner og optag i 
skovforvaltningen med betydeligt større 
nøjagtighed, eller hvis der er betydelige 
forbedringer i kvaliteten af de data, som en 
medlemsstat har til rådighed, foretager
medlemsstaten en teknisk justering i 
henhold til bestemmelserne i beslutning 
2/CMP.7.

Or. en

Ændringsforslag 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
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Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis der bliver bedre metoder til 
rådighed, som gør det muligt for en 
medlemsstat at beregne referenceniveauet 
med betydeligt større nøjagtighed, eller 
hvis der er betydelige forbedringer i 
kvaliteten af de data, som en medlemsstat 
har til rådighed, meddeler medlemsstaten 
straks det foreslåede reviderede 
referenceniveau, som afspejler disse 
ændringer, til Kommissionen.

6. Hvis der bliver bedre metoder til 
rådighed, som gør det muligt for en 
medlemsstat at beregne referenceniveauet 
med betydeligt større nøjagtighed, eller 
hvis der er betydelige forbedringer i 
kvaliteten af de data, som en medlemsstat 
har til rådighed, meddeler medlemsstaten 
straks det reviderede referenceniveau, som 
afspejler disse ændringer, til 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal meddele referenceniveauer frem for foreslåede referenceniveauer, da 
dette henhører under subsidiaritetsprincippet.

Ændringsforslag 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med henblik på stk. 4, 5 og 6 oplyser 
medlemsstaterne den årlige emission fra 
naturlige forstyrrelser, som er indregnet i 
deres foreslåede reviderede 
referenceniveau, og hvordan de har 
skønnet den mængde.

7. Med henblik på stk. 4, 5 og 6 oplyser 
medlemsstaterne den årlige emission fra 
naturlige forstyrrelser, som er indregnet i 
deres reviderede referenceniveau, og 
hvordan de har skønnet den mængde.

Or. en

Ændringsforslag 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til afgørelse



PE494.534v01-00 10/66 AM\909714DA.doc

DA

Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med henblik på stk. 4, 5 og 6 oplyser 
medlemsstaterne den årlige emission fra 
naturlige forstyrrelser, som er indregnet i 
deres foreslåede reviderede 
referenceniveau, og hvordan de har 
skønnet den mængde.

7. Med henblik på stk. 4 oplyser 
medlemsstaterne den årlige emission fra 
naturlige forstyrrelser, som er indregnet i 
deres foreslåede reviderede 
referenceniveau, og hvordan de har 
skønnet den mængde.

Or. en

Ændringsforslag 214
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med henblik på stk. 4, 5 og 6 oplyser 
medlemsstaterne den årlige emission fra 
naturlige forstyrrelser, som er indregnet i 
deres foreslåede reviderede 
referenceniveau, og hvordan de har 
skønnet den mængde.

7. Med henblik på stk. 4 oplyser 
medlemsstaterne den årlige emission fra 
naturlige forstyrrelser, som er indregnet i 
deres foreslåede reviderede 
referenceniveau, og hvordan de har 
skønnet den mængde.

Or. en

Ændringsforslag 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med henblik på stk. 4, 5 og 6 oplyser 
medlemsstaterne den årlige emission fra 
naturlige forstyrrelser, som er indregnet i 
deres foreslåede reviderede 
referenceniveau, og hvordan de har 
skønnet den mængde.

7. Med henblik på stk. 4, 5 og 6 oplyser 
medlemsstaterne den årlige emission fra 
naturlige forstyrrelser, som er indregnet i 
deres reviderede referenceniveau, og 
hvordan de har skønnet den mængde.
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Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal meddele referenceniveauer frem for foreslåede referenceniveauer, da 
dette henhører under subsidiaritetsprincippet.

Ændringsforslag 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen verificerer 
nøjagtigheden af foreslåede reviderede 
referenceniveauer.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at undgå dobbelte indberetningskrav til medlemsstaterne ved verificering af 
referenceniveauerne.

Ændringsforslag 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen verificerer 
nøjagtigheden af foreslåede reviderede 
referenceniveauer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 218
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
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Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen verificerer 
nøjagtigheden af foreslåede reviderede 
referenceniveauer.

8. Kommissionen anvender reviderede 
referenceniveauer som fastlagt i 
UNFCCC-processen.

Or. en

Begrundelse

EU har vedtaget de nuværende referenceniveauer inden for UNFCCC-processen og bør 
holde sig til dem.

Ændringsforslag 219
Riikka Manner

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen verificerer 
nøjagtigheden af foreslåede reviderede 
referenceniveauer.

8. Kommissionen skal benytte 
referenceniveauer, der er revideret i 
UNFCCC-processen.

Or. fi

Ændringsforslag 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen verificerer nøjagtigheden 
af foreslåede reviderede referenceniveauer.

8. Kommissionen verificerer nøjagtigheden 
af nye referenceniveauer under 
hensyntagen til stk. 4 og i mangel af 
relevante retsakter vedtaget af UNFCCC's 
eller Kyotoprotokollens organer eller 
andre efterfølgende rammer til oprettelse 
af referenceniveauer for skovforvaltning.
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Or. en

Ændringsforslag 221
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen verificerer nøjagtigheden 
af foreslåede reviderede referenceniveauer.

8. Kommissionen verificerer nøjagtigheden 
af nye referenceniveauer under 
hensyntagen til stk. 4 og i mangel af 
relevante retsakter vedtaget af UNFCCC's 
eller Kyotoprotokollens organer eller 
andre efterfølgende rammer til oprettelse 
af referenceniveauer for skovforvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 222
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
ajourføring af referenceniveauerne i bilag 
II efter behov.

udgår

Or. en

Begrundelse

Referenceniveauer kan kun fastsættes af medlemsstater.

Ændringsforslag 223
Eija-Riitta Korhola
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Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
ajourføring af referenceniveauerne i bilag 
II efter behov.

udgår

Or. en

Begrundelse

EU har vedtaget de nuværende referenceniveauer inden for UNFCCC-processen og bør 
holde sig til dem.

Ændringsforslag 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
ajourføring af referenceniveauerne i bilag 
II efter behov.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 

udgår
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ajourføring af referenceniveauerne i bilag 
II efter behov.

Or. en

Begrundelse

Ændringer af regnskabsreglerne for skovforvaltning i artikel 6, inklusive ændringer af 
referenceniveauerne i bilag II, skal vedtages i henhold til den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 226
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
ajourføring af referenceniveauerne i bilag 
II efter behov.

udgår

Or. sv

Ændringsforslag 227
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
ajourføring af referenceniveauerne i bilag 
II efter behov.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 228
Riikka Manner

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
ajourføring af referenceniveauerne i bilag
II efter behov.

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
ajourføring af referenceniveauerne i bilag 
II under hensyntagen til ændringer i 
referenceniveauerne vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer.

Or. en

Begrundelse

Referenceniveauerne er vedtaget af UNFCCC. Kommissionen kan ikke ændre 
referenceniveauerne uden enighed om ændringerne på internationalt plan.

Ændringsforslag 229
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
ajourføring af referenceniveauerne i bilag 
II efter behov.

9. I mangel af vedtagelse i UNFCCC eller 
Kyotoprotokollen om referenceniveauer 
for skovforvaltning igangsætter
Kommissionen en proces sammen med 
medlemsstaterne med henblik på at 
fastlægge referenceniveauerne.

Or. en

Ændringsforslag 230
Julie Girling

Forslag til afgørelse
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Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Medlemsstaterne afspejler i deres 
regnskaber for skovforvaltning 
virkningerne af enhver ændring i bilag II 
i forhold til hele den relevante
regnskabsperiode.

udgår

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere rapporteringskravene.

Ændringsforslag 231
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne afspejler i deres 
regnskaber, jf. artikel 3, stk. 1, emissioner 
fra høstede træprodukter, som indeholder 
kulstof, den 1. januar 2013, selv om 
sådanne høstede træprodukter blev høstet 
før denne dato.

1. Medlemsstaterne afspejler i deres 
regnskaber, jf. artikel 3, stk. 1, emissioner 
fra høstede træprodukter, som indeholder 
kulstof, den 1. januar 2014, selv om 
sådanne høstede træprodukter blev høstet 
før denne dato.

Or. it

Ændringsforslag 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne afspejler i deres 
regnskaber, jf. artikel 3, stk. 1, emissioner 
fra høstede træprodukter, som indeholder 
kulstof, den 1. januar 2013, selv om 

1. Medlemsstaterne afspejler i deres 
regnskaber, jf. artikel 3, stk. 1, emissioner 
fra høstede træprodukter, som indeholder 
kulstof, den 1. januar 2013, selv om 
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sådanne høstede træprodukter blev høstet 
før denne dato.

sådanne høstede træprodukter blev høstet 
før denne dato, og skelner her mellem 
produkter, som stammer fra afskovning 
og fra skovforvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne afspejler i deres 
regnskaber, jf. artikel 3, stk. 1, emissioner 
fra høstede træprodukter, som indeholder 
kulstof, den 1. januar 2013, selv om 
sådanne høstede træprodukter blev høstet 
før denne dato.

1. Høstede træprodukter anses i sig selv 
ikke for emissioner af drivhusgas.
Medlemsstaterne afspejler i deres 
regnskaber, jf. artikel 3, stk. 1, emissioner 
fra høstede træprodukter, som indeholder 
kulstof, den 1. januar 2013, selv om 
sådanne høstede træprodukter blev høstet 
før denne dato.

Or. en

Begrundelse

Når træ er fældet og omformet til træprodukter, forbliver en del af det kulstof, der er 
indeholdt i biomassen, fikseret, indtil produkterne henfalder eller afbrændes. "Træprodukter 
er i sig selv ikke CO2-dræn, men snarere opbevaringssteder, hvortil den CO2, der stammer fra 
fotosyntesen, overføres", som det hedder ifølge UNFCCC.

Ændringsforslag 234
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) papir a) papirmasse og papir

Or. de
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Begrundelse

Foruden papir spiller papirmasse en vigtig rolle. Som regel har man en kategori til denne 
anvendelsessektor i statistikkerne.

Ændringsforslag 235
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) træ til energiproduktion

Or. de

Ændringsforslag 236
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) energi fra træ

Or. en

Ændringsforslag 237
Riikka Manner

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan bruge 
landespecifikke halveringstider i stedet for 
halveringstiderne i bilag III, forudsat at 
disse værdier er fastsat af medlemsstaterne 
på grundlag af gennemsigtige og 
kontrollerbare data.

Medlemsstaterne kan bruge 
landespecifikke metoder og halveringstider 
i stedet for metoderne og halveringstiderne
i bilag III, forudsat at disse metoder og
værdier er fastsat af medlemsstaterne på 
grundlag af gennemsigtige og 
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kontrollerbare data, samt at de anvendte 
metoder er mindst lige så detaljerede eller 
præcise som de ovenfor fastsatte.

Or. en

Ændringsforslag 238
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan bruge 
landespecifikke halveringstider i stedet for 
halveringstiderne i bilag III, forudsat at 
disse værdier er fastsat af medlemsstaterne 
på grundlag af gennemsigtige og 
kontrollerbare data.

Medlemsstaterne kan bruge 
landespecifikke metoder og halveringstider 
i stedet for metoderne og halveringstiderne 
i bilag III, forudsat at disse værdier er 
fastsat af medlemsstaterne på grundlag af 
gennemsigtige og kontrollerbare metoder 
og data, samt at de er mindst lige så 
detaljerede eller præcise som dem i bilag 
III.

Or. en

Ændringsforslag 239
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan bruge 
landespecifikke halveringstider i stedet for 
halveringstiderne i bilag III, forudsat at 
disse værdier er fastsat af medlemsstaterne 
på grundlag af gennemsigtige og 
kontrollerbare data.

Medlemsstaterne kan bruge 
landespecifikke halveringstider og metoder
i stedet for halveringstiderne i bilag III, 
forudsat at disse værdier er fastsat af 
medlemsstaterne på grundlag af 
gennemsigtige og kontrollerbare data.

Or. sv
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Ændringsforslag 240
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I regnskaber, som vedrører eksporterede 
høstede træprodukter, kan medlemsstaterne 
bruge landespecifikke halveringstider i 
stedet for halveringstiderne i bilag III, 
forudsat at disse værdier er fastsat af 
medlemsstaterne på grundlag af 
gennemsigtige og kontrollerbare data om 
brugen af disse høstede træprodukter i 
importlandet.

I regnskaber, som vedrører eksporterede 
høstede træprodukter, kan medlemsstaterne 
bruge landespecifikke halveringstider i 
stedet for halveringstiderne i bilag III, 
forudsat at disse værdier er fastsat af 
medlemsstaterne på grundlag af 
gennemsigtige og kontrollerbare data om 
brugen af disse høstede træprodukter i 
importlandet, samt at de er mindst lige så 
detaljerede eller præcise som dem i bilag 
III.

Or. en

Ændringsforslag 241
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvor medlemsstaterne i deres 
regnskaber afspejler emissioner, som 
stammer fra høstede træprodukter, som er 
høstet til brug for energiproduktion, gør de 
også det på grundlag af metoden med 
øjeblikkelig oxidation.

4. Hvor medlemsstaterne i deres 
regnskaber afspejler emissioner, som 
stammer fra høstede træprodukter, som er 
høstet til brug for energiproduktion, tager 
de i deres beregninger hensyn til 
substitutionen af fossile energiformer vha.
adækvate nationale halveringstider.

Or. de

Begrundelse

Når der tages hensyn til emissionerne fra træ, som er beregnet til energifremstilling, bør der 
tages højde for erstatningen af fossile energiformer. Desuden binder energitræ under 
opbevaringen betydelige mængder CO2.
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Ændringsforslag 242
Bas Eickhout

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvor medlemsstaterne i deres 
regnskaber afspejler emissioner, som 
stammer fra høstede træprodukter, som er 
høstet til brug for energiproduktion, gør de
også det på grundlag af metoden med 
øjeblikkelig oxidation.

4. Medlemsstaterne afspejler i deres 
regnskaber emissioner, som stammer fra 
høstede træprodukter, som er importeret 
eller høstet til brug for energiproduktion på 
grundlag af metoden med øjeblikkelig 
oxidation.

Or. en

Ændringsforslag 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvor medlemsstaterne i deres 
regnskaber afspejler emissioner, som 
stammer fra høstede træprodukter, som er 
høstet til brug for energiproduktion, gør de 
også det på grundlag af metoden med 
øjeblikkelig oxidation.

4. Hvor medlemsstaterne i deres 
regnskaber afspejler emissioner, som 
stammer fra høstede træprodukter, som er 
høstet til brug for energiproduktion, gør de 
også det på grundlag af metoden med 
øjeblikkelig oxidation. For oplysningens 
skyld kan man beregne de emissioner, 
man undgår ved brugen af denne 
biomasse.

Or. en

Ændringsforslag 244
Riikka Manner

Forslag til afgørelse
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Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
revision af de informationer, som er 
angivet i bilag III, i overensstemmelse med 
den videnskabelige udvikling.

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
revision af de informationer, som er 
angivet i bilag III, i overensstemmelse med 
den videnskabelige udvikling og under 
hensyntagen til ændringer i de 
referenceniveauer, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer.

Or. en

Ændringsforslag 245
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
revision af de informationer, som er 
angivet i bilag III, i overensstemmelse med 
den videnskabelige udvikling.

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
revision af de informationer, som er 
angivet i bilag III, for at afspejle 
ændringer vedtaget af UNFCCC's eller 
Kyotoprotokollens organer eller andre 
efterfølgende rammer.

Or. en

Ændringsforslag 246
Elisabeth Köstinger

Forslag til afgørelse
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
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Regnskabsregler for forvaltning af 
dyrkede områder og græsningsarealer, 
fornyelse af vegetation samt dræning og 
genfugtning af vådområder
1. I regnskaber vedrørende forvaltning af 
dyrkede områder og græsningsarealer 
afspejler medlemsstaterne emissioner og 
optag, der stammer fra sådanne 
aktiviteter, beregnet som emissioner og 
optag i hver af regnskabsperioderne i 
bilag I fratrukket den værdi, der 
fremkommer ved at multiplicere antallet 
af år i den pågældende regnskabsperiode 
med medlemsstatens emissioner og optag 
fra sådanne aktiviteter i dens basisår, som 
oplyst til UNFCCC i den pågældende 
medlemsstats reviderede indledende 
rapport over emissionsdata for basisåret i 
henhold til bilaget til beslutning 
13/CMP.1.
2. Hvis en medlemsstat vælger at 
udarbejde og føre regnskaber for 
vegetation og/eller for dræning og 
genfugtning af vådområder, benytter den 
beregningsmetoden i stk. 1.
2. I regnskaber vedrørende dræning og 
genfugtning af vådområder afspejler 
medlemsstaterne emissioner og optag, der 
stammer fra denne aktivitet på alle 
arealer, der er blevet drænet siden 1990, 
og alle arealer, der er blevet genfugtet 
siden 1990.

Or. de

Begrundelse

På internationalt plan inden for UNFCCC's rammer findes der ingen aftale om en 
forpligtende udvidelse til landbrugsaktiviteter. Desuden er det foreslåede udligningssystem 
forbundet med en høj usikkerhedsfaktor og bureaukratiske omkostninger.

Ændringsforslag 247
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
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Artikel 8 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regnskabsregler for forvaltning af 
dyrkede områder og græsningsarealer, 
fornyelse af vegetation samt dræning og 
genfugtning af vådområder

Opretholdelse af regnskaber for 
forvaltning af dyrkede områder og 
græsningsarealer, fornyelse af vegetation 
samt dræning og genfugtning af 
vådområder

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 udtrykket være "indberetning" og 
ikke "regnskab", men med henblik på at beregne de kreditter, som de forskellige aktiviteter 
kan yde (f.eks. er "skovforvaltning" et dræn), er formuleringen i overskriften til artikel 3 mere 
på sin plads: "…føre LULUCF-regnskaber", når der henvises til LULUCF generelt og ikke 
kun til skovforvaltning.

Ændringsforslag 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I regnskaber vedrørende forvaltning af 
dyrkede områder og græsningsarealer
afspejler medlemsstaterne emissioner og 
optag, der stammer fra sådanne aktiviteter, 
beregnet som emissioner og optag i hver af 
regnskabsperioderne i bilag I fratrukket 
den værdi, der fremkommer ved at 
multiplicere antallet af år i den pågældende 
regnskabsperiode med medlemsstatens 
emissioner og optag fra sådanne aktiviteter 
i dens basisår, som oplyst til UNFCCC i 
den pågældende medlemsstats reviderede 
indledende rapport over emissionsdata for 
basisåret i henhold til bilaget til beslutning 
13/CMP.1.

1. Hvis en medlemsstat vælger at 
udarbejde og føre regnskaber for 
kategorier, der er omtalt i andet afsnit af 
artikel 3, stk. 1, afspejler den – uden 
derved at tilsidesætte nogen fremtidig 
afgørelse om regnskabsregler på 
internationalt niveau – emissioner og 
optag, der stammer fra sådanne aktiviteter, 
beregnet som emissioner og optag i hver af 
regnskabsperioderne i bilag I fratrukket 
den værdi, der fremkommer ved at 
multiplicere antallet af år i den pågældende 
regnskabsperiode med medlemsstatens 
emissioner og optag fra sådanne aktiviteter 
i dens basisår, som oplyst til UNFCCC i 
den pågældende medlemsstats reviderede 
indledende rapport over emissionsdata for 
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basisåret i henhold til bilaget til beslutning 
13/CMP.1.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 249
Horst Schnellhardt

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I regnskaber vedrørende forvaltning af 
dyrkede områder og græsningsarealer 
afspejler medlemsstaterne emissioner og 
optag, der stammer fra sådanne aktiviteter, 
beregnet som emissioner og optag i hver af 
regnskabsperioderne i bilag I fratrukket 
den værdi, der fremkommer ved at 
multiplicere antallet af år i den pågældende 
regnskabsperiode med medlemsstatens 
emissioner og optag fra sådanne aktiviteter 
i dens basisår, som oplyst til UNFCCC i 
den pågældende medlemsstats reviderede 
indledende rapport over emissionsdata for 
basisåret i henhold til bilaget til beslutning 
13/CMP.1.

1. Hvis en medlemsstat fører regnskaber 
vedrørende forvaltning af dyrkede områder 
og græsningsarealer, afspejler den
emissioner og optag, der stammer fra 
sådanne aktiviteter, beregnet som 
emissioner og optag i hver af 
regnskabsperioderne i bilag I fratrukket 
den værdi, der fremkommer ved at 
multiplicere antallet af år i den pågældende 
regnskabsperiode med medlemsstatens 
emissioner og optag fra sådanne aktiviteter 
i dens basisår, som oplyst til UNFCCC i 
den pågældende medlemsstats reviderede 
indledende rapport over emissionsdata for 
basisåret i henhold til bilaget til beslutning 
13/CMP.1.

Or. de

Ændringsforslag 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
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Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I regnskaber vedrørende forvaltning af 
dyrkede områder og græsningsarealer
afspejler medlemsstaterne emissioner og 
optag, der stammer fra sådanne aktiviteter, 
beregnet som emissioner og optag i hver af 
regnskabsperioderne i bilag I fratrukket 
den værdi, der fremkommer ved at 
multiplicere antallet af år i den pågældende 
regnskabsperiode med medlemsstatens 
emissioner og optag fra sådanne aktiviteter 
i dens basisår, som oplyst til UNFCCC i 
den pågældende medlemsstats reviderede 
indledende rapport over emissionsdata for 
basisåret i henhold til bilaget til beslutning 
13/CMP.1.

1. I tilfælde af, at en medlemsstat vælger 
at udarbejde og føre regnskaber for 
kategorier, der er omtalt i andet afsnit af
artikel 3, stk. 1, afspejler den – uden 
derved at tilsidesætte nogen fremtidig 
afgørelse om internationale 
regnskabsregler – emissioner og optag, der 
stammer fra sådanne aktiviteter, beregnet 
som emissioner og optag i hver af 
regnskabsperioderne i bilag I fratrukket 
den værdi, der fremkommer ved at 
multiplicere antallet af år i den pågældende 
regnskabsperiode med medlemsstatens 
emissioner og optag fra sådanne aktiviteter 
i dens basisår, som oplyst til UNFCCC i 
den pågældende medlemsstats reviderede 
indledende rapport over emissionsdata for 
basisåret i henhold til bilaget til beslutning 
13/CMP.1.

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 skævvridninger for medlemsstater og aktører.

Ændringsforslag 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I regnskaber vedrørende forvaltning af 
dyrkede områder og græsningsarealer 
afspejler medlemsstaterne emissioner og 
optag, der stammer fra sådanne aktiviteter, 
beregnet som emissioner og optag i hver af 

1. Hvis en medlemsstat vælger at 
udarbejde og føre regnskaber vedrørende 
forvaltning af dyrkede områder og 
græsningsarealer, fornyelse af vegetation 
og/eller dræning og genfugtning af 
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regnskabsperioderne i bilag I fratrukket 
den værdi, der fremkommer ved at 
multiplicere antallet af år i den pågældende 
regnskabsperiode med medlemsstatens 
emissioner og optag fra sådanne aktiviteter 
i dens basisår, som oplyst til UNFCCC i 
den pågældende medlemsstats reviderede 
indledende rapport over emissionsdata for 
basisåret i henhold til bilaget til beslutning 
13/CMP.1.

vådområder, afspejler medlemsstaterne 
emissioner og optag, der stammer fra 
sådanne aktiviteter, beregnet som 
emissioner og optag i hver af 
regnskabsperioderne i bilag I fratrukket 
den værdi, der fremkommer ved at 
multiplicere antallet af år i den pågældende 
regnskabsperiode med medlemsstatens 
emissioner og optag fra sådanne aktiviteter 
i dens basisår, som oplyst til UNFCCC i 
den pågældende medlemsstats reviderede 
indledende rapport over emissionsdata for 
basisåret i henhold til bilaget til beslutning 
13/CMP.1.

Or. en

Ændringsforslag 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat vælger at udarbejde 
og føre regnskaber for vegetation og/eller 
for dræning og genfugtning af 
vådområder, benytter den 
beregningsmetoden i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 253
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt, 
kan medlemsstaterne undlade at medregne 
ikke-menneskeskabte 
drivhusgasemissioner fra kilder, som 

1. Hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt, 
kan medlemsstaterne undlade at medregne 
ikke-menneskeskabte 
drivhusgasemissioner fra kilder, som 
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skyldes naturlige forstyrrelser, i 
beregninger, som vedrører deres 
regnskabsforpligtelse i henhold til i artikel 
3, stk. 1, litra a), b), d), e) og f). Hvis en 
medlemsstat ikke medregner sådanne 
emissioner, kan den heller ikke medregne 
efterfølgende optag på arealer, hvor 
sådanne naturlige forstyrrelser er indtruffet. 
Ikke-menneskeskabte 
drivhusgasemissioner fra kilder, som 
skyldes naturlige forstyrrelser, og som er 
medtaget i beregningen af deres 
referenceniveau i henhold til artikel 6, stk. 
4, 5 eller 6, skal dog medregnes.

skyldes naturlige forstyrrelser, i 
beregninger, som vedrører deres 
regnskabsforpligtelse i henhold til i artikel 
3, stk. 1, litra a), b), d), e) og f). Hvis en 
medlemsstat ikke medregner sådanne 
emissioner, kan den heller ikke medregne 
efterfølgende optag på arealer, hvor 
sådanne naturlige forstyrrelser er indtruffet. 
Ikke-menneskeskabte 
drivhusgasemissioner fra kilder, som 
skyldes naturlige forstyrrelser, og som er 
medtaget i beregningen af deres 
referenceniveau, der udelukkende 
vedrører skovforvaltning, i henhold til 
artikel 6, stk. 4, 5 eller 6, skal dog 
medregnes.

Or. pl

Ændringsforslag 254
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt, 
kan medlemsstaterne undlade at medregne 
ikke-menneskeskabte 
drivhusgasemissioner fra kilder, som 
skyldes naturlige forstyrrelser, i 
beregninger, som vedrører deres 
regnskabsforpligtelse i henhold til i artikel 
3, stk. 1, litra a), b), d), e) og f). Hvis en 
medlemsstat ikke medregner sådanne 
emissioner, kan den heller ikke medregne 
efterfølgende optag på arealer, hvor 
sådanne naturlige forstyrrelser er 
indtruffet. Ikke-menneskeskabte 
drivhusgasemissioner fra kilder, som 
skyldes naturlige forstyrrelser, og som er 
medtaget i beregningen af deres 
referenceniveau i henhold til artikel 6, stk. 
4, 5 eller 6, skal dog medregnes.

1. Hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt, 
kan medlemsstaterne undlade at medregne 
ikke-menneskeskabte 
drivhusgasemissioner fra kilder, som 
skyldes naturlige forstyrrelser, i 
beregninger, som vedrører deres 
regnskabsforpligtelse i henhold til i artikel 
3, stk. 1, litra a), b), d), e) og f). Ikke-
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
kilder, som skyldes naturlige forstyrrelser, 
og som er medtaget i beregningen af deres 
referenceniveau i henhold til artikel 6, stk. 
4, 5 eller 6, skal dog medregnes.
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Or. it

Ændringsforslag 255
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan undlade at 
medregne ikke-menneskeskabte 
drivhusgasemissioner fra kilder i 
overensstemmelse med stk. 1, når den 
udfører beregninger til opfyldelse af 
regnskabsforpligtelserne i artikel 3, stk. 1, 
litra a), b) og d), hvis disse ikke-
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
sådanne naturlige forstyrrelser i et enkelt år 
overstiger 5 procent af medlemsstatens 
samlede emissioner i basisåret som oplyst 
til UNFCCC i den pågældende 
medlemsstats reviderede indledende 
rapport over emissionsdata for basisåret i 
henhold til bilaget til beslutning 13/CMP.1, 
undtagen emissioner og optag fra 
aktiviteter som omhandlet i artikel 3, stk. 1, 
hvis følgende betingelser er opfyldt:

2. En medlemsstat kan undlade at 
medregne ikke-menneskeskabte 
drivhusgasemissioner fra kilder i 
overensstemmelse med stk. 1, når den 
udfører beregninger til opfyldelse af 
regnskabsforpligtelserne i artikel 3, stk. 1, 
litra a), b) og d), hvis disse ikke-
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
sådanne naturlige forstyrrelser i et enkelt år 
overstiger 1 procent af medlemsstatens 
samlede emissioner i basisåret som oplyst 
til UNFCCC i den pågældende 
medlemsstats reviderede indledende 
rapport over emissionsdata for basisåret i 
henhold til bilaget til beslutning 13/CMP.1, 
undtagen emissioner og optag fra 
aktiviteter som omhandlet i artikel 3, stk. 1, 
hvis følgende betingelser er opfyldt:

Or. it

Ændringsforslag 256
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan undlade at 
medregne ikke-menneskeskabte 
drivhusgasemissioner fra kilder i 
overensstemmelse med stk. 1, når den 
udfører beregninger til opfyldelse af 
regnskabsforpligtelserne i artikel 3, stk. 1, 

2. En medlemsstat kan undlade at 
medregne – enten på årsbasis eller ved 
afslutningen på den anden 
forpligtelsesperiode – emissioner fra
naturlige forstyrrelser, som i et enkelt år 
overstiger baggrundsniveauet for 
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litra a), b) og d), hvis disse ikke-
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
sådanne naturlige forstyrrelser i et enkelt 
år overstiger 5 procent af medlemsstatens 
samlede emissioner i basisåret som oplyst 
til UNFCCC i den pågældende 
medlemsstats reviderede indledende 
rapport over emissionsdata for basisåret i 
henhold til bilaget til beslutning 
13/CMP.1, undtagen emissioner og optag 
fra aktiviteter som omhandlet i artikel 3, 
stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt:

skovforvaltningen plus en margen, hvis
denne er nødvendig.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag ligger ikke på linje med gældende internationale aftaler.

Ændringsforslag 257
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan desuden særskilt 
undlade at medregne ikke-menneskeskabte 
drivhusgasemissioner fra kilder i 
overensstemmelse med stk. 1, når den 
udfører beregninger til opfyldelse af 
regnskabsforpligtelserne i artikel 3, stk. 1, 
litra e) og f), hvis disse ikke-
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
sådanne naturlige forstyrrelser i et enkelt år 
overstiger 5 procent af medlemsstatens 
samlede emissioner i basisåret som oplyst 
til UNFCCC i den pågældende 
medlemsstats reviderede indledende 
rapport over emissionsdata for basisåret i 
henhold til bilaget til beslutning 13/CMP.1, 
undtagen emissioner og optag fra 
aktiviteter som omhandlet i artikel 3, stk. 1, 
hvis betingelserne i artikel 9, stk. 2, er 
opfyldt.

3. Medlemsstaterne kan desuden særskilt 
undlade at medregne ikke-menneskeskabte 
drivhusgasemissioner fra kilder i 
overensstemmelse med stk. 1, når den 
udfører beregninger til opfyldelse af 
regnskabsforpligtelserne i artikel 3, stk. 1, 
litra e) og f), hvis disse ikke-
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
sådanne naturlige forstyrrelser i et enkelt år 
overstiger 1 procent af medlemsstatens 
samlede emissioner i basisåret som oplyst 
til UNFCCC i den pågældende 
medlemsstats reviderede indledende 
rapport over emissionsdata for basisåret i 
henhold til bilaget til beslutning 13/CMP.1, 
undtagen emissioner og optag fra 
aktiviteter som omhandlet i artikel 3, stk. 1, 
hvis betingelserne i artikel 9, stk. 2, er 
opfyldt.
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Or. it

Ændringsforslag 258
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne medtager i deres 
regnskaber, jf. artikel 3, stk. 1, emissioner, 
som stammer fra høstede træprodukter fra 
efterskovning i overensstemmelse med 
artikel 7.

4. Medlemsstaterne kan i øvrigt udelukke 
fra deres regnskaber, jf. artikel 3, stk. 1, 
emissioner, som stammer fra høstede 
træprodukter fra efterskovning i 
overensstemmelse med artikel 7.

Or. it

Ændringsforslag 259
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
revision af de betingelser, som er beskrevet 
i stk. 2, første afsnit, i lyset af den 
videnskabelige udvikling og afspejling af 
revisioner af retsakter, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
revision af de betingelser, som er beskrevet 
i stk. 2, første afsnit, for at afspejle mindre 
ændringer af retsakter, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens
organer.

Or. en

Begrundelse

Denne nye formulering har til formål at begrænse omfanget af de delegerede beføjelser.
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Ændringsforslag 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
revision af de betingelser, som er beskrevet 
i stk. 2, første afsnit, i lyset af den 
videnskabelige udvikling og afspejling af 
revisioner af retsakter, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
revision af de betingelser, som er beskrevet 
i stk. 2, første afsnit, for at afspejle mindre 
ændringer af retsakter, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer.

Or. en

Begrundelse

Denne nye formulering har til formål at begrænse omfanget af de delegerede beføjelser.

Ændringsforslag 261
Elisabeth Köstinger

Forslag til afgørelse
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

artiklen udgår

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forøgede aktionsmuligheder griber for stærkt ind i medlemsstaternes 
suveræne områder som eksempelvis skovpolitik eller jordbundsbeskyttelse.

Ændringsforslag 262
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse



PE494.534v01-00 34/66 AM\909714DA.doc

DA

Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

artiklen udgår

Or. en

Begrundelse

Hele artikel 10 slettes. 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 263
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

artiklen udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag om nationale handlingsplaner går ud over de beslutninger, der blev 
vedtaget i Durban. Eftersom LULUCF-sektoren ikke bidrager til EU's drivhusgasreduktioner, 
er formålet med de foreslåede tiltag tvivlsomme. De foreslåede aktioner er også vage, og de 
anbefalinger, Kommissionen kunne fremkomme med på basis af medlemsstaternes 
indberetninger, er ikke forudsigelige for medlemsstaterne. De foreslåede LULUCF-
handlingsplaner strider mod det faktum, at EU ingen kompetence har inden for skovbrug, da 
dette er en national sag.

Ændringsforslag 264
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
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Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

artiklen udgår

Or. sv

Ændringsforslag 265
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest seks måneder efter begyndelsen af 
hver af regnskabsperioderne i bilag I 
udarbejder medlemsstaterne et udkast til en 
LULUCF-handlingsplan for begrænsning 
eller reduktion af emissioner og bevarelse 
eller forøgelse af optag, som stammer fra 
de aktiviteter, som er nævnt i artikel 3, stk. 
1, og sender det til Kommissionen. 
Medlemsstaterne sikrer, at en bred vifte af 
interessenter høres.

Senest et år efter begyndelsen af hver af 
regnskabsperioderne i bilag I udarbejder 
medlemsstaterne på frivillig basis et udkast 
til en LULUCF-handlingsplan af 
oplysende karakter for begrænsning eller 
reduktion af emissioner og bevarelse eller 
forøgelse af optag, som stammer fra de 
aktiviteter, som er nævnt i artikel 3, stk. 1, 
og sender det til Kommissionen. 
Medlemsstaterne sikrer, at en bred vifte af 
interessenter høres.

Or. pl

Ændringsforslag 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest seks måneder efter begyndelsen af 
hver af regnskabsperioderne i bilag I 
udarbejder medlemsstaterne et udkast til en 
LULUCF-handlingsplan for begrænsning 
eller reduktion af emissioner og bevarelse 
eller forøgelse af optag, som stammer fra 
de aktiviteter, som er nævnt i artikel 3, stk. 

Senest et år efter begyndelsen af hver af 
regnskabsperioderne i bilag I udarbejder 
medlemsstaterne et udkast til en LULUCF-
handlingsplan som et separat dokument 
eller som en del af deres nationale 
strategier for kulstoffattig udvikling eller 
andre strategiske dokumenter med 
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1, og sender det til Kommissionen. 
Medlemsstaterne sikrer, at en bred vifte af 
interessenter høres.

henblik på begrænsning eller reduktion af 
emissioner og bevarelse eller forøgelse af 
optag, som stammer fra de aktiviteter, som 
er nævnt i artikel 3, stk. 1, og sender det til 
Kommissionen. Medlemsstaterne sikrer, at 
en bred vifte af interessenter høres.

Or. en

Ændringsforslag 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest seks måneder efter begyndelsen af 
hver af regnskabsperioderne i bilag I 
udarbejder medlemsstaterne et udkast til en 
LULUCF-handlingsplan for begrænsning 
eller reduktion af emissioner og bevarelse 
eller forøgelse af optag, som stammer fra 
de aktiviteter, som er nævnt i artikel 3, stk. 
1, og sender det til Kommissionen. 
Medlemsstaterne sikrer, at en bred vifte af
interessenter høres.

Senest seks måneder efter begyndelsen af 
hver af regnskabsperioderne i bilag I 
udarbejder medlemsstaterne et udkast til en 
LULUCF-handlingsplan for begrænsning 
eller reduktion af emissioner og bevarelse 
eller forøgelse af optag, som stammer fra 
de aktiviteter, som er nævnt i artikel 3, stk. 
1, og sender det til Kommissionen. 
Medlemsstaterne sikrer, at en bred vifte af
aktører høres. LULUCF-
handlingsplanerne skal forstås som en 
integrerende del af de nationale strategier 
for kulstoffattig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 268
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest seks måneder efter begyndelsen af 
hver af regnskabsperioderne i bilag I 
udarbejder medlemsstaterne et udkast til en
LULUCF-handlingsplan for begrænsning 

Senest et år efter begyndelsen af hver af 
regnskabsperioderne i bilag I udarbejder 
medlemsstaterne informationer om 
LULUCF-aktiviteter, enten som et separat
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eller reduktion af emissioner og bevarelse 
eller forøgelse af optag, som stammer fra 
de aktiviteter, som er nævnt i artikel 3, stk. 
1, og sender det til Kommissionen. 
Medlemsstaterne sikrer, at en bred vifte af 
interessenter høres.

dokument eller som en klart identificerbar 
del af de krævede indberetninger, jf.
artikel 14 og 15 i 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) –
2011/0372(COD)], med henblik på en
begrænsning eller reduktion af emissioner 
og bevarelse eller forøgelse af optag, som 
stammer fra de aktiviteter, som er nævnt i 
artikel 3, stk. 1, og sender det til 
Kommissionen. Medlemsstaterne sikrer, at 
en bred vifte af interessenter høres.

Or. en

Ændringsforslag 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest seks måneder efter begyndelsen af 
hver af regnskabsperioderne i bilag I 
udarbejder medlemsstaterne et udkast til en 
LULUCF-handlingsplan for begrænsning 
eller reduktion af emissioner og bevarelse 
eller forøgelse af optag, som stammer fra 
de aktiviteter, som er nævnt i artikel 3, stk. 
1, og sender det til Kommissionen. 
Medlemsstaterne sikrer, at en bred vifte af 
interessenter høres.

Senest 18 måneder efter begyndelsen af 
hver af regnskabsperioderne i bilag I 
udarbejder medlemsstaterne et udkast til en 
LULUCF-handlingsplan for begrænsning 
eller reduktion af emissioner og bevarelse 
eller forøgelse af optag, som stammer fra 
de aktiviteter, som er nævnt i det første 
afsnit af artikel 3, stk. 1, og hvori 
systemerne er indført, og data er 
tilgængelige fra de aktiviteter, der er 
nævnt i det andet afsnit af artikel 3, stk. 1, 
og sender det til Kommissionen. 
Medlemsstaterne sikrer, at en bred vifte af 
interessenter høres. Medlemsstaterne 
rådfører sig med interessenterne ved 
udarbejdelsen af handlingsplanerne

Or. en
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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 vedtage foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig arealforvaltning.

Ændringsforslag 270
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest seks måneder efter begyndelsen af 
hver af regnskabsperioderne i bilag I 
udarbejder medlemsstaterne et udkast til en 
LULUCF-handlingsplan for begrænsning 
eller reduktion af emissioner og bevarelse 
eller forøgelse af optag, som stammer fra 
de aktiviteter, som er nævnt i artikel 3, stk. 
1, og sender det til Kommissionen. 
Medlemsstaterne sikrer, at en bred vifte af 
interessenter høres.

Senest et år efter begyndelsen af hver af 
regnskabsperioderne i bilag I udarbejder 
medlemsstaterne et udkast til en LULUCF-
handlingsplan, enten som et separat 
dokument eller som en klart identificerbar 
del af de nationale strategier for
kulstoffattig udvikling, med henblik på
begrænsning eller reduktion af emissioner 
og bevarelse eller forøgelse af optag, som 
stammer fra de aktiviteter, som er nævnt i 
artikel 3, stk. 1, og sender det til 
Kommissionen. Medlemsstaterne sikrer, at 
en bred vifte af interessenter høres.

Or. en

Ændringsforslag 271
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest seks måneder efter begyndelsen af 
hver af regnskabsperioderne i bilag I
udarbejder medlemsstaterne et udkast til 
en LULUCF-handlingsplan for
begrænsning eller reduktion af emissioner 

Senest seks måneder efter begyndelsen af 
hver af regnskabsperioderne i bilag I
fremlægger medlemsstaterne deres 
konkrete bestræbelser med henblik på
begrænsning eller reduktion af emissioner 
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og bevarelse eller forøgelse af optag, som 
stammer fra de aktiviteter, som er nævnt i 
artikel 3, stk. 1, og sender det til 
Kommissionen. Medlemsstaterne sikrer, at 
en bred vifte af interessenter høres.

og bevarelse eller forøgelse af optag, som 
stammer fra de aktiviteter, som er nævnt i
artikel 3, stk. 1 i LULUCF-
handlingsplanerne, og sender disse til 
Kommissionen. Medlemsstaterne sikrer, at
repræsentanter for en bred vifte af
interesser høres.

Or. de

Ændringsforslag 272
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udkastene til LULUCF-handlingsplaner 
skal dække hele den pågældende 
regnskabsperiode i bilag I.

Hvis en medlemsstat indberetter 
LULUCF-aktiviteter i forbindelse med 
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) –
2011/0372(COD)], gælder de relevante 
datoer for indberetning som angivet i 
denne forordning.
LULUCF-aktiviteterne skal dække hele 
den pågældende regnskabsperiode i bilag 
I.

Or. en

Ændringsforslag 273
Julie Girling

Forslag til afgørelse
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Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udkastene til LULUCF-handlingsplaner
skal dække hele den pågældende 
regnskabsperiode i bilag I.

LULUCF-handlingsplanerne skal dække 
hele den pågældende regnskabsperiode i 
bilag I.

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 vedtage foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig arealforvaltning.

Ændringsforslag 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der oprettes en ad hoc-arbejdsgruppe af 
eksperter for at bistå Kommissionen i 
evalueringen af de nationale 
handlingsplaner.

Or. en

Begrundelse

For at opnå den bedst mulige forståelse af de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer, må 
der ydes støtte til Kommissionen fra en gruppe højtrangerende tekniske/LULUCF-kyndige 
eksperter.

Ændringsforslag 275
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
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Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne medtager i deres 
LULUCF-handlingsplaner følgende 
oplysninger vedrørende hver af de 
aktiviteter, som er nævnt i artikel 3, stk. 1:

udgår

a) en beskrivelse af hidtidige tendenser 
for emissioner og optag
b) prognoser for emissioner og optag for 
den pågældende regnskabsperiode
c) en analyse af mulighederne for at 
begrænse eller reducere emissioner og for 
at bevare eller øge optag
d) en liste over foranstaltninger, eventuelt 
inklusive de foranstaltninger, der er 
beskrevet i bilag IV, som skal vedtages for 
at forfølge de muligheder for bekæmpelse, 
som måtte være påpeget i analysen i litra 
c)
e) planlagte politikker til gennemførelse 
af de foranstaltninger, som er omhandlet i 
litra d), herunder en beskrivelse af de 
forventede virkninger af disse 
foranstaltninger på emissioner og optag
f) tidsplaner for vedtagelse og 
gennemførelse af de foranstaltninger, som 
er omhandlet i litra d).

Or. sv

Ændringsforslag 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne medtager i deres 
LULUCF-handlingsplaner følgende 
oplysninger vedrørende hver af de 
aktiviteter, som er nævnt i artikel 3, stk. 1:

2. Medlemsstaterne skal overveje i deres 
LULUCF-handlingsplaner at medtage
følgende oplysninger vedrørende hver af de 
aktiviteter, som er nævnt i artikel 3, stk. 1:
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Or. en

Ændringsforslag 277
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne medtager i deres
LULUCF-handlingsplaner følgende 
oplysninger vedrørende hver af de 
aktiviteter, som er nævnt i artikel 3, stk. 1:

2. Medlemsstaterne skal overveje i deres
LULUCF-aktiviteter at medtage følgende 
oplysninger vedrørende hver af de 
aktiviteter, som er nævnt i artikel 3, stk. 1:

Or. en

Ændringsforslag 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne medtager i deres 
LULUCF-handlingsplaner følgende 
oplysninger vedrørende hver af de 
aktiviteter, som er nævnt i artikel 3, stk. 1:

2. Medlemsstaterne skal overveje at 
medtage følgende i deres LULUCF-
handlingsplaner vedrørende første afsnit i 
artikel 3, stk. 1, samt hvis systemerne 
allerede er trådt i kraft, og der er data til 
rådighed, vedrørende andet afsnit i artikel 
3, stk. 1:

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 vedtage foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig arealforvaltning.
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Ændringsforslag 279
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne medtager i deres 
LULUCF-handlingsplaner følgende 
oplysninger vedrørende hver af de 
aktiviteter, som er nævnt i artikel 3, stk. 1:

2. Medlemsstaterne skal overveje i deres 
LULUCF-handlingsplaner at medtage
følgende oplysninger vedrørende hver af de 
aktiviteter, som er nævnt i artikel 3, stk. 1:

Or. en

Ændringsforslag 280
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en analyse af mulighederne for at 
begrænse eller reducere emissioner og for 
at bevare eller øge optag

c) en analyse af mulighederne for at 
begrænse eller reducere emissioner og for 
at bevare eller øge optag, herunder ved at 
erstatte drivhusgasintensive materialer og 
energiråstoffer

Or. en

Ændringsforslag 281
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en liste over foranstaltninger, eventuelt 
inklusive de foranstaltninger, der er 
beskrevet i bilag IV, som skal vedtages for 
at forfølge de muligheder for bekæmpelse, 
som måtte være påpeget i analysen i litra c)

d) en liste over foranstaltninger, eventuelt 
inklusive, men ikke begrænset til, de 
foranstaltninger, der er vejledningsvis
beskrevet i bilag IV af hver medlemsstat 
med angivelse af de mest relevante 
foranstaltninger i forhold til de nationale 
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betingelser, som skal vedtages for at 
forfølge de muligheder for bekæmpelse, 
som måtte være påpeget i analysen i litra c)

Or. en

Ændringsforslag 282
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en liste over foranstaltninger, eventuelt 
inklusive de foranstaltninger, der er 
beskrevet i bilag IV, som skal vedtages for 
at forfølge de muligheder for bekæmpelse, 
som måtte være påpeget i analysen i litra 
c)

d) politiske tiltag, som må forventes at 
fremme og udvikle bæredygtig 
skovforvaltning og bæredygtig 
arealforvaltning; medlemsstaterne kan 
anmode Kommissionen om at yde teknisk 
og operationel vejledning i anliggender,
der falder ind under dette punkt

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 vedtage foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig arealforvaltning.

Ændringsforslag 283
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) planlagte politikker til gennemførelse 
af de foranstaltninger, som er omhandlet i 
litra d), herunder en beskrivelse af de 
forventede virkninger af disse 
foranstaltninger på emissioner og optag

udgår
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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 vedtage foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig arealforvaltning.

Ændringsforslag 284
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) tidsplaner for vedtagelse og 
gennemførelse af de foranstaltninger, som 
er omhandlet i litra d).

udgår

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 vedtage foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig arealforvaltning.

Ændringsforslag 285
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) tidsplaner for vedtagelse og 
gennemførelse af de foranstaltninger, som 
er omhandlet i litra d).

f) vejledende tidsplaner for vedtagelse og 
gennemførelse af de foranstaltninger, som 
er omhandlet i litra d).

Or. en
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Ændringsforslag 286
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen yder vejledning og teknisk 
assistance til medlemsstaterne og vedtager 
specifikke retningslinjer for LULUCF-
handlingsplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 287
Riikka Manner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis medlemsstaterne har nationale 
programmer eller handlingsplaner 
vedrørende landbrugs- og 
skovbrugssektoren, og disse programmer 
svarer til foranstaltningerne i bilag IV, 
kan medlemsstaterne bruge disse 
programmer og handlingsplaner som 
erstatninger for LULUCF-
handlingsplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 288
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne opretter i LULUCF-
handlingsplanerne mål for begrænsning 
eller reduktion af emissioner og 
fastholdelse eller forøgelse af optag fra de 
aktiviteter, der er omfattet af nærværende 
afgørelse og afspejler 
afbødningspotentialet. Medlemsstaterne 
sikrer under alle omstændigheder, at
deres respektive optag ikke falder, eller at 
emissionerne fra LULUCF-sektoren 
bliver reduceret i forhold til 2005-
niveauet.

Or. en

Ændringsforslag 289
Riikka Manner

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer en 
medlemsstats udkast til LULUCF-
handlingsplan inden for tre måneder 
efter, at den har modtaget alle relevante 
oplysninger fra medlemsstaten. 
Kommissionen offentliggør resultaterne 
af denne vurdering og kan om nødvendigt 
give anbefalinger med henblik på at 
forbedre medlemsstaternes indsats for at 
begrænse eller reducere emissioner og 
bevare eller forøge optag.

udgår

Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til 
Kommissionens konklusioner og udgiver 
deres LULUCF-handlingsplan i 
elektronisk form og gør den tilgængelig 
for offentligheden inden tre måneder 
efter, at den har modtaget Kommissionens 
vurdering.
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Or. en

Ændringsforslag 290
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer en 
medlemsstats udkast til LULUCF-
handlingsplan inden for tre måneder 
efter, at den har modtaget alle relevante 
oplysninger fra medlemsstaten. 
Kommissionen offentliggør resultaterne 
af denne vurdering og kan om nødvendigt 
give anbefalinger med henblik på at 
forbedre medlemsstaternes indsats for at 
begrænse eller reducere emissioner og 
bevare eller forøge optag.

udgår

Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til 
Kommissionens konklusioner og udgiver 
deres LULUCF-handlingsplan i 
elektronisk form og gør den tilgængelig 
for offentligheden inden tre måneder 
efter, at den har modtaget Kommissionens 
vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 291
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer en medlemsstats 
udkast til LULUCF-handlingsplan inden 
for tre måneder efter, at den har modtaget 
alle relevante oplysninger fra 
medlemsstaten. Kommissionen 
offentliggør resultaterne af denne 

udgår
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vurdering og kan om nødvendigt give 
anbefalinger med henblik på at forbedre 
medlemsstaternes indsats for at begrænse 
eller reducere emissioner og bevare eller 
forøge optag.

Or. pl

Ændringsforslag 292
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer en medlemsstats 
udkast til LULUCF-handlingsplan inden 
for tre måneder efter, at den har modtaget 
alle relevante oplysninger fra 
medlemsstaten. Kommissionen 
offentliggør resultaterne af denne 
vurdering og kan om nødvendigt give 
anbefalinger med henblik på at forbedre 
medlemsstaternes indsats for at begrænse 
eller reducere emissioner og bevare eller 
forøge optag.

udgår

Or. sv

Ændringsforslag 293
Horst Schnellhardt

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer en medlemsstats 
udkast til LULUCF-handlingsplan inden 
for tre måneder efter, at den har modtaget 
alle relevante oplysninger fra 
medlemsstaten. Kommissionen 
offentliggør resultaterne af denne 
vurdering og kan om nødvendigt give 

Kommissionen vurderer en medlemsstats 
udkast til LULUCF-handlingsplan inden 
for tre måneder efter, at den har modtaget 
alle relevante oplysninger fra 
medlemsstaten. Kommissionen 
offentliggør resultaterne af denne 
vurdering og kan om nødvendigt give
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anbefalinger med henblik på at forbedre 
medlemsstaternes indsats for at begrænse 
eller reducere emissioner og bevare eller 
forøge optag.

praksisorienterede anbefalinger med 
henblik på at forbedre medlemsstaternes 
indsats for at begrænse eller reducere 
emissioner og bevare eller forøge optag.

Or. de

Ændringsforslag 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer en medlemsstats 
udkast til LULUCF-handlingsplan inden 
for tre måneder efter, at den har modtaget 
alle relevante oplysninger fra 
medlemsstaten. Kommissionen 
offentliggør resultaterne af denne 
vurdering og kan om nødvendigt give 
anbefalinger med henblik på at forbedre 
medlemsstaternes indsats for at begrænse 
eller reducere emissioner og bevare eller 
forøge optag.

Kommissionen kan indsamle oplysninger 
om medlemsstaternes aktiviteter og 
offentliggøre dem i en rapport med 
henblik på at lette udvekslingen af viden 
og bedste praksis blandt medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 295
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer en medlemsstats 
udkast til LULUCF-handlingsplan inden 
for tre måneder efter, at den har modtaget
alle relevante oplysninger fra 
medlemsstaten. Kommissionen 
offentliggør resultaterne af denne 
vurdering og kan om nødvendigt give 
anbefalinger med henblik på at forbedre 

Kommissionen kan sammenfatte sine 
konklusioner fra alle medlemsstaternes 
LULUCF-handlingsplaner med henblik 
på at lette udvekslingen af viden og bedste 
praksis blandt medlemsstaterne.
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medlemsstaternes indsats for at begrænse 
eller reducere emissioner og bevare eller 
forøge optag.

Or. en

Ændringsforslag 296
Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer en medlemsstats 
udkast til LULUCF-handlingsplan inden 
for tre måneder efter, at den har modtaget 
alle relevante oplysninger fra 
medlemsstaten. Kommissionen 
offentliggør resultaterne af denne 
vurdering og kan om nødvendigt give
anbefalinger med henblik på at forbedre 
medlemsstaternes indsats for at begrænse 
eller reducere emissioner og bevare eller 
forøge optag.

Kommissionen gennemfører høringer med 
medlemsstaterne om deres LULUCF-
handlingsplaner. Kommissionen 
offentliggør efter aftale med 
medlemsstaterne resultaterne af disse 
høringer og giver om nødvendigt 
anbefalinger med henblik på at forbedre 
medlemsstaternes indsats for at begrænse 
eller reducere emissioner og bevare eller 
forøge optag.

Or. de

Ændringsforslag 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer en medlemsstats 
udkast til LULUCF-handlingsplan inden 
for tre måneder efter, at den har modtaget 
alle relevante oplysninger fra 
medlemsstaten. Kommissionen
offentliggør resultaterne af denne 
vurdering og kan om nødvendigt give 
anbefalinger med henblik på at forbedre
medlemsstaternes indsats for at begrænse 

Kommissionen offentliggør en 
sammenfattende rapport om
medlemsstaternes handlingsplaner.
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eller reducere emissioner og bevare eller 
forøge optag.

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 vedtage foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig arealforvaltning.

Ændringsforslag 298
Matthias Groote

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer en medlemsstats 
udkast til LULUCF-handlingsplan inden 
for tre måneder efter, at den har modtaget 
alle relevante oplysninger fra
medlemsstaten. Kommissionen 
offentliggør resultaterne af denne 
vurdering og kan om nødvendigt give 
anbefalinger med henblik på at forbedre 
medlemsstaternes indsats for at begrænse 
eller reducere emissioner og bevare eller 
forøge optag.

Når medlemsstaterne har fremsendt alle 
relevante oplysninger, vurderer
Kommissionen inden for tre måneder en 
medlemsstats udkast til LULUCF-
handlingsplan og fastslår, om
medlemsstaten opfylder retningslinjerne 
og kravene. Kommissionen offentliggør 
resultaterne af denne vurdering og kan om 
nødvendigt give anbefalinger med henblik 
på at forbedre medlemsstaternes indsats for 
at begrænse eller reducere emissioner og 
bevare eller forøge optag.

Or. de

Ændringsforslag 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til udgår
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Kommissionens konklusioner og udgiver 
deres LULUCF-handlingsplan i 
elektronisk form og gør den tilgængelig 
for offentligheden inden tre måneder 
efter, at den har modtaget Kommissionens 
vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 300
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til 
Kommissionens konklusioner og udgiver 
deres LULUCF-handlingsplan i 
elektronisk form og gør den tilgængelig 
for offentligheden inden tre måneder 
efter, at den har modtaget Kommissionens 
vurdering.

udgår

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 vedtage foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig arealforvaltning.

Ændringsforslag 301
Horst Schnellhardt

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til
Kommissionens konklusioner og udgiver

Medlemsstaterne noterer Kommissionens 
konklusioner og udgiver deres LULUCF-
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deres LULUCF-handlingsplan i elektronisk 
form og gør den tilgængelig for 
offentligheden inden tre måneder efter, at 
den har modtaget Kommissionens 
vurdering.

handlingsplan i elektronisk form og gør 
den tilgængelig for offentligheden inden tre 
måneder efter, at den har modtaget 
Kommissionens vurdering.

Or. de

Ændringsforslag 302
Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til 
Kommissionens konklusioner og udgiver 
deres LULUCF-handlingsplan i 
elektronisk form og gør den tilgængelig 
for offentligheden inden tre måneder 
efter, at den har modtaget Kommissionens 
vurdering.

Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til
resultaterne af Kommissionens høringer.

Or. de

Ændringsforslag 303
Riikka Manner

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en rapport med en 
beskrivelse af de fremskridt, de har gjort 
med gennemførelsen af deres LULUCF-
handlingsplaner, inden den dato, som 
ligger midt i hver af regnskabsperioderne 
i bilag I, og inden afslutningen af hver af 
disse regnskabsperioder.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 304
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne forelægger
Kommissionen en rapport med en 
beskrivelse af de fremskridt, de har gjort 
med gennemførelsen af deres LULUCF-
handlingsplaner, inden den dato, som 
ligger midt i hver af regnskabsperioderne i 
bilag I, og inden afslutningen af hver af 
disse regnskabsperioder.

4. Medlemsstaterne fremsender til
Kommissionen, eventuelt som en del af 
deres indberetning i henhold til 
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 - 2011/0372 
(COD)], en rapport med en beskrivelse af 
de fremskridt, de har gjort med 
gennemførelsen af deres LULUCF-
aktiviteter, inden den dato, som ligger midt 
i hver af regnskabsperioderne i bilag I, og 
inden afslutningen af hver af disse 
regnskabsperioder.

Medlemsstaterne offentliggør rapporterne 
i henhold til stk. 1 og 4 inden tre måneder 
efter, at de har fremsendt dem til 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en rapport med en 
beskrivelse af de fremskridt, de har gjort 
med gennemførelsen af deres LULUCF-

4. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en rapport med en 
beskrivelse af de fremskridt, de har gjort 
med gennemførelsen af deres LULUCF-
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handlingsplaner, inden den dato, som 
ligger midt i hver af regnskabsperioderne 
i bilag I, og inden afslutningen af hver af 
disse regnskabsperioder.

handlingsplaner, inden afslutningen af hver 
af disse regnskabsperioder.

Kommissionen offentliggør en 
sammenfattende rapport om de opnåede 
fremskridt med gennemførelsen af 
medlemsstaternes handlingsplaner.

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 vedtage foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig arealforvaltning.

Ændringsforslag 306
Riikka Manner

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen evaluerer 
medlemsstaternes gennemførelse af deres 
LULUCF-handlingsplaner inden seks 
måneder efter, at den har modtaget 
rapporterne, jf. stk. 4.

udgår

Kommissionen offentliggør rapporterne 
og resultaterne af denne evaluering og 
kan om nødvendigt give anbefalinger med 
henblik på at forbedre medlemsstaternes 
indsats for at begrænse eller reducere 
emissioner og bevare eller forøge optag. 
Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til 
Kommissionens konklusioner.

Or. en
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Ændringsforslag 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen evaluerer 
medlemsstaternes gennemførelse af deres 
LULUCF-handlingsplaner inden seks 
måneder efter, at den har modtaget 
rapporterne, jf. stk. 4.

udgår

Kommissionen offentliggør rapporterne 
og resultaterne af denne evaluering og 
kan om nødvendigt give anbefalinger med 
henblik på at forbedre medlemsstaternes 
indsats for at begrænse eller reducere 
emissioner og bevare eller forøge optag. 
Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til 
Kommissionens konklusioner.

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 vedtage foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig arealforvaltning.

Ændringsforslag 308
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen evaluerer 
medlemsstaternes gennemførelse af deres 
LULUCF-handlingsplaner inden seks 
måneder efter, at den har modtaget 
rapporterne, jf. stk. 4.

udgår

Kommissionen offentliggør rapporterne 
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og resultaterne af denne evaluering og 
kan om nødvendigt give anbefalinger med 
henblik på at forbedre medlemsstaternes 
indsats for at begrænse eller reducere 
emissioner og bevare eller forøge optag. 
Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til 
Kommissionens konklusioner.

Or. en

Ændringsforslag 309
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen evaluerer 
medlemsstaternes gennemførelse af deres 
LULUCF-handlingsplaner inden seks 
måneder efter, at den har modtaget 
rapporterne, jf. stk. 4.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 310
Horst Schnellhardt

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør rapporterne og 
resultaterne af denne evaluering og kan om 
nødvendigt give anbefalinger med henblik 
på at forbedre medlemsstaternes indsats for 
at begrænse eller reducere emissioner og 
bevare eller forøge optag. Medlemsstaterne 
tager behørigt hensyn til Kommissionens 
konklusioner.

Kommissionen offentliggør rapporterne og 
resultaterne af denne evaluering og kan om 
nødvendigt give praksisorienterede
anbefalinger med henblik på at forbedre 
medlemsstaternes indsats for at begrænse 
eller reducere emissioner og bevare eller 
forøge optag. Medlemsstaterne tager 
behørigt hensyn til Kommissionens 
konklusioner.

Or. de
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Ændringsforslag 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør rapporterne og 
resultaterne af denne evaluering og kan om 
nødvendigt give anbefalinger med henblik 
på at forbedre medlemsstaternes indsats for 
at begrænse eller reducere emissioner og 
bevare eller forøge optag.
Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til 
Kommissionens konklusioner.

Kommissionen offentliggør rapporterne og 
resultaterne af denne evaluering med 
henblik på at forbedre medlemsstaternes 
indsats for at begrænse eller reducere 
emissioner og bevare eller forøge optag.

Or. en

Ændringsforslag 312
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 a

Indberetnings- og 
overvågningsforpligtelser

Medlemsstaterne påtager sig at udføre 
deres forpligtelser vedrørende 
overvågning og indberetning med hensyn 
til emissioner og optag, der stammer fra 
aktiviteter i forbindelse med nærværende 
afgørelse, jf. 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) –
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2011/0372(COD)].

Or. en

Begrundelse

Nationale handlingsplaner vil medføre yderligere byrder på medlemsstatsplan uden at have 
en klar merværdi. Hvad angår nærværende afgørelse ville det være mere på sin plads at slette 
denne bestemmelse og erstatte den med et link til den forordning, der i øjeblikket forhandles 
om vedrørende en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og 
rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-
niveau (COM(2011)0789), hvor der stilles krav til medlemsstaterne om overvågning og 
rapportering af deres emissioner og optag i EU.

Ændringsforslag 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer regnskabsreglerne 
i denne afgørelse senest et år efter 
afslutningen af den første regnskabsperiode 
i bilag I.

Kommissionen reviderer regnskabsreglerne 
i denne afgørelse senest et år efter 
afslutningen af den første regnskabsperiode 
i bilag I under hensyntagen til 
internationale forhandlinger og 
UNFCCC.

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 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 314
Julie Girling

Forslag til afgørelse
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Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den delegerede beføjelser i artikel 2, 
stk. 2, artikel 4, stk. 7, artikel 6, stk. 9, 
artikel 7, stk. 6, og artikel 9, stk. 4, 
tillægges Kommissionen for en
ubegrænset periode fra datoen for denne 
afgørelses ikrafttræden.

2. De delegerede beføjelser i artikel 2, stk. 
2, artikel 7, stk. 6, og artikel 9, stk. 4, 
tillægges Kommissionen for en periode på 
ikke over fem år fra datoen for denne 
afgørelses ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Mens det er ønskeligt at sikre, at den ændrede internationale situation kan afspejle sig i 
Europa, samt at der derfor kan være behov for delegerede beføjelser, bør beføjelserne til at 
udstede delegerede retsakter være strengt tidsbegrænsede. Der er endvidere ikke fra 
Kommissionens side fremlagt nogen begrundelser for, at delegerede retsakter, der er 
foreslået i afgørelsen, skal strække sig ud over forpligtelsesperioden.

Ændringsforslag 315
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den delegerede beføjelser i artikel 2, 
stk. 2, artikel 4, stk. 7, artikel 6, stk. 9, 
artikel 7, stk. 6, og artikel 9, stk. 4, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra datoen for denne afgørelses 
ikrafttræden.

2. De delegerede beføjelser i artikel 2, stk. 
2, artikel 4, stk. 7, artikel 7, stk. 6, og 
artikel 9, stk. 4, tillægges Kommissionen 
for en ubegrænset periode fra datoen for 
denne afgørelses ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 316
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
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Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den delegerede beføjelser i artikel 2, 
stk. 2, artikel 4, stk. 7, artikel 6, stk. 9, 
artikel 7, stk. 6, og artikel 9, stk. 4, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra datoen for denne afgørelses 
ikrafttræden.

2. De delegerede beføjelser i artikel 4, stk. 
7, artikel 7, stk. 6, og artikel 9, stk. 4, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra datoen for denne afgørelses 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 317
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 2, stk. 2, artikel 4, stk. 7, 
artikel 6, stk. 9, artikel 7, stk. 6, og artikel 
9, stk. 4, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, der 
allerede er trådt i kraft.

3. Den i artikel 2, stk. 2, artikel 4, stk. 7, 
artikel 7, stk. 6, og artikel 9, stk. 4, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning fra 
dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft.

Or. en

Ændringsforslag 318
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
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Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 2, stk. 2, artikel 4, stk. 7, 
artikel 6, stk. 9, artikel 7, stk. 6, og artikel 
9, stk. 4, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, der 
allerede er trådt i kraft.

3. Den i artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 7, 
artikel 7, stk. 6, og artikel 9, stk. 5, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning fra 
dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft.

Or. en

Ændringsforslag 319
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 2, stk. 2, artikel 4, stk. 7, 
artikel 6, stk. 9, artikel 7, stk. 6, og artikel 
9, stk. 4, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, der 
allerede er trådt i kraft.

3. Den i artikel 2, stk. 2, artikel 4, stk. 7, 
artikel 7, stk. 6, og artikel 9, stk. 4, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning fra 
dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft.

Or. en
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Ændringsforslag 320
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 2, stk. 2, artikel 4, stk. 7, 
artikel 6, stk. 9, artikel 7, stk. 6, og artikel 
9, stk. 4, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, der 
allerede er trådt i kraft.

3. Den i artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 7, 
artikel 7, stk. 6, og artikel 9, stk. 5, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning fra 
dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft.

Or. en

Ændringsforslag 321
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar
2013

Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar
2014

Or. it

Ændringsforslag 322
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
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Bilag I – tabel – række 2 – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra 1. januar 2013 til 31. december 2020 Fra 1. januar 2014 til 31. december 2020

Or. it

Ændringsforslag 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
Bilag III – "Standardhalveringstider (T½)" – linje 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 år for papir 2 år for papir og energitræ

Or. de

Ændringsforslag 324
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Bilag IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bilaget udgår

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.

Ændringsforslag 325
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Forslag til afgørelse
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bilaget udgår

Or. en

Begrundelse

Sletning af hele bilag IV: 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.
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- forøgelse af mængden af høstede 
træprodukter

- forøgelse af mængden af høstede 
træprodukter; træprodukter, som stammer 
fra høstet tømmer, er også væsentlige 
kulstofreservoirer, træ bør betragtes som 
erstatning for energiintensive materialer; 
der bør støttes op om en forøget 
anvendelse af træprodukter fra høstet træ 
i byggeri, renovering og de offentlige 
indkøb

Or. en

Begrundelse

Som en integrerende del af bæredygtig skovforvaltning giver afhøstning af et antal træer mere 
vokseplads til de øvrige træer og kan dæmpe konkurrencen om næringsstofferne i jorden og 
sollyset. Brugen af tømmer i stedet for materialer, der kræver store mængder energi til 
produktionen, bidrager til at bekæmpe drivhuseffekten, for eksempel ved at erstatte beton-
eller stålkonstruktioner med træ som rammer eller bjælker.


