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Ändringsförslag 199
Bas Eickhout

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast ett år efter utgången av varje 
bokföringsperiod ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om förslag till 
ändrade referensnivåer för efterföljande 
bokföringsperiod i enlighet med den 
metod i beslut -/CMP.7 som använts för 
att beräkna de referensnivåer som 
fastställs i det beslutet.

4. För perioden efter 2020 ska omfattande 
markbaserad bokföring användas.

Or. en

Motivering

Enligt Durbanöverenskommelserna 2011 kommer alla parter i UNFCCC att omfattas av en 
ny rättslig ram för perioden efter 2020. En omfattande markbaserad bokföring bör antas för 
tillämpningen av det nya instrumentet, liksom nya mål som ersätter de nuvarande 
bokföringsreglerna i Kyotoprotokollet som svarar för (vissa av) ändringarna av kollagret 
från sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF).

Ändringsförslag 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast ett år efter utgången av varje 
bokföringsperiod ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om förslag till
ändrade referensnivåer för efterföljande 
bokföringsperiod i enlighet med den metod 
i beslut -/CMP.7 som använts för att 
beräkna de referensnivåer som fastställs i 
det beslutet.

4. Senast ett år efter utgången av varje 
bokföringsperiod ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om ändrade 
referensnivåer för efterföljande 
bokföringsperiod i enlighet med den metod 
i beslut -/CMP.7 som använts för att 
beräkna de referensnivåer som fastställs i 
det beslutet.
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Or. en

Ändringsförslag 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast ett år efter utgången av varje 
bokföringsperiod ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om förslag till 
ändrade referensnivåer för efterföljande 
bokföringsperiod i enlighet med den metod 
i beslut -/CMP.7 som använts för att 
beräkna de referensnivåer som fastställs i 
det beslutet.

4. Referensnivåerna för skogsförvaltning 
ska vara identiska med dem som fastställts 
genom rättsakter antagna av organen för 
UNFCCC eller Kyotoprotokollet. Senast 
ett år efter utgången av varje 
bokföringsperiod ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om nya
referensnivåer för efterföljande 
bokföringsperiod i enlighet med det 
förfarande och den metod i 
besluten 2/CMP.6 och 2/CMP.7 som 
använts för att beräkna de referensnivåer 
som fastställs i beslut 2/CMP.7.

Or. en

Ändringsförslag 202
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast ett år efter utgången av varje 
bokföringsperiod ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om förslag till 
ändrade referensnivåer för efterföljande 
bokföringsperiod i enlighet med den metod 
i beslut -/CMP.7 som använts för att 
beräkna de referensnivåer som fastställs i 
det beslutet.

4. Senast ett år efter utgången av varje 
bokföringsperiod ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om nya
referensnivåer för efterföljande 
bokföringsperiod i enlighet med det 
förfarande och den metod i besluten -
2/CMP.6 och 2/CMP.7 som använts för att 
beräkna de referensnivåer som fastställs i 
beslut 2/CMP.7. Referensnivåerna för 
skogsförvaltning ska vara identiska med 
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dem som fastställts genom rättsakter 
antagna av organen för UNFCCC eller 
Kyotoprotokollet.

Or. en

Ändringsförslag 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast ett år efter utgången av varje 
bokföringsperiod ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om förslag till
ändrade referensnivåer för efterföljande 
bokföringsperiod i enlighet med den metod 
i beslut -/CMP.7 som använts för att 
beräkna de referensnivåer som fastställs i 
det beslutet.

4. Senast ett år efter utgången av varje 
bokföringsperiod ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om ändrade 
referensnivåer för efterföljande 
bokföringsperiod i enlighet med den metod 
i beslut -/CMP.7 som använts för att 
beräkna de referensnivåer som fastställs i 
det beslutet.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska sända in referensnivåer snarare än förslag till referensnivåer, eftersom 
detta handlar om subsidiaritet.

Ändringsförslag 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om gällande bestämmelser i beslut 
-/CMP.7 har ändrats ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om förslag till
ändrade referensnivåer som avspeglar 
dessa ändringar senast ett halvår efter att 
dessa ändringar har antagits.

5. Om gällande bestämmelser i beslut 
-/CMP.7 har ändrats ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om ändrade 
referensnivåer som avspeglar dessa 
ändringar senast ett halvår efter att dessa 
ändringar har antagits.
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Or. en

Ändringsförslag 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om gällande bestämmelser i beslut 
-/CMP.7 har ändrats ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om förslag till 
ändrade referensnivåer som avspeglar 
dessa ändringar senast ett halvår efter att 
dessa ändringar har antagits.

5. Om bestämmelserna i beslut 2/CMP.7
har ändrats på ett sätt som påverkar den 
årliga rapporteringen, inklusive de 
historiska tidsserierna för 
skogsförvaltning, ska medlemsstaterna 
göra anpassningar utgående från 
föreskrifterna i det beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 206
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om gällande bestämmelser i beslut 
-/CMP.7 har ändrats ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om förslag till 
ändrade referensnivåer som avspeglar 
dessa ändringar senast ett halvår efter att 
dessa ändringar har antagits.

5. Om bestämmelserna i beslut 2/CMP.7
har ändrats på ett sätt som påverkar den 
årliga rapporteringen, inklusive de 
historiska tidsserierna för 
skogsförvaltning, ska medlemsstaterna 
göra anpassningar utgående från 
föreskrifterna i det beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om gällande bestämmelser i beslut 
-/CMP.7 har ändrats ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om förslag till
ändrade referensnivåer som avspeglar 
dessa ändringar senast ett halvår efter att 
dessa ändringar har antagits.

5. Om gällande bestämmelser i beslut 
-/CMP.7 har ändrats ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om ändrade 
referensnivåer som avspeglar dessa 
ändringar senast ett halvår efter att dessa 
ändringar har antagits.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska sända in referensnivåer snarare än förslag till referensnivåer, eftersom 
detta handlar om subsidiaritet.

Ändringsförslag 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om bättre metoder blir tillgängliga som 
tillåter en medlemsstat att beräkna 
referensnivåer på ett betydligt mer korrekt 
sätt eller om det sker betydande 
förbättringar i kvaliteten på de uppgifter 
som är tillgängliga för en medlemsstat, ska 
den berörda medlemsstaten utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om förslag till
reviderade referensnivåer som avspeglar 
dessa förändringar.

6. Om bättre metoder blir tillgängliga som 
tillåter en medlemsstat att beräkna 
referensnivåer på ett betydligt mer korrekt 
sätt eller om det sker betydande 
förbättringar i kvaliteten på de uppgifter 
som är tillgängliga för en medlemsstat, ska 
den berörda medlemsstaten utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om reviderade 
referensnivåer som avspeglar dessa 
förändringar.

Or. en

Ändringsförslag 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om bättre metoder blir tillgängliga som 
tillåter en medlemsstat att beräkna
referensnivåer på ett betydligt mer korrekt 
sätt eller om det sker betydande 
förbättringar i kvaliteten på de uppgifter 
som är tillgängliga för en medlemsstat, ska 
den berörda medlemsstaten utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om förslag till 
reviderade referensnivåer som avspeglar 
dessa förändringar.

6. Om bättre metoder blir tillgängliga som 
tillåter en medlemsstat att i referensnivåer 
för skogsförvaltning beräkna årliga 
utsläpp och upptag på ett betydligt mer 
korrekt sätt eller om det sker betydande 
förbättringar i kvaliteten på de uppgifter 
som är tillgängliga för en medlemsstat, ska 
den berörda medlemsstaten utföra en 
teknisk anpassning utgående från 
föreskrifterna i beslut 2/CMP.7.

Or. en

Ändringsförslag 210
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om bättre metoder blir tillgängliga som 
tillåter en medlemsstat att beräkna
referensnivåer på ett betydligt mer korrekt 
sätt eller om det sker betydande 
förbättringar i kvaliteten på de uppgifter 
som är tillgängliga för en medlemsstat, ska 
den berörda medlemsstaten utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om förslag till 
reviderade referensnivåer som avspeglar 
dessa förändringar.

6. Om bättre metoder blir tillgängliga som 
tillåter en medlemsstat att i referensnivåer 
för skogsförvaltning beräkna årliga 
utsläpp och upptag på ett betydligt mer 
korrekt sätt eller om det sker betydande 
förbättringar i kvaliteten på de uppgifter 
som är tillgängliga för en medlemsstat, ska 
den berörda medlemsstaten utföra en 
teknisk anpassning utgående från 
föreskrifterna i beslut 2/CMP.7.

Or. en

Ändringsförslag 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om bättre metoder blir tillgängliga som 
tillåter en medlemsstat att beräkna 
referensnivåer på ett betydligt mer korrekt 
sätt eller om det sker betydande 
förbättringar i kvaliteten på de uppgifter 
som är tillgängliga för en medlemsstat, ska 
den berörda medlemsstaten utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om förslag till
reviderade referensnivåer som avspeglar 
dessa förändringar.

6. Om bättre metoder blir tillgängliga som 
tillåter en medlemsstat att beräkna 
referensnivåer på ett betydligt mer korrekt 
sätt eller om det sker betydande 
förbättringar i kvaliteten på de uppgifter 
som är tillgängliga för en medlemsstat, ska 
den berörda medlemsstaten utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om reviderade 
referensnivåer som avspeglar dessa
förändringar.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska sända in referensnivåer snarare än förslag till referensnivåer, eftersom 
detta handlar om subsidiaritet.

Ändringsförslag 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För de syften som avses i punkterna 4–6
ska medlemsstaterna fastställa de årliga 
utsläppsmängder som uppstår till följd av 
naturliga störningar och som tagits med i 
deras förslagna reviderade referensnivåer, 
samt ange hur de uppskattat dessa 
mängder.

7. För de syften som avses i punkterna 4, 5 
och 6 ska medlemsstaterna fastställa de 
årliga utsläppsmängder som uppstår till 
följd av naturliga störningar och som tagits 
med i deras reviderade referensnivåer, samt 
ange hur de uppskattat dessa mängder.

Or. en

Ändringsförslag 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 7



PE494.534v01-00 10/68 AM\909714SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För de syften som avses i punkterna 4–6
ska medlemsstaterna fastställa de årliga 
utsläppsmängder som uppstår till följd av 
naturliga störningar och som tagits med i 
deras förslagna reviderade referensnivåer, 
samt ange hur de uppskattat dessa 
mängder.

7. För de syften som avses i punkt 4 ska 
medlemsstaterna fastställa de årliga 
utsläppsmängder som uppstår till följd av 
naturliga störningar och som tagits med i 
deras föreslagna reviderade referensnivåer, 
samt ange hur de uppskattat dessa 
mängder.

Or. en

Ändringsförslag 214
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För de syften som avses i punkterna 4–6
ska medlemsstaterna fastställa de årliga 
utsläppsmängder som uppstår till följd av 
naturliga störningar och som tagits med i 
deras förslagna reviderade referensnivåer, 
samt ange hur de uppskattat dessa 
mängder.

7. För de syften som avses i punkt 4 ska 
medlemsstaterna fastställa de årliga 
utsläppsmängder som uppstår till följd av 
naturliga störningar och som tagits med i 
deras föreslagna reviderade referensnivåer, 
samt ange hur de uppskattat dessa 
mängder.

Or. en

Ändringsförslag 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För de syften som avses i punkterna 4–6
ska medlemsstaterna fastställa de årliga 
utsläppsmängder som uppstår till följd av 
naturliga störningar och som tagits med i 
deras förslagna reviderade referensnivåer, 

7. För de syften som avses i punkterna 4, 5 
och 6 ska medlemsstaterna fastställa de 
årliga utsläppsmängder som uppstår till 
följd av naturliga störningar och som tagits 
med i deras reviderade referensnivåer, samt 
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samt ange hur de uppskattat dessa 
mängder.

ange hur de uppskattat dessa mängder.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska sända in referensnivåer snarare än förslag till referensnivåer, eftersom 
detta handlar om subsidiaritet.

Ändringsförslag 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska kontrollera att de 
föreslagna reviderade referensnivåerna är 
korrekta.

utgår

Or. en

Motivering

För att undvika dubbla rapporteringskrav för medlemsstaterna när de kontrollerar 
referensnivåer.

Ändringsförslag 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska kontrollera att de 
föreslagna reviderade referensnivåerna är 
korrekta.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 218
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska kontrollera att de 
föreslagna reviderade referensnivåerna är 
korrekta.

8. Kommissionen ska använda de 
reviderade referensnivåerna enligt vad som 
fastställts vid arbetet med UNFCCC.

Or. en

Motivering

EU har antagit de nuvarande referensnivåerna vid arbetet med UNFCCC och bör hålla fast 
vid dem.

Ändringsförslag 219
Riikka Manner

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska kontrollera att de 
föreslagna reviderade referensnivåerna är 
korrekta.

8. Kommissionen ska använda de 
reviderade referensnivåerna enligt vad som 
fastställts vid arbetet med UNFCCC.

Or. fi

Ändringsförslag 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska kontrollera att de 
föreslagna reviderade referensnivåerna är 
korrekta.

8. För de syften som avses i punkt 4 och 
så länge varken organen för UNFCCC 
eller Kyotoprotokollet eller andra 
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efterträdande ramverk antagit några 
relevanta rättsakter för fastställande av 
referensnivåer för skogsförvaltning ska 
kommissionen kontrollera att de nya 
referensnivåerna är korrekta.

Or. en

Ändringsförslag 221
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska kontrollera att de 
föreslagna reviderade referensnivåerna är 
korrekta.

8. För de syften som avses i punkt 4 och 
så länge varken organen för UNFCCC 
eller Kyotoprotokollet eller andra 
efterträdande ramverk antagit några 
relevanta rättsakter för fastställande av 
referensnivåer för skogsförvaltning ska 
kommissionen kontrollera att de nya 
referensnivåerna är korrekta.

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ges behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att vid behov uppdatera 
referensnivåerna i bilaga II.

utgår

Or. en
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Motivering

Referensnivåer kan fastställas endast av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 223
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ges behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att vid behov uppdatera 
referensnivåerna i bilaga II.

utgår

Or. en

Motivering

EU har antagit de nuvarande referensnivåerna vid arbetet med UNFCCC och bör hålla fast 
vid dem.

Ändringsförslag 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ges behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att vid behov uppdatera 
referensnivåerna i bilaga II.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ges behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att vid behov uppdatera 
referensnivåerna i bilaga II.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringar av de bokföringsregler för skogsförvaltning som anges i artikel 6, inbegripet 
ändringar av referensnivåerna enligt bilaga II, ska antas genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 226
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ges behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med
artikel 12 för att vid behov uppdatera 
referensnivåerna i bilaga II.

utgår

Or. sv

Ändringsförslag 227
Kārlis Šadurskis

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ges behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att vid behov uppdatera 

utgår
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referensnivåerna i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 228
Riikka Manner

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ges behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att vid behov uppdatera 
referensnivåerna i bilaga II.

9. Kommissionen ska ges behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att uppdatera 
referensnivåerna i bilaga II om organen 
för UNFCCC eller Kyotoprotokollet 
antagit ändringar av referensnivåerna.

Or. en

Motivering

Referensnivåerna har antagits inom ramen för UNFCCC. Kommissionen kan inte ändra dem, 
om inte överenskommelse om detta träffats på internationell nivå.

Ändringsförslag 229
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ges behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att vid behov uppdatera 
referensnivåerna i bilaga II.

9. Eftersom det inte finns något beslut om 
referensnivåer för skogsförvaltning enligt 
UNFCCC eller Kyotoprotokollet ska 
kommissionen inrätta ett förfarande för 
fastställande av referensnivåer, vid vilket 
medlemsstaterna ska medverka. 

Or. en
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Ändringsförslag 230
Julie Girling

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Medlemsstaterna ska i sin bokföring 
av skogsförvaltning återspegla effekten av 
eventuella ändringar av bilaga II för den 
berörda bokföringsperioden i sin helhet.

utgår

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att klarlägga rapporteringskraven.

Ändringsförslag 231
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska i sin bokföring 
enligt artikel 3.1 återspegla utsläpp från 
avverkade träprodukter som innehåller kol 
den 1 januari 2013 även om dessa 
träprodukter avverkades före den dagen.

1. Medlemsstaterna ska i sin bokföring 
enligt artikel 3.1 återspegla utsläpp från 
avverkade träprodukter som innehåller kol 
den 1 januari 2014 även om dessa 
träprodukter avverkades före den dagen.

Or. it

Ändringsförslag 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska i sin bokföring 1. Medlemsstaterna ska i sin bokföring 
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enligt artikel 3.1 återspegla utsläpp från 
avverkade träprodukter som innehåller kol 
den 1 januari 2013 även om dessa 
träprodukter avverkades före den dagen.

enligt artikel 3.1 återspegla utsläpp från 
avverkade träprodukter som innehåller kol 
den 1 januari 2013 även om dessa 
träprodukter avverkades före den dagen 
och ska skilja mellan produkter från 
avskogning och från skogsförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska i sin bokföring 
enligt artikel 3.1 återspegla utsläpp från 
avverkade träprodukter som innehåller kol 
den 1 januari 2013 även om dessa 
träprodukter avverkades före den dagen.

1. Avverkade träprodukter ska inte i sig 
anses som växthusgasutsläpp.
Medlemsstaterna ska i sin bokföring enligt 
artikel 3.1 återspegla utsläpp från 
avverkade träprodukter som innehåller kol 
den 1 januari 2013 även om dessa 
träprodukter avverkades före den dagen.

Or. en

Motivering

Då träd avverkas och omvandlas till träprodukter stannar en del av kolet i biomassan kvar i 
bunden form till dess att produkterna bryts ned eller bränns. I UNFCCC står det att 
träprodukterna själva inte är några kolsänkor utan snarare reservoarer till vilka det kol som 
uppkommer vid fotosyntesen överförs.

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

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Papper. (a) Pappersmassa och papper.
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Or. de

Motivering

Vid sidan om papper spelar pappersmassa en viktig roll. Det brukar vanligen finnas en 
statistisk kategori för denna användningssektor.

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

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Trä för energiändamål.

Or. de

Ändringsförslag 236
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Trä för energiändamål.

Or. en

Ändringsförslag 237
Riikka Manner

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får använda 
landsspecifika halveringstider i stället för 
de halveringstider som anges i bilaga III, 
förutsatt att medlemsstaten fastställer dessa 

Medlemsstaterna får använda 
landsspecifika metoder och halveringstider 
i stället för de metoder och halveringstider 
som anges i bilaga III, förutsatt att 
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tider på grundval av öppna och 
kontrollerbara uppgifter.

medlemsstaten fastställer dessa metoder 
och tider på grundval av öppna och 
kontrollerbara uppgifter och metoderna 
som används är minst lika ingående eller 
exakta som de som föreskrivs ovan.

Or. en

Ändringsförslag 238
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får använda 
landsspecifika halveringstider i stället för 
de halveringstider som anges i bilaga III, 
förutsatt att medlemsstaten fastställer dessa 
tider på grundval av öppna och 
kontrollerbara uppgifter.

Medlemsstaterna får använda 
landsspecifika metoder och halveringstider 
i stället för de metoder och halveringstider 
som anges i bilaga III, förutsatt att 
medlemsstaten fastställer dem på grundval 
av öppna och kontrollerbara uppgifter och 
att de är minst lika ingående eller exakta 
som de som anges i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 239
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får använda 
landsspecifika halveringstider i stället för 
de halveringstider som anges i bilaga III, 
förutsatt att medlemsstaten fastställer dessa 
tider på grundval av öppna och 
kontrollerbara uppgifter.

Medlemsstaterna får använda 
landsspecifika halveringstider och metoder 
i stället för de halveringstider som anges i 
bilaga III, förutsatt att medlemsstaten 
fastställer dessa tider på grundval av öppna 
och kontrollerbara uppgifter.

Or. sv
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Ändringsförslag 240
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I bokföring av exporterade avverkade 
träprodukter får medlemsstaterna använda 
landsspecifika halveringstider i stället för 
de halveringstider som anges i bilaga III, 
förutsatt att medlemsstaten fastställer dessa 
tider på grundval av öppna och 
kontrollerbara uppgifter om användningen 
av avverkade träprodukter i importlandet.

I bokföring av exporterade avverkade 
träprodukter får medlemsstaterna använda 
landsspecifika halveringstider i stället för 
de halveringstider som anges i bilaga III, 
förutsatt att medlemsstaten fastställer dessa 
tider på grundval av öppna och 
kontrollerbara uppgifter om användningen 
av avverkade träprodukter i importlandet 
och att de är minst lika ingående eller 
exakta som de som anges i bilaga III.

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om medlemsstaterna i sin bokföring 
enligt artikel 3.1 återspeglar utsläpp från 
avverkade träprodukter som har avverkats 
för energiändamål ska de även göra detta 
på grundval av den omedelbara 
koldioxidavgångsmetoden.

4. Om medlemsstaterna i sin bokföring 
enligt artikel 3.1 återspeglar utsläpp från 
avverkade träprodukter som har avverkats 
för energiändamål ska de med hjälp av 
adekvata landsspecifika halveringstider ta 
hänsyn till att fossila bränslen ersatts.

Or. de

Motivering

Vid beaktandet av utsläppen från träprodukter avsedda för energiändamål bör det framgå att 
fossila bränslen ersatts. Trä för energiändamål binder dessutom beaktansvärda 
koldioxidmängder vid lagringen.
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Ändringsförslag 242
Bas Eickhout

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om medlemsstaterna i sin bokföring 
enligt artikel 3.1 återspeglar utsläpp från 
avverkade träprodukter som har avverkats 
för energiändamål ska de även göra detta
på grundval av den omedelbara 
koldioxidavgångsmetoden.

4. Medlemsstaterna ska i sin bokföring 
enligt artikel 3.1 återspegla utsläpp från 
avverkade träprodukter som har 
importerats eller avverkats för 
energiändamål på grundval av den 
omedelbara koldioxidavgångsmetoden.

Or. en

Ändringsförslag 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om medlemsstaterna i sin bokföring 
enligt artikel 3.1 återspeglar utsläpp från 
avverkade träprodukter som har avverkats 
för energiändamål ska de även göra detta 
på grundval av den omedelbara 
koldioxidavgångsmetoden.

4. Om medlemsstaterna i sin bokföring 
enligt artikel 3.1 återspeglar utsläpp från 
avverkade träprodukter som har avverkats 
för energiändamål ska de även göra detta 
på grundval av den omedelbara 
koldioxidavgångsmetoden. I 
informationssyfte kan det beräknas vilka 
utsläpp som undvikits tack vare att denna 
biomassa använts.

Or. en

Ändringsförslag 244
Riikka Manner

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
12 för att ändra den information som anges 
i bilaga III i enlighet med den 
vetenskapliga utvecklingen.

6. Kommissionen ska ges behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
12 för att ändra den information som anges 
i bilaga III i enlighet med den 
vetenskapliga utvecklingen samt om 
organen för UNFCCC eller 
Kyotoprotokollet antagit ändringar av 
referensnivåerna.

Or. en

Ändringsförslag 245
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att ändra den information 
som anges i bilaga III i enlighet med den 
vetenskapliga utvecklingen.

6. Kommissionen ska ges behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att ändra den information 
som anges i bilaga III för att återspegla 
ändringar som antagits av organen för 
UNFCCC eller Kyotoprotokollet eller 
andra efterträdande ramverk.

Or. en

Ändringsförslag 246
Elisabeth Köstinger

Förslag till beslut
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Bokföringsregler för skötsel av åkermark, 

skötsel av betesmark, förnyelse av 
vegetation samt dränering och 
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restaurering av våtmarker
1. I bokföring för skötsel av åkermark och 
skötsel av betesmark ska medlemsstaterna 
återspegla utsläpp och upptag till följd av 
sådana verksamheter beräknade som 
utsläpp och upptag under varje 
bokföringsperiod som anges i bilaga I 
minus det värde som erhålls när antalet år 
i den bokföringsperioden multipliceras 
med medlemsstatens utsläpp och upptag 
till följd av sådana verksamheter under 
basåret, enligt de uppgifter som lämnats 
till UNFCCC i den medlemsstatens 
granskade inledande rapport om 
utsläppsuppgifter för basåret i enlighet 
med bilagan till beslut 13/CMP.1
2. Om en medlemsstat väljer att upprätta 
och upprätthålla bokföring för förnyelse 
av vegetation och/eller dränering och 
restaurering av våtmarker ska de tillämpa 
den beräkningsmetod som anges i 
punkt 1.
I bokföring för dränering och 
restaurering av våtmarker ska 
medlemsstaterna återspegla utsläpp och 
upptag från den verksamheten på alla 
markområden som har dränerats sedan 
1990 och alla markområden som har 
restaurerats sedan 1990.

Or. de

Motivering

Det finns ingen internationell överenskommelse inom ramen för UNFCCC om obligatorisk 
utvidgning till verksamheter inom jordbruket. Bokföring av det slag som föreslås är dessutom 
förenad med stor osäkerhet och byråkrati.

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

Förslag till beslut
Artikel 8 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bokföringsregler för skötsel av åkermark, 
skötsel av betesmark, förnyelse av 
vegetation samt dränering och restaurering 
av våtmarker

Upprätthållande av bokföring för skötsel 
av åkermark, skötsel av betesmark, 
förnyelse av vegetation samt dränering och 
restaurering av våtmarker

Or. en

Motivering

Avsikten med detta förslag till beslut är att medlemsstaterna ska få en ram med vars hjälp de 
kan förbättra sina nationella inventeringar av växthusgaser (framför allt markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk). Det handlar alltså om en ”övning” och inte om 
att ställa upp några mål. Därför borde det heta ”rapportering” och inte ”bokföring”, men 
med tanke på vilka tillgodohavanden som de olika verksamheterna kan föra med sig (till 
exempel ”skogsförvaltning” är en kolsänka) är den lydelse som använts i rubriken till artikel 
3 lämpligare: ”… upprätthålla bokföring för markanvändning, förändrad markanvändning 
och skogsbruk” när den överlag syftar på markanvändning, förändrad markanvändning och 
skogsbruk och inte bara på skogsförvaltning.

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

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I bokföring för skötsel av åkermark och 
skötsel av betesmark ska medlemsstaterna
återspegla utsläpp och upptag till följd av 
sådana verksamheter beräknade som 
utsläpp och upptag under varje 
bokföringsperiod som anges i bilaga I 
minus det värde som erhålls när antalet år i 
den bokföringsperioden multipliceras med 
medlemsstatens utsläpp och upptag till 
följd av sådana verksamheter under 
basåret, enligt de uppgifter som lämnats till 
UNFCCC i den medlemsstatens granskade 
inledande rapport om utsläppsuppgifter för 
basåret i enlighet med bilagan till 
beslut 13/CMP.1.

1. Om en medlemsstat väljer att upprätta 
och upprätthålla bokföring för kategorier 
som avses i artikel 3.1 andra stycket ska 
medlemsstaten, utan att det påverkar 
eventuella framtida beslut om 
bokföringsregler på internationell nivå, 
återspegla utsläpp och upptag till följd av 
sådana verksamheter beräknade som 
utsläpp och upptag under varje 
bokföringsperiod som anges i bilaga I
minus det värde som erhålls när antalet år i 
den bokföringsperioden multipliceras med 
medlemsstatens utsläpp och upptag till 
följd av sådana verksamheter under 
basåret, enligt de uppgifter som lämnats till 
UNFCCC i den medlemsstatens granskade 



PE494.534v01-00 26/68 AM\909714SV.doc

SV

inledande rapport om utsläppsuppgifter för 
basåret i enlighet med bilagan till 
beslut 13/CMP.1.

Or. en

Motivering

En sammanjämkning med Durban-överenskommelsen, där bokföringen beslutades som 
obligatorisk endast för verksamheten skogsförvaltning. Kommissionens förslag är mera 
långtgående än de internationella reglerna och skapar således nya snedvridningar för 
medlemsstater och verksamhetsutövare. 

Ändringsförslag 249
Horst Schnellhardt

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I bokföring för skötsel av åkermark och 
skötsel av betesmark ska medlemsstaterna
återspegla utsläpp och upptag till följd av 
sådana verksamheter beräknade som 
utsläpp och upptag under varje 
bokföringsperiod som anges i bilaga I 
minus det värde som erhålls när antalet år i 
den bokföringsperioden multipliceras med 
medlemsstatens utsläpp och upptag till 
följd av sådana verksamheter under 
basåret, enligt de uppgifter som lämnats till 
UNFCCC i den medlemsstatens granskade 
inledande rapport om utsläppsuppgifter för 
basåret i enlighet med bilagan till 
beslut 13/CMP.1

1. Om en medlemsstat väljer att upprätta 
och upprätthålla bokföring för skötsel av 
åkermark och skötsel av betesmark ska den
återspegla utsläpp och upptag till följd av 
sådana verksamheter beräknade som 
utsläpp och upptag under varje 
bokföringsperiod som anges i bilaga I 
minus det värde som erhålls när antalet år i 
den bokföringsperioden multipliceras med 
medlemsstatens utsläpp och upptag till 
följd av sådana verksamheter under 
basåret, enligt de uppgifter som lämnats till 
UNFCCC i den medlemsstatens granskade 
inledande rapport om utsläppsuppgifter för 
basåret i enlighet med bilagan till beslut 
13/CMP.1

Or. de

Ändringsförslag 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I bokföring för skötsel av åkermark och 
skötsel av betesmark ska medlemsstaterna
återspegla utsläpp och upptag till följd av 
sådana verksamheter beräknade som 
utsläpp och upptag under varje 
bokföringsperiod som anges i bilaga I 
minus det värde som erhålls när antalet år i 
den bokföringsperioden multipliceras med 
medlemsstatens utsläpp och upptag till 
följd av sådana verksamheter under 
basåret, enligt de uppgifter som lämnats till 
UNFCCC i den medlemsstatens granskade 
inledande rapport om utsläppsuppgifter för 
basåret i enlighet med bilagan till 
beslut 13/CMP.1

1. Om en medlemsstat väljer att upprätta 
och upprätthålla bokföring för kategorier 
som avses i artikel 3.1 andra stycket ska 
medlemsstaten, utan att det påverkar 
eventuella framtida beslut om 
bokföringsregler på internationell nivå,
återspegla utsläpp och upptag till följd av 
sådana verksamheter beräknade som 
utsläpp och upptag under varje 
bokföringsperiod som anges i bilaga I 
minus det värde som erhålls när antalet år i 
den bokföringsperioden multipliceras med 
medlemsstatens utsläpp och upptag till 
följd av sådana verksamheter under 
basåret, enligt de uppgifter som lämnats till 
UNFCCC i den medlemsstatens granskade 
inledande rapport om utsläppsuppgifter för 
basåret i enlighet med bilagan till 
beslut 13/CMP.1.

Or. en

Motivering

En sammanjämkning med Durban-överenskommelsen om klimatförändringarna, där 
bokföringen beslutades som obligatorisk endast för verksamheten skogsförvaltning. 
Kommissionens förslag är mera långtgående än de internationella reglerna och skapar 
således nya snedvridningar för medlemsstater och verksamhetsutövare.

Ändringsförslag 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I bokföring för skötsel av åkermark och 
skötsel av betesmark ska medlemsstaterna
återspegla utsläpp och upptag till följd av 
sådana verksamheter beräknade som 
utsläpp och upptag under varje 
bokföringsperiod som anges i bilaga I 

1. Om en medlemsstat väljer att upprätta 
och upprätthålla bokföring för skötsel av 
åkermark och skötsel av betesmark, 
förnyelse av vegetation och/eller 
dränering och restaurering av våtmarker 
ska medlemsstaten återspegla utsläpp och 
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minus det värde som erhålls när antalet år i 
den bokföringsperioden multipliceras med 
medlemsstatens utsläpp och upptag till 
följd av sådana verksamheter under 
basåret, enligt de uppgifter som lämnats till 
UNFCCC i den medlemsstatens granskade 
inledande rapport om utsläppsuppgifter för 
basåret i enlighet med bilagan till 
beslut 13/CMP.1

upptag till följd av sådana verksamheter 
beräknade som utsläpp och upptag under 
varje bokföringsperiod som anges i bilaga I 
minus det värde som erhålls när antalet år i 
den bokföringsperioden multipliceras med 
medlemsstatens utsläpp och upptag till 
följd av sådana verksamheter under 
basåret, enligt de uppgifter som lämnats till 
UNFCCC i den medlemsstatens granskade 
inledande rapport om utsläppsuppgifter för 
basåret i enlighet med bilagan till 
beslut 13/CMP.1.

Or. en

Ändringsförslag 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat väljer att upprätta 
och upprätthålla bokföring för förnyelse 
av vegetation och/eller dränering och 
restaurering av våtmarker ska de tillämpa 
den beräkningsmetod som anges i 
punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 253
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de villkor som anges i punkt 2 är 
uppfyllda får medlemsstaterna låta bli att ta 
med icke-antropogena utsläpp av 
växthusgaser från källor till följd av 

1. Om de villkor som anges i punkt 2 är 
uppfyllda får medlemsstaterna låta bli att ta 
med icke-antropogena utsläpp av 
växthusgaser från källor till följd av 
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naturliga störningar i beräkningar för sina 
bokföringsskyldigheter enligt artikel 3.1 a, 
b, d, e och f. Om medlemsstaterna utesluter 
sådana utsläpp ska de även utesluta 
eventuella efterföljande upptag i de 
markområden där dessa naturliga 
störningar har ägt rum. Icke-antropogena 
utsläpp av växthusgaser från källor till 
följd av naturliga störningar som har tagits 
med i beräkningen av medlemsstaternas 
referensnivå enligt artikel 6.4, 6.5 eller 6.6 
ska emellertid inte uteslutas.

naturliga störningar i beräkningar för sina 
bokföringsskyldigheter enligt artikel 3.1 a, 
b, d, e och f. Om medlemsstaterna utesluter 
sådana utsläpp ska de även utesluta 
eventuella efterföljande upptag i de 
markområden där dessa naturliga 
störningar har ägt rum. Icke-antropogena 
utsläpp av växthusgaser från källor till 
följd av naturliga störningar som har tagits 
med i beräkningen av medlemsstaternas 
referensnivå, som endast berör 
skogsförvaltningen, enligt artikel 6.4, 6.5 
eller 6.6 ska emellertid inte uteslutas.

Or. pl

Ändringsförslag 254
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de villkor som anges i punkt 2 är 
uppfyllda får medlemsstaterna låta bli att ta 
med icke-antropogena utsläpp av 
växthusgaser från källor till följd av 
naturliga störningar i beräkningar för sina 
bokföringsskyldigheter enligt artikel 3.1 a, 
b, d, e och f. Om medlemsstaterna 
utesluter sådana utsläpp ska de även 
utesluta eventuella efterföljande upptag i 
de markområden där dessa naturliga 
störningar har ägt rum. Icke-antropogena 
utsläpp av växthusgaser från källor till 
följd av naturliga störningar som har tagits 
med i beräkningen av medlemsstaternas 
referensnivå enligt artikel 6.4, 6.5 eller 6.6 
ska emellertid inte uteslutas.

1. Om de villkor som anges i punkt 2 är 
uppfyllda får medlemsstaterna låta bli att ta 
med icke-antropogena utsläpp av 
växthusgaser från källor till följd av 
naturliga störningar i beräkningar för sina 
bokföringsskyldigheter enligt artikel 3.1 a, 
b, d, e och f. Icke-antropogena utsläpp av 
växthusgaser från källor till följd av 
naturliga störningar som har tagits med i 
beräkningen av medlemsstaternas 
referensnivå enligt artikel 6.4, 6.5 eller 6.6 
ska emellertid inte uteslutas.

Or. it
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Ändringsförslag 255
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får från sina 
beräkningar i samband med 
bokföringsskyldigheterna enligt artikel 3.1 
a, b och d utesluta icke-antropogena 
utsläpp av växthusgaser från källor i 
enlighet med punkt 1 om dessa icke-
antropogena utsläpp av växthusgaser från 
sådana naturliga störningar under ett enda 
år överstiger 5 % av en medlemsstats 
sammanlagda utsläpp under basåret enligt 
de uppgifter som lämnats till UNFCCC i 
den medlemsstatens granskade inledande 
rapport om utsläppsuppgifter för basåret i 
enlighet med bilagan till beslut 13/CMP.1, 
exklusive utsläpp och upptag från de 
verksamheter som avses i artikel 3.1, 
förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

2. Medlemsstaterna får från sina 
beräkningar i samband med 
bokföringsskyldigheterna enligt artikel 3.1 
a, b och d utesluta icke-antropogena 
utsläpp av växthusgaser från källor i 
enlighet med punkt 1 om dessa icke-
antropogena utsläpp av växthusgaser från 
sådana naturliga störningar under ett enda 
år överstiger 1 % av en medlemsstats 
sammanlagda utsläpp under basåret enligt 
de uppgifter som lämnats till UNFCCC i 
den medlemsstatens granskade inledande 
rapport om utsläppsuppgifter för basåret i 
enlighet med bilagan till beslut 13/CMP.1, 
exklusive utsläpp och upptag från de 
verksamheter som avses i artikel 3.1, 
förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

Or. it

Ändringsförslag 256
Julie Girling

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får från sina 
beräkningar i samband med 
bokföringsskyldigheterna enligt artikel 
3.1 a, b och d utesluta icke-antropogena 
utsläpp av växthusgaser från källor i 
enlighet med punkt 1 om dessa icke-
antropogena utsläpp av växthusgaser från 
sådana naturliga störningar under ett enda 
år överstiger 5 % av en medlemsstats 
sammanlagda utsläpp under basåret 

2. Medlemsstaterna får från sin bokföring, 
antingen årligen eller i slutet av den 
andra åtagandeperioden, utesluta utsläpp 
från naturliga störningar som under ett 
enda år överstiger bakgrundsnivån för 
skogsförvaltning, plus en marginal, om 
det behövs en sådan.
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enligt de uppgifter som lämnats till 
UNFCCC i den medlemsstatens 
granskade inledande rapport om 
utsläppsuppgifter för basåret i enlighet 
med bilagan till beslut 13/CMP.1, 
exklusive utsläpp och upptag från de 
verksamheter som avses i artikel 3.1, 
förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag följer inte gällande internationella överenskommelser.

Ändringsförslag 257
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får även separat 
undanta icke-antropogena utsläpp av 
växthusgaser från källor enligt punkt 1 från 
sina beräkningar i samband med 
bokföringsskyldigheterna enligt artikel 3.1 
e och f om dessa icke-antropogena 
växthusgasutsläpp som förorsakats av 
naturliga störningar under ett enda år 
överstiger 5 procent av medlemsstatens 
sammanlagda utsläpp under basåret enligt 
de uppgifter som lämnats till UNFCCC i 
den medlemsstatens granskade inledande 
rapport om utsläppsuppgifter för basåret i 
enlighet med bilagan till beslut 13/CMP.1, 
exklusive utsläpp och upptag från de 
verksamheter som avses i artikel 3.1, 
förutsatt att de villkor som anges i 
artikel 9.2 är uppfyllda.

3. Medlemsstaterna får även separat 
undanta icke-antropogena utsläpp av 
växthusgaser från källor enligt punkt 1 från 
sina beräkningar i samband med 
bokföringsskyldigheterna enligt artikel 3.1 
e och f om dessa icke-antropogena 
växthusgasutsläpp som förorsakats av 
naturliga störningar under ett enda år 
överstiger 1 procent av medlemsstatens 
sammanlagda utsläpp under basåret enligt 
de uppgifter som lämnats till UNFCCC i 
den medlemsstatens granskade inledande 
rapport om utsläppsuppgifter för basåret i 
enlighet med bilagan till beslut 13/CMP.1, 
exklusive utsläpp och upptag från de 
verksamheter som avses i artikel 3.1, 
förutsatt att de villkor som anges i 
artikel 9.2 är uppfyllda.

Or. it
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Ändringsförslag 258
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska i den bokföring 
som aves i artikel 3.1 ta med utsläpp från 
avverkade träprodukter som har återvunnits 
genom förtida avverkning enligt artikel 7.

4. Medlemsstaterna får från den bokföring 
som avses i artikel 3.1 också utesluta 
utsläpp från avverkade träprodukter som 
har återvunnits genom förtida avverkning 
enligt artikel 7.

Or. it

Ändringsförslag 259
Julie Girling

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att revidera de villkor som 
avses i punkt 2 första stycket mot 
bakgrund av den vetenskapliga 
utvecklingen eller för att återspegla 
ändringar i akter som har antagits av 
UNFCCC:s eller Kyotoprotokollets organ.

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att revidera de villkor som 
avses i punkt 2 första stycket för att 
återspegla smärre ändringar i akter som 
har antagits av UNFCCC:s eller 
Kyotoprotokollets organ.

Or. en

Motivering

Syftet med den nya formuleringen är att begränsa den delegerade befogenhetens omfattning.

Ändringsförslag 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att revidera de villkor som 
avses i punkt 2 första stycket mot 
bakgrund av den vetenskapliga 
utvecklingen eller för att återspegla 
ändringar i akter som har antagits av 
UNFCCC:s eller Kyotoprotokollets organ.

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att revidera de villkor som 
avses i punkt 2 första stycket för att 
återspegla smärre ändringar i akter som 
har antagits av UNFCCC:s eller 
Kyotoprotokollets organ.

Or. en

Motivering

Syftet med den nya formuleringen är att begränsa den delegerade befogenhetens omfattning.

Ändringsförslag 261
Elisabeth Köstinger

Förslag till beslut
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. de

Motivering

Kommissionens utökade möjligheter att ingripa inkräktar alltför kraftigt på sådana områden 
där medlemsstaterna själva får bestämma sin politik, såsom skogspolitiken eller markskyddet.

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

Förslag till beslut
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.
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Or. en

Motivering

Hela artikel 10 får utgå. Handlingsplaner för markanvändning, förändrad markanvändning 
och skogsbruk skulle bli en ytterligare belastning för medlemsstaterna, utan något tydligt 
mervärde. Följden skulle bli dubbel lagstiftning eftersom planerna skulle löpa jämsides med 
jordbruks-miljöåtgärderna enligt den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare.

Ändringsförslag 263
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om nationella handlingsplaner går längre än vad som 
överenskommits om i Durban. Eftersom sektorn för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk inte bidrar till att minska EU:s utsläpp av växthusgaser kan 
man fråga sig vad de åtgärder som föreslagits har för syfte. Dessutom är de åtgärder som 
föreslås luddiga och medlemsstaterna kan inte på förhand sluta sig till vilka 
rekommendationer kommissionen kan tänkas lägga fram, utgående från medlemsstaternas 
rapporter. Förslaget om handlingsplaner för markanvändning, förändrad markanvändning 
och skogsbruk går stick i stäv mot att EU inte har någon behörighet inom skogsbruket, 
eftersom detta är en nationell fråga.

Ändringsförslag 264
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. sv
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Ändringsförslag 265
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast sex månader efter inledningen av 
varje bokföringsperiod som anges i bilaga I 
ska medlemsstaterna utarbeta och till 
kommissionen översända utkast till 
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk i 
syfte att begränsa eller minska utsläpp och 
upprätthålla eller öka upptag till följd av de 
verksamheter som avses i artikel 3.1. 
Medlemsstaterna ska se till att samråd hålls 
med en rad olika intressenter.

1. Senast ett år efter inledningen av varje 
bokföringsperiod som anges i bilaga I ska 
medlemsstaterna utarbeta och till 
kommissionen på frivillig bas översända 
vägledande utkast till handlingsplaner för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i syfte att 
begränsa eller minska utsläpp och 
upprätthålla eller öka upptag till följd av de 
verksamheter som avses i artikel 3.1 
Medlemsstaterna ska se till att samråd hålls 
med en rad olika intressenter.

Or. pl

Ändringsförslag 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast sex månader efter inledningen av 
varje bokföringsperiod som anges i bilaga I 
ska medlemsstaterna utarbeta och till 
kommissionen översända utkast till 
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk i 
syfte att begränsa eller minska utsläpp och 
upprätthålla eller öka upptag till följd av de 
verksamheter som avses i artikel 3.1. 
Medlemsstaterna ska se till att samråd hålls 
med en rad olika intressenter.

1. Senast ett år efter inledningen av varje 
bokföringsperiod som anges i bilaga I ska 
medlemsstaterna utarbeta och till 
kommissionen översända utkast till 
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk, 
antingen i form av ett särskilt dokument 
eller som del av sina nationella strategier 
för en koldioxidsnål utveckling eller 
andra strategiska dokument, där de anger 
sina insatser i syfte att begränsa eller 
minska utsläpp och upprätthålla eller öka 
upptag till följd av de verksamheter som 
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avses i artikel 3.1. Medlemsstaterna ska se 
till att samråd hålls med en rad olika 
intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast sex månader efter inledningen av 
varje bokföringsperiod som anges i bilaga I 
ska medlemsstaterna utarbeta och till 
kommissionen översända utkast till 
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk i 
syfte att begränsa eller minska utsläpp och 
upprätthålla eller öka upptag till följd av de 
verksamheter som avses i artikel 3.1. 
Medlemsstaterna ska se till att samråd hålls 
med en rad olika intressenter.

1. Senast sex månader efter inledningen av 
varje bokföringsperiod som anges i bilaga I 
ska medlemsstaterna utarbeta och till 
kommissionen översända utkast till 
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk i 
syfte att begränsa eller minska utsläpp och 
upprätthålla eller öka upptag till följd av de 
verksamheter som avses i artikel 3.1. 
Medlemsstaterna ska se till att samråd hålls 
med av frågan berörda intressenter.
Handlingsplanerna för markanvändning, 
förändrad markanvändning och 
skogsbruk är avsedda att uppfattas som en 
integrerad del av de nationella 
strategierna för en koldioxidsnål 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 268
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast sex månader efter inledningen av 
varje bokföringsperiod som anges i bilaga I 

1. Senast ett år efter inledningen av varje 
bokföringsperiod som anges i bilaga I ska 
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ska medlemsstaterna utarbeta och till 
kommissionen översända utkast till 
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk i 
syfte att begränsa eller minska utsläpp och 
upprätthålla eller öka upptag till följd av de 
verksamheter som avses i artikel 3.1. 
Medlemsstaterna ska se till att samråd hålls 
med en rad olika intressenter.

medlemsstaterna utarbeta och till 
kommissionen översända information om 
åtgärder inom området markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk, 
antingen i form av ett särskilt dokument 
eller som en klart igenkännlig del av 
rapporteringskraven i artiklarna 14 och 
15 i förordning (EU) nr …/… 
[kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om en mekanism för att 
övervaka och rapportera utsläpp av 
växthusgaser och för att rapportera 
annan information på nationell och 
unionsnivå som är relevant för 
klimatförändringen (COM(2011)0789 –
2011/0372(COD)], i syfte att begränsa eller 
minska utsläpp och upprätthålla eller öka 
upptag till följd av de verksamheter som 
avses i artikel 3.1. Medlemsstaterna ska se 
till att samråd hålls med en rad olika 
intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast sex månader efter inledningen av 
varje bokföringsperiod som anges i bilaga I 
ska medlemsstaterna utarbeta och till 
kommissionen översända utkast till 
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk i 
syfte att begränsa eller minska utsläpp och 
upprätthålla eller öka upptag till följd av de 
verksamheter som avses i artikel 3.1. 
Medlemsstaterna ska se till att samråd 
hålls med en rad olika intressenter.

1. Senast arton månader efter inledningen 
av varje bokföringsperiod som anges i 
bilaga I ska medlemsstaterna utarbeta och 
till kommissionen översända utkast till 
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk i 
syfte att begränsa eller minska utsläpp och 
upprätthålla eller öka upptag till följd av de 
verksamheter som avses i artikel 3.1 första 
stycket samt, om system finns och 
uppgifter är tillgängliga, de verksamheter 
som avses i artikel 3.2 andra stycket. 
Medlemsstaterna ska samråda med olika 
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intressenter då handlingsplanerna 
utarbetas.

Or. en

Motivering

Nationella handlingsplaner skulle bli en ytterligare belastning för medlemsstaterna, utan 
något tydligt mervärde. Följden skulle bli dubbel lagstiftning eftersom de handlingsplaner 
som föreslagits skulle löpa jämsides med jordbruks-miljöåtgärderna enligt den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra pelare. Medlemsstaterna bör i stället ta med åtgärder för att 
främja hållbar skogsförvaltning och markförvaltning.

Ändringsförslag 270
Kārlis Šadurskis

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast sex månader efter inledningen av 
varje bokföringsperiod som anges i bilaga I 
ska medlemsstaterna utarbeta och till 
kommissionen översända utkast till
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk i 
syfte att begränsa eller minska utsläpp och 
upprätthålla eller öka upptag till följd av de 
verksamheter som avses i artikel 3.1. 
Medlemsstaterna ska se till att samråd hålls 
med en rad olika intressenter.

1. Senast ett år efter inledningen av varje 
bokföringsperiod som anges i bilaga I ska 
medlemsstaterna utarbeta och till 
kommissionen översända handlingsplaner 
för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, antingen i 
form av ett särskilt dokument eller som en 
klart igenkännlig del av sina nationella 
strategier för en koldioxidsnål utveckling,
där de anger sina insatser i syfte att 
begränsa eller minska utsläpp och
upprätthålla eller öka upptag till följd av de 
verksamheter som avses i artikel 3.1. 
Medlemsstaterna ska se till att samråd hålls 
med en rad olika intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 271
Matthias Groote

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast sex månader efter inledningen av 
varje bokföringsperiod som anges i bilaga I 
ska medlemsstaterna utarbeta och till 
kommissionen översända utkast till
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk i 
syfte att begränsa eller minska utsläpp och 
upprätthålla eller öka upptag till följd av de 
verksamheter som avses i artikel 3.1. 
Medlemsstaterna ska se till att samråd hålls 
med en rad olika intressenter.

1. Senast sex månader efter inledningen av 
varje bokföringsperiod som anges i bilaga I 
ska medlemsstaterna till kommissionen 
översända redogörelser för vad de i sina
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk 
rent konkret gjort i syfte att begränsa eller 
minska utsläpp och upprätthålla eller öka 
upptag till följd av de verksamheter som 
avses i artikel 3.1. Medlemsstaterna ska se 
till att samråd hålls med en rad företrädare 
för olika intressen.

Or. de

Ändringsförslag 272
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utkasten till handlingsplaner för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk ska täcka 
hela den berörda bokföringsperiod som 
anges i bilaga I.

När en medlemsstat rapporterar om 
åtgärder inom områdena 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk som en 
del av förordning (EU) nr …/… 
[kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om en mekanism för att 
övervaka och rapportera utsläpp av 
växthusgaser och för att rapportera 
annan information på nationell och 
unionsnivå som är relevant för 
klimatförändringen (COM (2011)0789 –
2011/0372(COD] ska de datum för 
rapporteringen som anges i förordningen 
gälla.
Åtgärderna inom områdena
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk ska täcka 
hela den berörda bokföringsperiod som 
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anges i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 273
Julie Girling

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utkasten till handlingsplaner för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk ska täcka 
hela den berörda bokföringsperiod som 
anges i bilaga I.

Handlingsplanerna för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk 
ska täcka hela den berörda 
bokföringsperiod som anges i bilaga I.

Or. en

Motivering

Nationella handlingsplaner skulle bli en ytterligare belastning för medlemsstaterna, utan 
något tydligt mervärde. Följden skulle bli dubbel lagstiftning eftersom de handlingsplaner 
som föreslagits skulle löpa jämsides med jordbruks-miljöåtgärderna enligt den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra pelare. Medlemsstaterna bör i stället ta med åtgärder för att 
främja hållbar skogsförvaltning och markförvaltning.

Ändringsförslag 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En särskild arbetsgrupp av experter ska 
tillsättas för att bistå kommissionen med 
utvärderingen av de nationella 
handlingsplanerna.

Or. en
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Motivering

För att uppnå största möjliga förståelse för de åtgärder som vidtas av medlemsstaterna bör 
kommissionen få stöd av en högnivågrupp av tekniska experter och experter på 
markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

Ändringsförslag 275
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska lämna följande 
information om varje verksamhet som 
avses i artikel 3.1 i sina utkast till 
handlingsplaner:

utgår

(a) En beskrivning av tidigare trender för 
utsläpp och upptag.
(b) Prognoser för utsläpp och upptag för 
respektive bokföringsperiod.
(c) En analys av potentialen för att 
begränsa eller minska utsläppen eller 
bibehålla eller öka upptag.
(d) En förteckning över åtgärder, i 
förekommande fall inbegripet dem som 
anges i bilaga IV, som ska vidtas för att 
uppfylla potentialen att begränsa 
klimatförändringarna, enligt vad som har 
fastställts i den analys som avses i c.
(e) Planerad politik för att genomföra de 
åtgärder som avses i d, inklusive en 
beskrivning av åtgärdernas förväntade 
effekt på utsläpp och upptag.
(f) Tidplaner för att anta och genomföra 
de åtgärder som avses i d.

Or. sv

Ändringsförslag 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska lämna följande 
information om varje verksamhet som 
avses i artikel 3.1 i sina utkast till 
handlingsplaner:

2. Medlemsstaterna ska överväga att lämna 
följande information om varje verksamhet 
som avses i artikel 3.1 i sina utkast till 
handlingsplaner:

Or. en

Ändringsförslag 277
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska lämna följande 
information om varje verksamhet som 
avses i artikel 3.1 i sina utkast till 
handlingsplaner:

2. Medlemsstaterna ska överväga att lämna 
följande information om varje verksamhet 
som avses i artikel 3.1 i sina åtgärder inom 
områdena markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk:

Or. en

Ändringsförslag 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska lämna följande 
information om varje verksamhet som 
avses i artikel 3.1 i sina utkast till
handlingsplaner:

2. Medlemsstaterna ska överväga att ta 
med följande i sina handlingsplaner i 
anslutning till artikel 3.1 första stycket 
samt, om system finns och uppgifter är 
tillgängliga, i anslutning till artikel 3.2 
andra stycket:
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Or. en

Motivering

Nationella handlingsplaner skulle bli en ytterligare belastning för medlemsstaterna, utan 
något tydligt mervärde. Följden skulle bli dubbel lagstiftning eftersom de handlingsplaner 
som föreslagits skulle löpa jämsides med jordbruks-miljöåtgärderna enligt den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra pelare. Medlemsstaterna bör i stället ta med åtgärder för att 
främja hållbar skogsförvaltning och markförvaltning.

Ändringsförslag 279
Kārlis Šadurskis

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska lämna följande 
information om varje verksamhet som 
avses i artikel 3.1 i sina utkast till 
handlingsplaner:

2. Medlemsstaterna ska överväga att lämna 
följande information om varje verksamhet 
som avses i artikel 3.1 i sina utkast till 
handlingsplaner:

Or. en

Ändringsförslag 280
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En analys av potentialen för att 
begränsa eller minska utsläppen eller 
bibehålla eller öka upptag.

(c) En analys av potentialen för att 
begränsa eller minska utsläppen eller 
bibehålla eller öka upptag. En analys av 
potentialen för att begränsa eller minska 
utsläppen eller bibehålla eller öka upptag, 
också genom ersättning av sådana 
material och energiråvaror som 
förorsakar stora utsläpp av växthusgaser.

Or. en
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Ändringsförslag 281
Kārlis Šadurskis

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En förteckning över åtgärder, i 
förekommande fall inbegripet dem som 
anges i bilaga IV, som ska vidtas för att 
uppfylla potentialen att begränsa 
klimatförändringarna, enligt vad som har 
fastställts i den analys som avses i led c.

(d) En förteckning över åtgärder, i 
förekommande fall inbegripet, men inte 
begränsat till, dem som på vägledande 
basis anges i bilaga IV, där varje 
medlemsstat fastställer vilka som är de 
lämpligaste åtgärderna som ska vidtas för 
att, utgående från de nationella 
förutsättningarna, uppfylla potentialen att 
begränsa klimatförändringarna, enligt vad 
som har fastställts i den analys som avses i 
led c.

Or. en

Ändringsförslag 282
Julie Girling

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En förteckning över åtgärder, i 
förekommande fall inbegripet dem som 
anges i bilaga IV, som ska vidtas för att 
uppfylla potentialen att begränsa 
klimatförändringarna, enligt vad som har 
fastställts i den analys som avses i c.

(d) Strategier som planeras för att främja 
och stödja hållbar skogsförvaltning och 
hållbar markförvaltning. 
Medlemsstaterna får be kommissionen om 
teknisk och operativ vägledning i frågor 
som omfattas av detta led.

Or. en

Motivering

Nationella handlingsplaner skulle bli en ytterligare belastning för medlemsstaterna, utan 
något tydligt mervärde. Följden skulle bli dubbel lagstiftning eftersom de handlingsplaner 
som föreslagits skulle löpa jämsides med jordbruks-miljöåtgärderna enligt den gemensamma 
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jordbrukspolitikens andra pelare. Medlemsstaterna bör i stället ta med åtgärder för att 
främja hållbar skogsförvaltning och markförvaltning.

Ändringsförslag 283
Julie Girling

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Planerad politik för att genomföra de 
åtgärder som avses i d, inklusive en 
beskrivning av åtgärdernas förväntade 
effekt på utsläpp och upptag.

utgår

Or. en

Motivering

Nationella handlingsplaner skulle bli en ytterligare belastning för medlemsstaterna, utan 
något tydligt mervärde. Följden skulle bli dubbel lagstiftning eftersom de handlingsplaner 
som föreslagits skulle löpa jämsides med jordbruks-miljöåtgärderna enligt den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra pelare. Medlemsstaterna bör i stället ta med åtgärder för att 
främja hållbar skogsförvaltning och markförvaltning.

Ändringsförslag 284
Julie Girling

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Tidplaner för att anta och genomföra 
de åtgärder som avses i d.

utgår

Or. en

Motivering

Nationella handlingsplaner skulle bli en ytterligare belastning för medlemsstaterna, utan 
något tydligt mervärde. Följden skulle bli dubbel lagstiftning eftersom de handlingsplaner 
som föreslagits skulle löpa jämsides med jordbruks-miljöåtgärderna enligt den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra pelare. Medlemsstaterna bör i stället ta med åtgärder för att 
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främja hållbar skogsförvaltning och markförvaltning.

Ändringsförslag 285
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Tidplaner för att anta och genomföra de 
åtgärder som avses i led d.

(f) Vägledande tidplaner för att anta och 
genomföra de åtgärder som avses i led d.

Or. en

Ändringsförslag 286
Kārlis Šadurskis

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska tillhandahålla 
medlemsstaterna vägledning och tekniskt 
stöd och anta särskilda riktlinjer för 
handlingsplanerna för markanvändning, 
förändrad markanvändning och 
skogsbruk.

Or. en

Ändringsförslag 287
Riikka Manner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om medlemsstaterna har nationella 
program eller handlingsplaner för 
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jordbruks- och skogsbrukssektorn och 
dessa program liknar åtgärderna i 
bilaga IV får medlemsstaterna använda 
dessa program och handlingsplaner som 
ersättande program för 
handlingsplanerna för markanvändning, 
förändrad markanvändning och 
skogsbruk.

Or. en

Ändringsförslag 288
Bas Eickhout

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska i 
handlingsplanerna för markanvändning, 
förändrad markanvändning och 
skogsbruk fastställa mål för begränsning 
eller minskning av utsläpp samt för att 
behålla eller öka de upptag som sker 
genom de verksamheter som omfattas av 
detta beslut och på så sätt återspegla 
minskningspotentialen. Medlemsstaterna 
ska i vart fall se till att deras respektive 
upptag inte minskar eller att utsläppen 
från sektorn för markanvändning, 
förändrad markanvändning och 
skogsbruk minskar, jämfört med de nivåer 
de hade 2005.

Or. en

Ändringsförslag 289
Riikka Manner

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska utvärdera en 
medlemsstats utkast till handlingsplan för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk inom tre 
månader efter mottagandet av all relevant 
information från den medlemsstaten. 
Kommissionen ska offentliggöra resultatet 
av utvärderingen och får i förekommande 
fall utfärda rekommendationer för att 
förbättra medlemsstatens ansträngningar 
för att begränsa eller minska utsläpp och 
bibehålla eller öka upptag.

utgår

Medlemsstaterna ska ta vederbörlig 
hänsyn till kommissionens slutsatser och 
ska offentliggöra sina handlingsplaner 
för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i 
elektronisk form och göra dem 
tillgängliga för allmänheten inom tre 
månader från mottagandet av 
kommissionens utvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 290
Kārlis Šadurskis

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska utvärdera en 
medlemsstats utkast till handlingsplan för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk inom tre 
månader efter mottagandet av all relevant 
information från den medlemsstaten. 
Kommissionen ska offentliggöra resultatet 
av utvärderingen och får i förekommande 
fall utfärda rekommendationer för att 
förbättra medlemsstatens ansträngningar 
för att begränsa eller minska utsläpp och 

utgår
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bibehålla eller öka upptag.
Medlemsstaterna ska ta vederbörlig 
hänsyn till kommissionens slutsatser och 
ska offentliggöra sina handlingsplaner 
för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i 
elektronisk form och göra dem 
tillgängliga för allmänheten inom tre 
månader från mottagandet av 
kommissionens utvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 291
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska utvärdera en 
medlemsstats utkast till handlingsplan för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk inom tre 
månader efter mottagandet av all relevant 
information från den medlemsstaten. 
Kommissionen ska offentliggöra resultatet 
av utvärderingen och får i förekommande 
fall utfärda rekommendationer för att 
förbättra medlemsstatens ansträngningar 
för att begränsa eller minska utsläpp och 
bibehålla eller öka upptag.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 292
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska utvärdera en 
medlemsstats utkast till handlingsplan för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk inom tre 
månader efter mottagandet av all relevant 
information från den medlemsstaten. 
Kommissionen ska offentliggöra resultatet 
av utvärderingen och får i förekommande 
fall utfärda rekommendationer för att 
förbättra medlemsstatens ansträngningar 
för att begränsa eller minska utsläpp och 
bibehålla eller öka upptag.

utgår

Or. sv

Ändringsförslag 293
Horst Schnellhardt

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska utvärdera en 
medlemsstats utkast till handlingsplan för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk inom tre 
månader efter mottagandet av all relevant 
information från den medlemsstaten. 
Kommissionen ska offentliggöra resultatet
av utvärderingen och får i förekommande 
fall utfärda rekommendationer för att 
förbättra medlemsstatens ansträngningar 
för att begränsa eller minska utsläpp och 
bibehålla eller öka upptag.

3. Kommissionen ska utvärdera en 
medlemsstats utkast till handlingsplan för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk inom tre 
månader efter mottagandet av all relevant 
information från den medlemsstaten. 
Kommissionen ska offentliggöra resultatet 
av utvärderingen och får i förekommande 
fall utfärda rekommendationer utgående 
från det praktiska livets krav för att 
förbättra medlemsstatens ansträngningar 
för att begränsa eller minska utsläpp och 
bibehålla eller öka upptag.

Or. de

Ändringsförslag 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska utvärdera en 
medlemsstats utkast till handlingsplan för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk inom tre 
månader efter mottagandet av all relevant 
information från den medlemsstaten. 
Kommissionen ska offentliggöra resultatet 
av utvärderingen och får i förekommande 
fall utfärda rekommendationer för att
förbättra medlemsstatens ansträngningar 
för att begränsa eller minska utsläpp och 
bibehålla eller öka upptag.

3. Kommissionen får samla in 
information om medlemsstaternas 
åtgärder och offentliggöra den i en 
rapport för att underlätta utbytet av 
kunskap och bästa praxis mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 295
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska utvärdera en 
medlemsstats utkast till handlingsplan för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk inom tre 
månader efter mottagandet av all relevant 
information från den medlemsstaten. 
Kommissionen ska offentliggöra resultatet 
av utvärderingen och får i förekommande 
fall utfärda rekommendationer för att 
förbättra medlemsstatens ansträngningar 
för att begränsa eller minska utsläpp och 
bibehålla eller öka upptag.

3. Kommissionen får sammanföra sina 
rön från alla medlemsstaters 
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk 
för att underlätta utbytet av kunskap och 
bästa praxis mellan medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 296
Anja Weisgerber

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska utvärdera en 
medlemsstats utkast till handlingsplan för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk inom tre 
månader efter mottagandet av all relevant 
information från den medlemsstaten. 
Kommissionen ska offentliggöra resultatet 
av utvärderingen och får i förekommande 
fall utfärda rekommendationer för att 
förbättra medlemsstatens ansträngningar 
för att begränsa eller minska utsläpp och 
bibehålla eller öka upptag.

3. Kommissionen ska samråda med 
medlemsstaterna om deras 
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk. 
Kommissionen ska i samförstånd med 
medlemsstaterna offentliggöra resultatet 
av detta samråd och i förekommande fall 
utfärda rekommendationer för att förbättra 
medlemsstatens ansträngningar för att 
begränsa eller minska utsläpp och bibehålla 
eller öka upptag.

Or. de

Ändringsförslag 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska utvärdera en 
medlemsstats utkast till handlingsplan för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk inom tre 
månader efter mottagandet av all relevant 
information från den medlemsstaten. 
Kommissionen ska offentliggöra resultatet 
av utvärderingen och får i förekommande 
fall utfärda rekommendationer för att 
förbättra medlemsstatens ansträngningar 
för att begränsa eller minska utsläpp och 
bibehålla eller öka upptag.

3. Kommissionen ska offentliggöra en 
sammanfattande rapport om 
medlemsstaternas handlingsplaner.

Or. en
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Motivering

Nationella handlingsplaner skulle bli en ytterligare belastning för medlemsstaterna, utan 
något tydligt mervärde. Följden skulle bli dubbel lagstiftning eftersom de handlingsplaner 
som föreslagits skulle löpa jämsides med jordbruks-miljöåtgärderna enligt den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra pelare. Medlemsstaterna bör i stället ta med åtgärder för att 
främja hållbar skogsförvaltning och markförvaltning.

Ändringsförslag 298
Matthias Groote

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska utvärdera en 
medlemsstats utkast till handlingsplan för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk inom tre 
månader efter mottagandet av all relevant 
information från den medlemsstaten. 
Kommissionen ska offentliggöra resultatet 
av utvärderingen och får i förekommande 
fall utfärda rekommendationer för att 
förbättra medlemsstatens ansträngningar 
för att begränsa eller minska utsläpp och 
bibehålla eller öka upptag.

3. Efter mottagandet av all relevant 
information från medlemsstaterna ska 
kommissionen utvärdera en medlemsstats 
utkast till handlingsplan för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk inom tre 
månader och fastställa om medlemsstaten 
följer riktlinjerna och uppfyller kraven. 
Kommissionen ska offentliggöra resultatet 
av utvärderingen och får i förekommande 
fall utfärda rekommendationer för att 
förbättra medlemsstatens ansträngningar 
för att begränsa eller minska utsläpp och 
bibehålla eller öka upptag.

Or. de

Ändringsförslag 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ta vederbörlig 
hänsyn till kommissionens slutsatser och 
ska offentliggöra sina handlingsplaner 

utgår
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för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i 
elektronisk form och göra dem 
tillgängliga för allmänheten inom tre 
månader från mottagandet av 
kommissionens utvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 300
Julie Girling

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ta vederbörlig 
hänsyn till kommissionens slutsatser och 
ska offentliggöra sina handlingsplaner 
för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i 
elektronisk form och göra dem 
tillgängliga för allmänheten inom tre 
månader från mottagandet av 
kommissionens utvärdering.

utgår

Or. en

Motivering

Nationella handlingsplaner skulle bli en ytterligare belastning för medlemsstaterna, utan 
något tydligt mervärde. Följden skulle bli dubbel lagstiftning eftersom de handlingsplaner 
som föreslagits skulle löpa jämsides med jordbruks-miljöåtgärderna enligt den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra pelare. Medlemsstaterna bör i stället ta med åtgärder för att 
främja hållbar skogsförvaltning och markförvaltning.

Ändringsförslag 301
Horst Schnellhardt

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ta vederbörlig 
hänsyn till kommissionens slutsatser och 
ska offentliggöra sina handlingsplaner för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i 
elektronisk form och göra dem tillgängliga 
för allmänheten inom tre månader från 
mottagandet av kommissionens 
utvärdering.

Medlemsstaterna ska notera
kommissionens slutsatser för kännedom
och ska offentliggöra sina handlingsplaner 
för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i 
elektronisk form och göra dem tillgängliga 
för allmänheten inom tre månader från 
mottagandet av kommissionens 
utvärdering.

Or. de

Ändringsförslag 302
Anja Weisgerber

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ta vederbörlig hänsyn 
till kommissionens slutsatser och ska 
offentliggöra sina handlingsplaner för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i 
elektronisk form och göra dem 
tillgängliga för allmänheten inom tre 
månader från mottagandet av 
kommissionens utvärdering.

Medlemsstaterna ska ta vederbörlig hänsyn 
till resultaten av samrådet med 
kommissionen.

Or. de

Ändringsförslag 303
Riikka Manner

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska när halva utgår
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bokföringsperioden enligt bilaga I har 
gått och vid utgången av varje 
bokföringsperiod enligt bilaga I lämna en 
rapport till kommissionen om framstegen 
i genomförandet av handlingsplanerna 
för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

Or. en

Ändringsförslag 304
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska när halva 
bokföringsperioden enligt bilaga I har gått 
och vid utgången av varje bokföringsperiod 
enligt bilaga I lämna en rapport till 
kommissionen om framstegen i 
genomförandet av handlingsplanerna för
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

4. Medlemsstaterna ska, när detta är 
relevant som ett led i deras rapportering 
enligt förordning (EU) nr .../... 
[kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om en mekanism för att 
övervaka och rapportera utsläpp av 
växthusgaser och för att rapportera 
annan information på nationell och 
unionsnivå som är relevant för 
klimatförändringen (COM(2011)0789 –
2011/0372(COD)], efter det att halva 
bokföringsperioden enligt bilaga I har gått 
och vid utgången av varje bokföringsperiod 
enligt bilaga I lämna en rapport till 
kommissionen om framstegen i 
genomförandet av sina åtgärder inom 
områdena markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

Medlemsstaterna ska för allmänheten 
tillgängliggöra de rapporter som avses i 
punkterna 1 och 4, inom tre månader 
efter det att de lämnats till kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska när halva 
bokföringsperioden enligt bilaga I har 
gått och vid utgången av varje 
bokföringsperiod enligt bilaga I lämna en 
rapport till kommissionen om framstegen i 
genomförandet av handlingsplanerna för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

4. Medlemsstaterna ska vid utgången av 
varje bokföringsperiod enligt bilaga I 
lämna en rapport till kommissionen om 
framstegen i genomförandet av 
handlingsplanerna för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk.

Kommissionen ska offentliggöra en 
sammanfattande rapport om framstegen 
med genomförandet av medlemsstaternas 
handlingsplaner.

Or. en

Motivering

Nationella handlingsplaner skulle bli en ytterligare belastning för medlemsstaterna, utan 
något tydligt mervärde. Följden skulle bli dubbel lagstiftning eftersom de handlingsplaner 
som föreslagits skulle löpa jämsides med jordbruks-miljöåtgärderna enligt den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra pelare. Medlemsstaterna bör i stället ta med åtgärder för att 
främja hållbar skogsförvaltning och markförvaltning.

Ändringsförslag 306
Riikka Manner

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska utvärdera 
medlemsstaternas genomförande av sina 
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och 
skogsbruk inom sex månader efter 
mottagandet av de rapporter som avses i 

utgår
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punkt 4.
Kommissionen ska offentliggöra dessa 
rapporter och resultatet av sin utvärdering 
och får i förekommande fall utfärda 
rekommendationer för att förbättra 
medlemsstatens ansträngningar för att 
begränsa eller minska utsläpp och 
bibehålla eller öka upptag. 
Medlemsstaterna ska ta vederbörlig 
hänsyn till kommissionens slutsatser.

Or. en

Ändringsförslag 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska utvärdera 
medlemsstaternas genomförande av sina 
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och 
skogsbruk inom sex månader efter 
mottagandet av de rapporter som avses i 
punkt 4.

utgår

Kommissionen ska offentliggöra dessa 
rapporter och resultatet av sin utvärdering 
och får i förekommande fall utfärda 
rekommendationer för att förbättra 
medlemsstatens ansträngningar för att 
begränsa eller minska utsläpp och 
bibehålla eller öka upptag. 
Medlemsstaterna ska ta vederbörlig 
hänsyn till kommissionens slutsatser.

Or. en

Motivering

Nationella handlingsplaner skulle bli en ytterligare belastning för medlemsstaterna, utan 
något tydligt mervärde. Följden skulle bli dubbel lagstiftning eftersom de handlingsplaner 
som föreslagits skulle löpa jämsides med jordbruks-miljöåtgärderna enligt den gemensamma 
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jordbrukspolitikens andra pelare. Medlemsstaterna bör i stället ta med åtgärder för att 
främja hållbar skogsförvaltning och markförvaltning.

Ändringsförslag 308
Kārlis Šadurskis

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska utvärdera 
medlemsstaternas genomförande av sina 
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och 
skogsbruk inom sex månader efter 
mottagandet av de rapporter som avses i 
punkt 4.

utgår

Kommissionen ska offentliggöra dessa 
rapporter och resultatet av sin utvärdering 
och får i förekommande fall utfärda 
rekommendationer för att förbättra 
medlemsstatens ansträngningar för att 
begränsa eller minska utsläpp och 
bibehålla eller öka upptag. 
Medlemsstaterna ska ta vederbörlig 
hänsyn till kommissionens slutsatser.

Or. en

Ändringsförslag 309
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska utvärdera 
medlemsstaternas genomförande av sina 
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och 
skogsbruk inom sex månader efter 
mottagandet av de rapporter som avses i 

utgår
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punkt 4.

Or. pl

Ändringsförslag 310
Horst Schnellhardt

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska offentliggöra dessa 
rapporter och resultatet av sin utvärdering 
och får i förekommande fall utfärda 
rekommendationer för att förbättra 
medlemsstatens ansträngningar för att 
begränsa eller minska utsläpp och bibehålla 
eller öka upptag. Medlemsstaterna ska ta 
vederbörlig hänsyn till kommissionens 
slutsatser.

Kommissionen ska offentliggöra resultatet 
av utvärderingen och får i förekommande 
fall utfärda rekommendationer utgående 
från det praktiska livets krav för att 
förbättra medlemsstatens ansträngningar 
för att begränsa eller minska utsläpp och 
bibehålla eller öka upptag.
Medlemsstaterna ska ta vederbörlig hänsyn 
till kommissionens slutsatser.

Or. de

Ändringsförslag 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska offentliggöra dessa 
rapporter och resultatet av sin utvärdering 
och får i förekommande fall utfärda 
rekommendationer för att förbättra 
medlemsstatens ansträngningar för att 
begränsa eller minska utsläpp och bibehålla 
eller öka upptag. Medlemsstaterna ska ta 
vederbörlig hänsyn till kommissionens 
slutsatser.

Kommissionen ska offentliggöra dessa 
rapporter och resultatet av sin utvärdering 
för att förbättra medlemsstatens 
ansträngningar för att begränsa eller 
minska utsläpp och bibehålla eller öka 
upptag.

Or. en
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Ändringsförslag 312
Julie Girling

Förslag till beslut
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Rapporterings- och 

övervakningsskyldigheter
Medlemsstaterna ska fullgöra sina 
övervaknings- och 
rapporteringsskyldigheter avseende 
utsläpp och upptag som är resultatet av 
verksamheter i samband med detta beslut 
i linje med förordning (EU) nr …/… 
[kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om en mekanism för att 
övervaka och rapportera utsläpp av 
växthusgaser och för att rapportera 
annan information på nationell och 
unionsnivå som är relevant för 
klimatförändringen (COM(2011)0789 –
2011/0372(COD)].

Or. en

Motivering

Nationella handlingsplaner skulle bli en ytterligare belastning för medlemsstaterna, utan 
något tydligt mervärde. Med tanke på tillämpningen av detta beslut vore det mer på sin plats 
att ta bort denna bestämmelse och ersätta den med en länk till den förordning, som för 
närvarande förhandlas, om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av 
växthusgaser inom unionen och för att rapportera annan information på nationell nivå och 
unionsnivå som är relevant för klimatförändringarna (COM(2011)0789), vilket innebär att 
medlemsstaterna måste övervaka och rapportera utsläpp och upptag inom EU.

Ändringsförslag 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber
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Förslag till beslut
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se över 
bokföringsreglerna i detta beslut inom ett 
år från utgången av den första 
bokföringsperiod som anges i bilaga I.

Kommissionen ska se över 
bokföringsreglerna i detta beslut inom ett 
år från utgången av den första 
bokföringsperiod som anges i bilaga I, mot 
bakgrund av internationella 
förhandlingar och UNFCCC.

Or. en

Motivering

För att det ska gå lättare att avlägga nationella rapporter och för att snedvridningar mellan 
olika ramar ska undvikas är det av yttersta vikt att EU:s ram för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk står i konsekvens med de internationella reglerna. Här 
föreslås en anpassning till den internationella ramen (beslut 16./CMP.1) för att underlätta 
den nationella rapporteringen och trygga konsekvensen.

Ändringsförslag 314
Julie Girling

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter till 
kommissionen som avses i artiklarna 2.2, 
4.6, 6.8, 7.6 och 9.4 ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från det 
datum då detta beslut träder i kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 2.2, 7.6 och 9.4 
ska ges till kommissionen för en period av 
fem år från och med det datum då detta 
beslut träder i kraft.

Or. en

Motivering

Visserligen är det önskvärt att den föränderliga internationella situationen ska kunna 
återspeglas i Europa och därför kan det behövas vissa delegerade befogenheter, men likväl 
bör befogenheterna att anta delegerade akter vara strikt tidsbegränsade. Kommissionen har 
inte heller angett några skäl till att de delegerade akter som föreslås i beslutet skulle 
utsträcka sig längre än till åtagandeperioden.
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Ändringsförslag 315
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter till 
kommissionen som avses i artiklarna 2.2, 
4.6, 6.8, 7.6 och 9.4 ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från det 
datum då detta beslut träder i kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 2.2, 4.7, 7.6 
och 9.4 ska ges till kommissionen på 
obestämd tid från och med det datum då 
detta beslut träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 316
Kārlis Šadurskis

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter till 
kommissionen som avses i artiklarna 2.2,
4.6, 6.8, 7.6 och 9.4 ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från det 
datum då detta beslut träder i kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 4.7, 7.6 och 6.4 
ska ges till kommissionen på obestämd tid 
från och med det datum då detta beslut 
träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 317
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 2.2, 4.6, 6.8, 7.6 och 9.4 får när 

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 2.2, 4.7, 7.6 och 9.4 får när som 
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som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning eller vid ett senare, i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av de delegerade akter som 
redan har trätt i kraft.

helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning 
eller vid ett senare, i beslutet angivet 
datum. Det påverkar inte giltigheten av
delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 318
Kārlis Šadurskis

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 2.2, 4.6, 6.8, 7.6 och 9.4 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning eller vid ett senare, i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av de delegerade akter som 
redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 2.3, 4.7, 7.6 och 9.5 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning 
eller vid ett senare, i beslutet angivet 
datum. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 319
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 2.2, 4.7, 6.9, 7.6 och 9.4 ska 
träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten
inom en period på två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 2.2, 4.7, 7.6 och 9.4 ska 
träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av den perioden har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 320
Kārlis Šadurskis

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 2.2, 4.7, 6.9, 7.6 och 9.4 ska 
träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten
inom en period på två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 2.3, 4.7, 7.6 och 9.5 ska 
träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av den perioden har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en
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Ändringsförslag 321
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta beslut träder i kraft den 
1 januari 2013.

Detta beslut träder i kraft den 
1 januari 2014.

Or. it

Ändringsförslag 322
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga I – tabell – rad 2 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 januari 2013–31 december 2020 1 januari 2014–31 december 2020

Or. it

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

Förslag till beslut
Bilaga III – ”Standardhalveringstider (HT)” – rad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 år för papper 2 år för papper och trä för energiändamål

Or. de

Ändringsförslag 324
Julie Girling

Förslag till beslut
Bilaga IV
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. en

Motivering

Nationella handlingsplaner skulle bli en ytterligare belastning för medlemsstaterna, utan 
något tydligt mervärde. Följden skulle bli dubbel lagstiftning eftersom de handlingsplaner 
som föreslagits skulle löpa jämsides med jordbruks-miljöåtgärderna enligt den gemensamma 
jordbrukspolitikens andra pelare.

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

Förslag till beslut
Bilaga IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. en

Motivering

Hela bilaga IV får utgå. Handlingsplaner för markanvändning, förändrad markanvändning 
och skogsbruk skulle bli en ytterligare belastning för medlemsstaterna, utan något tydligt 
mervärde. Följden skulle bli dubbel lagstiftning eftersom planerna skulle löpa jämsides med 
jordbruks-miljöåtgärderna enligt den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare.

Ändringsförslag 326
Gaston Franco, Sophie Auconie

Förslag till beslut
Bilaga IV – led g – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– öka reserven av avverkade träprodukter, – öka reserven av avverkade träprodukter. 
Träprodukter från avverkat timmer är 
också viktiga kolreservoarer och trä bör 
därför ses som en ersättning för 
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energiintensiva material. Stöd bör ges till 
ökad användning av avverkade 
träprodukter inom bygg- och 
renoveringsverksamhet och vid offentlig 
upphandling,

Or. en

Motivering

Det ingår som ett led i hållbar skogsförvaltning att vissa träd gallras bort så att de träd som 
blir kvar får mera utrymme att växa och konkurrensen om solljuset och markens 
näringsämnen eventuellt minskar. Om man använder trävirke i stället för material som det 
krävs stora energimängder för att producera, till exempel genom att ersätta betong eller stål 
med trä i balkar eller ramar, bidrar detta till kampen mot växthuseffekten.


