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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om regnskabsregler og 
handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og optag i forbindelse med 
aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0093),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0074/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Kyotoprotokollen. Nærværende afgørelse 
bør være i overensstemmelse med nævnte 
beslutning for at sikre en passende grad af 
sammenhæng mellem EU's interne regler 
og metoder, som er aftalt inden for 
UNFCCC. Nærværende afgørelse bør også 
afspejle EU’s LULUCF-sektors særlige 
karakteristika og de forpligtelser, der 
opstår på baggrund af, at Unionen udgør 
en særskilt part.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) For at sikre den miljømæssige integritet 
af de regnskabsregler, som gælder for 
LULUCF-sektoren, bør disse regler baseres 
på de regnskabsprincipper, som er fastlagt i 
beslutning 2/CMP.7, beslutning 2/CMP.6
og beslutning 16/CMP.1 fra 
partskonferencen, der tjener som 
partsmøde under Kyotoprotokollen og 
anvendes på konsekvent, sammenlignelig 
og fuldstændig vis inden for Unionen og 
mellem medlemsstaterne. Kommissionen 
bør i dette øjemed bistå medlemsstaterne, 
hvor der er behov for det, med at foretage 
alle tekniske korrektioner eller justeringer 
af deres eksisterende eller nyligt oprettede 
regnskaber.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Regnskabsreglerne bør nøjagtigt 
gengive menneskeskabte ændringer i 
emissioner og optag. Med det for øje bør 
denne afgørelse sikre, at der for forskellige 
LULUCF-aktiviteter anvendes specifikke 
metoder. Emissioner og optag vedrørende 
nyplantning, genplantning og skovrydning 
er et direkte resultat af menneskelig 
indgriben og bør derfor medregnes i deres 
helhed. Da ikke alle emissioner og optag 
vedrørende skovforvaltning er 
menneskeskabte, bør de pågældende 
regnskabsregler inddrage 

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

referenceniveauer, således at virkningerne 
af naturlige og landespecifikke 
karakteristika udviskes. Referenceniveauer 
er overslag over de årlige nettoemissioner 
eller -optag fra forvaltning af skove inden 
for en medlemsstats territorium i de år, 
som en regnskabsperiode omfatter, og de 
bør fastsættes i fuld åbenhed i 
overensstemmelse med beslutning 
2/CMP.7. De bør opdateres i takt med 
forbedringer i metoder eller data i 
medlemsstaterne. I regnskabsreglerne bør 
der være en øvre grænse for 
nettodrivhusgasemissioner og -optag i 
forbindelse med forvaltning af skove, som 
kan opføres i regnskaberne, da de 
prognoser, som referenceniveauerne 
bygger på, har en underliggende 
usikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Naturlige forstyrrelser, såsom 
skovbrande, insekt- og sygdomsangreb, 
ekstremt vejr og geologiske forstyrrelser, 
kan medføre drivhusgasemissioner eller 
reduktioner af midlertidig karakter i 
LULUCF-sektoren eller vende tidligere 
optag. Eftersom vending også kan skyldes 
forvaltningsbeslutninger, såsom 
beslutninger om at høste eller plante træer, 
bør denne afgørelse sikre, at 
menneskeskabt vending af optag altid 
afspejles nøjagtigt i LULUCF-
opgørelserne. Desuden bør denne afgørelse 
give medlemsstaterne begrænset mulighed 
for at undlade at medregne emissioner, som 
stammer fra forstyrrelser, som de ikke er 
herre over, i deres LULUCF-opgørelser. 

(9) Naturlige forstyrrelser, såsom 
skovbrande, insekt- og sygdomsangreb, 
ekstremt vejr og geologiske forstyrrelser, 
som er uden for medlemsstaternes 
kontrol, og som disse ikke har nogen 
indflydelse på, kan medføre 
drivhusgasemissioner eller reduktioner af 
midlertidig karakter i LULUCF-sektoren 
eller vende tidligere optag. Eftersom 
vending også kan skyldes 
forvaltningsbeslutninger, såsom 
beslutninger om at høste eller plante træer, 
bør denne afgørelse sikre, at 
menneskeskabt vending af optag altid 
afspejles nøjagtigt i LULUCF-
opgørelserne. Desuden bør denne afgørelse 
give medlemsstaterne begrænset mulighed 
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Den måde, hvorpå medlemsstaterne 
administrerer disse bestemmelser, bør dog 
ikke føre til uretmæssigt lave opgørelser.

for at undlade at medregne emissioner, som 
stammer fra forstyrrelser i forbindelse med 
nyplantning, genplantning og forvaltning 
af skov, som de ikke er herre over, i deres 
LULUCF-opgørelser gennem brug af 
baggrundsniveauer og margener i 
overensstemmelse med beslutning 
2/CMP.7. 

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 995/2010 om 
fastsættelse af krav til virksomheder, der 
bringer træ og træprodukter i 
omsætning1, kræver, at virksomhederne 
anvender et sæt foranstaltninger og 
procedurer, der giver adgang til 
oplysninger om høstede træprodukter, der 
bruges til energiformål, herunder 
oplysninger om hugstlandet og 
fældningspraksis. Disse oplysninger bør 
samles i en oversigt med det formål at 
forbedre opgørelserne over 
drivhusgasemissioner i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28 
EF af 23. april 2009 om fremme af 
anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder og om ændring og senere 
ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 
2003/30/EF2 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 
2003 om en ordning for handel med 
kvoter for drivhusgasemissioner i 
Fællesskabet og om ændring af Rådets 
direktiv 96/61/EF3.
–––––––––––
¹ EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23.
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² EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.
³ EUT L 275 af 25.10.03, s. 32.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) “nyplantning af skov”: direkte c) ”nyplantning af skov”: direkte 
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menneskeskabt omlægning af arealer, som 
ikke har været skov i en periode på mindst 
50 år, til skov ved plantning, såning 
og/eller menneskeskabt fremme af 
naturlige frøkilder, hvor omlægningen har 
fundet sted efter 1. januar 1990

menneskeskabt omlægning af arealer, som 
ikke har været skov i en periode på mindst 
50 år, til skov ved plantning, såning 
og/eller menneskeskabt fremme af 
naturlige frøkilder, hvor omlægningen har 
fundet sted efter 31. december 1989

Or. en

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) “genplantning af skov”: enhver 
menneskeskabt omlægning af arealer, som 
ikke er skov, til skov ved plantning, såning 
og/eller menneskeskabt fremme af 
naturlige frøkilder på arealer, som har 
været dækket af skov, men er blevet 
omlagt til arealer uden skov, hvor 
omlægningen har fundet sted efter 1. 
januar 1990

d) “genplantning af skov”: enhver 
menneskeskabt omlægning af arealer, som 
ikke er skov, til skov ved plantning, såning 
og/eller menneskeskabt fremme af 
naturlige frøkilder på arealer, som har 
været dækket af skov, men er blevet 
omlagt til arealer uden skov, hvor 
omlægningen har fundet sted efter 31. 
december 1989

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) “skovrydning”: direkte menneskeskabt 
omlægning af skov til arealer, som ikke er 
skov, hvor omlægningen har fundet sted 
efter 1. januar 1990

e) “skovrydning”: direkte menneskeskabt 
omlægning af skov til arealer, som ikke er 
skov, hvor omlægningen har fundet sted 
efter 31. december 1989

Or. en
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Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) "høstede træprodukter": ethvert produkt 
fra træhøstning, inklusive træmateriale og
bark, som har forladt det område, hvor 
træet høstes

p) "høstede træprodukter": ethvert 
træmateriale, inklusive bark, som har 
forladt det område, hvor træet høstes

Or. en

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ta) “baggrundsniveau”: gennemsnittet af 
en sammenhængende og i princippet 
afsluttet tidsserie, der indeholder 1990-
2009-emissioner forbundet med naturlige 
forstyrrelser efter anvendelse af en iterativ 
proces for at fjerne stærkt afvigende 
resultater på basis af to gange 
standardafvigelsen i forhold til 
middelværdien, indtil der ikke kan påvises 
flere stærkt afvigende resultater
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Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra t b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

tb) “margen”: to gange 
standardafvigelsen fra den tidsserie, der 
definerer baggrundsniveauet

Or. en

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

u) "halveringstid": det antal år, det tager, 
før kulstofindholdet af puljen fra de 
høstede træprodukter er faldet til det halve 
af den oprindelige mængde

Or. en

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) "metoden med øjeblikkelig oxidation": 
en beregningsmetode, som antager, at 
frigivelsen til atmosfæren af hele den 
mængde af kulstof, som er oplagret i 
høstede træprodukter, sker på det 
tidspunkt, hvor en medlemsstat medtager 

v) “metoden med øjeblikkelig oxidation”: 
en beregningsmetode, som antager, at 
frigivelsen til atmosfæren af hele den 
mængde af kulstof, som er oplagret i 
høstede træprodukter, sker på 



PE491.221v02-00 14/40 PR\907927DA.doc

DA

disse produkter i sine regnskaber i 
henhold til denne afgørelse

høsttidspunktet

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelse til at udarbejde og føre
LULUCF-regnskaber

Forpligtelse til at aflægge regnskaber for 
LULUCF-aktiviteter

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) dræning og genfugtning af 
vådområder

Or. en

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I regnskaberne vedrørende genplantning 
af skov afspejler medlemsstaterne kun 
emissioner og optag, der stammer fra 
sådanne aktiviteter på arealer, som ikke var 
skov den 1. januar 1990.

1. I regnskaberne vedrørende genplantning 
af skov afspejler medlemsstaterne kun 
emissioner og optag, der stammer fra 
sådanne aktiviteter på arealer, som ikke var 
skov den 31. december 1989.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor medlemsstaterne i deres 
regnskaber afspejler nettoændringer i 
emissioner og optag af kuldioxid (CO2), 
som stammer fra nyplantning, genplantning 
og rydning af skov, skal sådanne 
nettoændringer repræsentere samlede 
optag og emissioner for årene i hver af
regnskabsperioderne i bilag I beregnet på 
grundlag af gennemsigtige og 
kontrollerbare data ved sammenlægning af 
kulstoflagrene den 31. december hvert år i 
regnskabsperioden fratrukket 
kulstoflagrene den 1. januar samme år.

2. Medlemsstaterne aflægger regnskab for 
nettoændringer i emissioner og optag af 
kuldioxid (CO2), som stammer fra 
nyplantning, genplantning og rydning af 
skov. Sådanne nettoændringer skal 
repræsentere samlede optag og emissioner 
for årene i hver af regnskabsperioderne i 
bilag I beregnet på grundlag af 
gennemsigtige og kontrollerbare data 
nettoændringerne i 
carbondioxidemissioner og –optag.

Or. en
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Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvor medlemsstaterne i deres 
regnskaber afspejler emissioner af methan 
(CH4) og dinitrogenoxid (N2O), som 
stammer fra nyplantning, genplantning og 
rydning af skov, skal sådanne emissioner
repræsentere de samlede emissioner for 
årene i hver af regnskabsperioderne i bilag 
I beregnet på grundlag af gennemsigtige og 
kontrollerbare data ved sammenlægning af 
de emissioner, som forekommer i hvert år i 
pågældende regnskabsperiode.

3. Medlemsstaterne aflægger regnskab for 
emissioner af methan (CH4) og 
dinitrogenoxid (N2O), som stammer fra 
nyplantning, genplantning og rydning af 
skov. Sådanne emissioner skal 
repræsentere de samlede emissioner for 
årene i hver af regnskabsperioderne i bilag 
I beregnet på grundlag af gennemsigtige og 
kontrollerbare data ved sammenlægning af 
de emissioner, som forekommer i hvert år i 
pågældende regnskabsperiode.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne vedbliver med at 
udarbejde og føre regnskaber, som 
nøjagtigt afspejler alle emissioner og 
optag, som stammer fra arealer, som er 
opført i regnskaberne, jf. artikel 4, stk. 3, 
under nyplantning, genplantning og 
rydning af skov, selv når sådanne 
aktiviteter ikke længere finder sted på 
området.

4. Medlemsstaterne fører regnskaber over
alle emissioner og optag på arealer, som er 
opført i regnskaberne, jf. artikel 4, stk. 3, 
under nyplantning, genplantning og 
rydning af skov, selv når sådanne 
aktiviteter ikke længere finder sted på 
området.

Or. en
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Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I regnskaberne vedrørende forvaltning 
af skov afspejler medlemsstaterne 
emissioner og optag, som stammer fra 
sådanne aktiviteter, beregnet som 
emissioner og optag i hver af 
regnskabsperioderne i bilag I fratrukket 
den værdi, der fremkommer ved at 
multiplicere antallet af år i den pågældende 
regnskabsperiode med deres 
referenceniveau i bilag II.

1. Medlemsstaterne aflægger regnskab for 
emissioner og optag, som stammer fra 
forvaltning af skov, beregnet som 
emissioner og optag i hver af 
regnskabsperioderne i bilag I fratrukket 
den værdi, der fremkommer ved at 
multiplicere antallet af år i den pågældende 
regnskabsperiode med deres respektive 
referenceniveau for forvaltning af skov i 
bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor resultatet af beregningen for en 
regnskabsperiode, jf. stk. 1, er negativt, 
opfører medlemsstaterne i deres 
skovforvaltningsregnskaber samlede 
emissioner og optag, der maksimalt svarer 
til 3,5 procent af medlemsstatens 
emissioner i basisåret, som oplyst til 
UNFCCC i den pågældende medlemsstats 
reviderede indledende rapport over 
emissionsdata for basisåret i henhold til 
bilaget til beslutning 13/CMP.1, undtagen 
emissioner og optag fra aktiviteter som 
beskrevet i artikel 3, stk. 1, multipliceret 
med antallet af år i den pågældende 
regnskabsperiode.

2. Hvor resultatet af beregningen for en 
regnskabsperiode, jf. stk. 1, er negativt, 
opfører medlemsstaterne i deres 
skovforvaltningsregnskaber samlede 
emissioner og optag, der maksimalt svarer 
til 3,5 procent af medlemsstatens 
emissioner i basisåret, som oplyst til 
UNFCCC i den pågældende medlemsstats 
reviderede indledende rapport over 
emissionsdata for basisåret eller 
basisperioden i henhold til bilaget til 
beslutning 13/CMP.1, undtagen emissioner 
og optag fra aktiviteter som beskrevet i 
artikel 3, stk. 1, multipliceret med antallet 
af år i den pågældende regnskabsperiode.

Or. en
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Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
beregningsmetoder, de bruger i deres 
regnskaber for skovforvaltning, stemmer 
overens med de beregningsmetoder, de har 
brugt til beregning af deres referenceniveau 
i bilag II, på følgende punkter:

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
beregningsmetoder, de bruger i deres 
regnskaber for skovforvaltning, er i 
overensstemmelse med Bilag II til 
beslutning 2/CMP.6 og stemmer overens 
med de beregningsmetoder, de har brugt til 
beregning af deres referenceniveau i bilag 
II, på følgende punkter:

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) høstede træprodukter udgår

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Senest et år før afslutningen af hver 
regnskabsperiode meddeler 
medlemsstaterne de foreslåede reviderede 
referenceniveauer for den følgende 
regnskabsperiode til Kommissionen i 
overensstemmelse med metoderne i 
beslutning 2/CMP.7 og beslutning 
2/CMP.6, som er benyttet til beregning af 
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beslutning. referenceniveauerne i samme beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Hvis der sker ændringer i beslutning 
2/CMP.6 eller beslutning 2/CMP.7, 
meddeler medlemsstaterne de foreslåede 
reviderede referenceniveauer, som 
afspejler disse ændringer, til 
Kommissionen senest seks måneder efter 
vedtagelsen af pågældende ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne aflægger jf. artikel 3, 
stk. 1, regnskab for emissioner fra høstede 
træprodukter, som indeholder kulstof, den 
1. januar 2013, selv om sådanne høstede 
træprodukter blev høstet før denne dato.

Or. en
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Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I regnskaberne i artikel 3, stk. 1, 
vedrørende høstede træprodukter afspejler
medlemsstaterne emissioner fra følgende 
høstede træprodukter, som beregnes i 
overensstemmelse med 
førsteordensnedbrydningsfunktionen og 
standardhalveringstiderne i bilag III:

2. I regnskaberne i artikel 3, stk. 1, 
vedrørende høstede træprodukter 
inkluderer medlemsstaterne emissioner fra 
følgende høstede træprodukter, som 
beregnes i overensstemmelse med 
førsteordensnedbrydningsfunktionen og 
standardhalveringstiderne i bilag III:

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den importerende medlemsstat aflægger 
ikke regnskab for importerede høstede 
træprodukter, uanset deres oprindelse. 

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der vælger at bruge 
landespecifikke halveringstider for 
eksporterede høstede træprodukter, giver 
meddelelse til Kommissionen et år før 
udløbet af regnskabsperioden med 
henblik på revision og godkendelse.
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Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For høstede træprodukter, der 
markedsføres i Unionen, bruger 
medlemsstaterne ikke landespecifikke 
halveringstider, der afviger fra dem, der 
bruges af de importerende medlemsstater i 
deres regnskaber under artikel 3, stk. 1. 

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne aflægger regnskab for 
emissioner fra høstede træprodukter, som 
stammer fra skovrydning, på grundlag af 
metoden med øjeblikkelig oxidation.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvor medlemsstaterne i deres 
regnskaber afspejler emissioner, som 
stammer fra høstede træprodukter, som er 
høstet til brug for energiproduktion, gør de 

4. Medlemsstaterne aflægger regnskab for
emissioner fra høstede træprodukter, som 
er høstet til brug for energiproduktion, på 
grundlag af metoden med øjeblikkelig 
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også det på grundlag af metoden med 
øjeblikkelig oxidation.

oxidation. Medlemsstaterne sporer 
høstede træprodukter, der er høstet uden 
for Unionen, og som anvendes til 
energiproduktion inden for den 
pågældende medlemsstat, med henblik på 
at give en oversigt over emissionerne 
under angivelse af høstlandet for det 
høstede træprodukt og af, hvorvidt det er 
høstet på en bæredygtig måde.

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I regnskaber vedrørende dræning og 
genfugtning af vådområder afspejler 
medlemsstaterne emissioner og optag, der 
stammer fra denne aktivitet på alle arealer, 
der er blevet drænet siden 1990, og alle 
arealer, der er blevet genfugtet siden 1990.

I regnskaber vedrørende dræning og 
genfugtning af vådområder aflægger
medlemsstaterne regnskab for emissioner 
og optag, der stammer fra denne aktivitet 
på alle arealer, der er blevet drænet siden 
1990, og alle arealer, der er blevet 
genfugtet siden 1990.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt, 
kan medlemsstaterne undlade at medregne 
ikke-menneskeskabte 
drivhusgasemissioner fra kilder, som 
skyldes naturlige forstyrrelser, i 
beregninger, som vedrører deres
regnskabsforpligtelse i henhold til i artikel 
3, stk. 1, litra a), b) og d). Hvis en 
medlemsstat ikke medregner sådanne 
emissioner, kan den heller ikke medregne 
efterfølgende optag på arealer, hvor 
sådanne naturlige forstyrrelser er indtruffet. 

Or. en
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Ændringsforslag 44

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For nyplantning og genplantning af 
skov omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a) 
og b), beregner medlemsstaterne et 
baggrundsniveau for emissioner fra 
naturlige forstyrrelser. I 
overensstemmelse med beslutning 
2/CMP.7 kan medlemsstaterne enten 
hvert år eller i slutningen af 
regnskabsperioden omhandlet i Bilag I 
udelade emissioner fra naturlige 
forstyrrelser, der et hvilket som helst år 
overskrider baggrundsniveauet for 
nyplantning og genplantning af skov plus 
margenen.

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. For forvaltning af skov omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, litra d), beregner 
medlemsstaterne et baggrundsniveau for 
emissioner fra naturlige forstyrrelser. I 
overensstemmelse med beslutning 
2/CMP.7 kan medlemsstaterne enten 
hvert år eller i slutningen af 
regnskabsperioden omhandlet i Bilag I 
udelade emissioner fra naturlige 
forstyrrelser, der et hvilket som helst år 
overskrider baggrundsniveauet for 
forvaltning af skov plus margenen.

Or. en
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Ændringsforslag 46

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Ikke-menneskeskabte 
drivhusgasemissioner fra kilder, som 
skyldes naturlige forstyrrelser, og som er 
medtaget i beregningen af 
medlemsstaternes referenceniveau i 
henhold til artikel 6, stk. 4, 5 eller 6, skal 
ikke udelades.

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Medlemsstaterne foretager, hvor der 
er behov for det, alle tekniske 
korrektioner eller omregninger af deres 
referenceniveau for forvaltning af skov 
som angivet i Bilag II for at inkludere 
baggrundsniveauet for emissioner 
forbundet med årlige naturlige 
forstyrrelser, hvis de ikke på anden vis 
inkluderes i overensstemmelse med dette 
stykke.

Or. en
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Ændringsforslag 48

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne beregner 
nettoemissioner og –optag underlagt stk. 
1, litra a)-d), og forelægger gennemsigtige 
oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) medlemsstaten angiver alle landarealer, 
som ikke medregnes i medlemsstatens 
regnskaber, jf. artikel 3, stk. 1, litra a), b) 
og d), med deres geografiske placering, 
året og arten af den naturlige forstyrrelse

a) der viser, at alle landarealer, som ikke
indgår i regnskaberne, er angivet med 
deres georefererede placering, året og 
arten af den naturlige forstyrrelse;

Or. en
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Ændringsforslag 50

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) medlemsstaten skønner de årlige ikke-
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
kilder, som skyldes naturlige forstyrrelser, 
og de efterfølgende optag i de arealer, som 
ikke er medregnet

b) der viser, hvordan de årlige emissioner, 
som skyldes naturlige forstyrrelser, og de 
efterfølgende optag i disse arealer 
bestemmes

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der er ikke sket nogen ændring i 
arealanvendelsen på de arealer, som ikke 
er medregnet, og medlemsstaten bruger 
gennemsigtige og kontrollerbare metoder 
til at identificere ændring i 
arealanvendelsen på disse arealer

c) der viser, at der ikke er sket nogen 
ændring i arealanvendelsen på de 
landarealer, der udelades, og forklarer 
metoderne og kriterierne for 
identificering af alle eventuelle fremtidige 
ændringer i arealanvendelsen på disse
landarealer i løbet af regnskabsperioden

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) medlemsstaten træffer, hvis det i 
praksis er muligt, foranstaltninger til at 
forvalte eller styre virkningerne af de 
naturlige forstyrrelser

d) der viser, at de opståede forstyrrelser, 
som var uden for medlemsstatens kontrol, 
og som denne ikke havde nogen 
indflydelse på, idet den har udvist 
konkrete bestræbelser på at forhindre, 
forvalte eller kontrollere de hændelser, 
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som den ønsker at udelade af regnskabet

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) medlemsstaten træffer, hvis det er 
muligt, foranstaltninger til at genoprette 
de arealer, som ikke medregnes

e) der viser, at der er gjort en indsats for 
at genoprette det landareal, som ønskes 
udeladt af regnskabet, hvis dette er muligt

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) emissioner, som stammer fra høstede 
træprodukter fra efterskovning, er 
medtaget i regnskabet.

f) der viser, at emissioner forbundet med 
efterskovning, er medtaget i regnskabet.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne undlader ikke at 
medtage emissioner fra naturlige 
forstyrrelser på de landarealer, hvor der 
sker ændringer i arealanvendelsen som 
følge af forstyrrelsen, i deres regnskaber 
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Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 om 
revision af de oplysningskrav, som er 
beskrevet i stk. 2, første afsnit, i lyset af 
den videnskabelige udvikling og afspejling 
af revisioner af beslutning 2/CMP.7 eller 
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UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer.

andre retsakter, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer.

Or. en

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af hidtidige tendenser for 
emissioner og optag

a) en beskrivelse af hidtidige og nye 
tendenser for emissioner og optag, 
herunder historiske tendenser for så vidt 
som disse kan rekonstrueres;

Or. en
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Ændringsforslag 60

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) prognoser for emissioner og optag i 
overensstemmelse med tendenserne i 
befolkning, infrastrukturudvikling, 
energiforbrug, landbrugets intensitet og 
skovbrug;

Or. en

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) en analyse af mulighederne for at 
reducere emissioner og øge optag, idet den 
generelle kapacitet til at lagre kulstof 
øges;

Or. en

Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) planlagte politikker til gennemførelse af 
de foranstaltninger, som er omhandlet i 
litra d), og, hvor det er relevant, integrere 
dem i andre politikker, herunder 
nationale handlingsplaner for vedvarende 
energi, handlingsplaner for skove og 
nationale strategiplaner, med en detaljeret 
beskrivelse af de forventede virkninger af 
disse foranstaltninger på emissioner og 
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optag

Or. en

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sørger for vejledning og 
teknisk assistance til medlemsstaterne og 
vedtager specifikke retningslinjer for 
LULUCF-handlingsplanerne 
Medlemsstaterne følger disse 
retningslinjer i forbindelse med 
forelæggelsen af deres LULUCF-
handlingsplaner og overholder de krav, 
der er nævnt i første underafsnit, litra a)-
f). 

Or. en

Ændringsforslag 64

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Inden for tre måneder efter, at den har 
modtaget alle relevante oplysninger fra 
medlemsstaten, vurderer kommissionen en 
medlemsstats udkast til LULUCF-
handlingsplan for at sikre, at den er i 
overensstemmelse med de retningslinjer 
og krav, der er nævnt i punkt 2, litra a)-f).
Kommissionen offentliggør resultaterne af 
denne vurdering og kan om nødvendigt 
give anbefalinger med henblik på at 
forbedre medlemsstaternes indsats for at 
begrænse eller reducere emissioner og 
bevare eller forøge optag.
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Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan anmode en 
medlemsstat om at ændre eller supplere 
disse planer for at sikre, at de opfylder 
kravene i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen evaluerer 
medlemsstaternes gennemførelse af deres 
LULUCF-handlingsplaner inden seks 
måneder efter, at den har modtaget 
rapporterne, og udsteder, når det er 
relevant, henstillinger om yderligere 
bestræbelser. Medlemsstaterne tager 
behørigt hensyn til Kommissionens 
henstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

mulighed for på et tidligt tidspunkt og 
reelt at deltage i udarbejdelsen, 
ændringen eller revisionen af LULUCF-
handlingsplaner i overensstemmelse med 
artikel 9 i forordning (EF) nr. 1367/2006.
Kommissionen og medlemsstaterne gør 
LULUCF-handlingsplanerne, 
evalueringerne og rapporterne 
tilgængelige for offentligheden i 
elektronisk form med henblik på aktiv og 
systematisk formidling til offentligheden i 
overensstemmelse med deres respektive 
forpligtelser i henhold til forordning (EF) 
nr. 1367/2006 og direktiv 2003/4/EF.

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opretter en mekanisme 
med ekspertrevision med henblik på, hvor 
det er nødvendigt, at sikre 
overensstemmelse mellem EU's regler for 
regnskaber og dem, der er vedtaget af 
UNFCCC's eller Kyotoprotokollens 
organer, eller andre multilaterale aftaler, 
som er relevante for klimaændringer, og 
som Unionen har indgået. 

Or. en
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BEGRUNDELSE

Regnskab med arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug (LULUCF) er et centralt 
element i klimapolitikken, idet det blandt andet rummer potentiale for at bidrage til at mildne 
virkningerne af og tilpasse sig klimaændring, bevare den biologiske mangfoldighed og sikre 
bæredygtig anvendelse af naturressourcerne. Et første skridt i retning af at indarbejde 
LULUCF-sektorerne i EU’s bestræbelser på at nedbringe emissioner og sikre 
komplementariteten imellem EU's politikker er at opstille faste regler for, hvordan der skal 
føres regnskab med emissioner og optag, der hidrører fra LULUCF-aktiviteter.

LULUCF-regnskaber i EU bør med henblik herpå være baseret på følgende tre overordnede 
modsætninger:

 at fremme overholdelsen af de uafhængige internationale forpligtelser, der påhviler 
medlemsstaterne og Den Europæiske union som parter i De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og Kyotoprotokollen,

 at skabe politisk sammenhæng med den eksisterende og accepterede EU-lovgivning 
om fremtidig koordinering og integration, herunder men ikke kun begrænset til den 
fælles landbrugspolitik (CAP) og direktivet om vedvarende energi, samt

 at sikre, at regnskabspraksis og -metoder er i overensstemmelse med de accepterede 
principper om gennemsigtighed, konsekvens, sammenlignelighed, fuldstændighed og 
nøjagtighed – ikke alene internt i medlemsstaterne men også blandt disse indbyrdes 
som medlemmer af Den Europæiske Union.

Ordføreren har her valgt en tilgang med endelig at tage konkret fat på at nå disse mål, idet det 
anerkendes, at meget af benarbejdet allerede er blevet gjort i de afgørelser, der er truffet på 
konferencen mellem parterne i UNFCCC og møder mellem parterne i Kyotoprotokollen, 
herunder beslutning 16/CMP.1, beslutning 2/CMP.6 og beslutning 2/CMP.7. Den Europæiske 
Union skal også være bevidst om den afgørende lederrolle, den spiller i klimaspørgsmål, når 
der tilstræbes eller kræves harmonisering, og EU bør stræbe efter den højeste fællesnævner 
mellem medlemsstaterne.

Ordføreren hilser derfor forslaget til afgørelse velkommen men mener, at det i adskillige 
henseender bør præciseres nærmere og styrkes.

Regnskabsforpligtelser

Pligten til at oprette og føre regnskab over emissioner og optag fra alle de kategorier af 
aktiviteter, der involverer brug af landarealer, og hvorved der frigøres emissioner, er et 
væsentligt skridt i retning af at indarbejde disse sektorer i Unionens bestræbelser på at 
nedbringe emissionerne. I Durban blev det fastholdt, at dræning og genfugtning af 
vådområder skulle være en frivillig aktivitet i henhold til beslutning 2/CMP.7, der skulle være 
baseret på vurderingsmetoder for vådområder, landområder, der blev omdannet til 
vådområder samt arealanvendelse af områder med drænet organisk jord i Det Mellemstatslige 
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Panel for Klimaændringer (IPCC) – retningslinjer, der for størstepartens vedkommende er 
vedtaget eller anbefalet for nylig af partskonferencen og samtlige præciseringer heraf, der er 
vedtaget efterfølgende. Det, at nogle medlemsstater fører regnskab over dræning og 
genfugtning af vådområder, mens andre ikke gør det, fører til manglende konsekvens i EU. 

Ordføreren foreslår derfor, at dræning og genfugtning af vådområder optages som en 
aktivitetskategori, der bør være underlagt obligatorisk regnskabsføring.

Generelle regnskabsregler

Nøjagtig regnskabsføring over ændringerne af kulstoflagrene for hver aktivitetskategori 
kræver, at man inkluderer de kendte kulstofpuljer og drivhusgasser. Desuden bør alle 
medlemsstater for at sikre harmonisering med henblik på yderligere integration i Unionens 
forpligtelser til at reducere emissionerne og med den eksisterende og anerkendte EU-
lovgivning være forpligtet til at føre regnskab med kulstoflagre ved brug af de samme 
kulstofpuljer og drivhusgasser. I det omfang medlemsstaterne har brug for hjælp til at foretage 
de tekniske korrektioner og justeringer for at føre regnskab med kulstofpuljer og 
drivhusgasser, der ellers ville være blevet udelukket fra regnskabet, bør Kommissionen yde 
den fornødne bistand.

Ordføreren foreslår derfor, at der kræves regnskabsaflæggelse for alle kulstofpuljer og 
drivhusgasser for samtlige kategorier af aktiviteter, og opfordrer Kommissionen til at yde den 
fornødne bistand.

Høstede træprodukter

I Durban blev det besluttet, at der skal føres regnskaber for høstede træprodukter på grundlag 
af metoden med øjeblikkelig oxidation, hvilket betyder, at det kulstof, der er lagret i træet, 
anses for frigjort ved høsten, med mindre der foreligger gennemsigtige og verificerbare data 
for visse kategorier af høstede træprodukter. I så fald vil der blive foretaget vurdering ved 
brug af førsteordensnedbrydningsfunktionen med standardhalveringstider. Medlemsstaterne 
har også lov til at bruge landespecifikke data til erstatning af standardhalveringstiderne.
Denne struktur kan muligvis medføre manglende konsekvens i Unionen, såsom: (i) at to 
medlemsstater bruger landespecifikke halveringstider for et tredje land, som er indbyrdes 
forskellige, eller (ii) at en medlemsstat bruger landespecifikke halveringstider for en anden 
medlemsstat, som er forskellige fra dem, den bruger til sig selv. Det er nødvendigt at 
udelukke disse risici for manglende konsekvens, inden de opstår.

Ordføreren foreslår derfor i første omgang at kræve, at medlemsstaterne underretter 
Kommissionen med henblik på revision og godkendelse af dens valg af at bruge 
landespecifikke halveringstider for eksporterede høstede træprodukter uden for Unionen, og 
dernæst at forbyde medlemsstaterne at bruge landespecifikke halveringstider for høstede 
træprodukter, der markedsføres i Unionen, som afviger fra dem, der bruges af den 
importerende medlemsstat.

Desuden skaber den nuværende ramme for regnskabsføring med høstede træprodukter 
forskelle, når disse produkter bruges til energiproduktion. Dette er navnlig relevant, når det 
gælder biologisk biomasse til brug ved produktion af bioenergi og den antagelse med hensyn 
til nulemissioner, der ligger til grund for både direktivet om vedvarende energikilder og EU's 



PR\907927DA.doc 39/40 PE491.221v02-00

DA

ordning for handel med emissioner. Mens det kræves, at medlemsstaterne fører regnskab med 
internt høstede træprodukter, som anvendes til energiproduktion, på grundlag af metoden med 
øjeblikkelig oxidation, hvortil der skabes en mekanisme inden for EU og en retsramme for 
regnskab med disse emissioner, er dette ikke altid tilfældet for tredjelande. Det, at EU's 
forordning kommer til at træde i kraft og virke i tandem med moderniseringen af 
Fællesskabets toldkodeks, vil give redskaber, der tilstrækkelig betids vil kunne afhjælpe 
denne mangel.

Ordføreren foreslår derfor, at det kræves, at medlemsstaterne vejledende og kun for disse 
produkter sporer og fører regnskab over emissioner fra høstede træprodukter, der er høstet 
uden for Unionen og som anvendes til energiformål ved brug af metoden med øjeblikkelig 
oxidation, idet den også giver information om høstlandet og hvorvidt produktet er høstet på 
bæredygtig vis.

Naturlige forstyrrelser.

Ifølge hvad der blev besluttet i Durban, vil emissioner fra naturlige forstyrrelser under visse 
omstændigheder kunne udelades i forbindelse med aktiviteter som nyplantning, genplantning 
og forvaltning af skov. Denne tilgang kræver, at medlemsstaterne vurderer baggrundsniveauer 
og marginer med henblik på at fastslå, hvilke emissioner der kan udelukkes, og giver så 
mulighed for at undlade at medregne disse emissioner, dog kun hvis visse betingelser er 
opfyldt. Beslutning 2/CMP.7 kræver også, at medlemsstaterne bruger de samme metoder, der 
gælder for forvaltning af skov, til nyplantning og genplantning. Behovet for konsekvens er 
dog ikke begrænset til blot at omfatte kategorier af aktiviteter men gælder også 
medlemsstaterne.

Ordføreren foreslår derfor, at medlemsstaterne beregner baggrundsniveauer og margener og 
overholder de betingelser, der er fastlagt i beslutning 2/CMP.7, og foretager de tilsvarende 
tekniske korrektioner og justeringer, som måtte være nødvendige for at bringe deres 
regnskabsføring i overensstemmelse med bestemmelserne. 

Definitioner

Adskillige af de betegnelser, der benyttes i dokumentet, er ikke definerede og kræver nærmere 
præcisering. Disse betegnelser er relevante for den ensartede forståelse og anvendelse af de 
forpligtelser, der er fastlagt i hele afgørelsen.

Ordføreren foreslår derfor at medtage eller præcisere definitioner af kulstoflager, 
genplantning, nyplantning, skovrydning, høstede træprodukter, baggrundsniveau, margen, 
halveringstid og øjeblikkelig oxidation.

LULUCF-handlingsplaner

Medlemsstaterne bør undersøge tiltag med henblik på nedbringelse af emissionerne og bevare 
eller øge optag fra de kategorier af aktiviteter, der er omfattet heraf. Navnlig bør man i 
forbindelse med disse aktiviteter fastslå de tendenser, der er fremherskende, og undersøge 
mulighederne for yderligere integrering i de øvrige EU-politikker. Kommissionen bør få til 
opgave at yde vejledning og teknisk bistand til medlemsstaterne, hvor det er relevant, samt 
have bemyndigelse til at udstede anbefalinger til yderligere aktioner. Som det kræves for 
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anden EU-lovgivning, bør offentlig deltagelse samt gennemsigtighed sikres.

Ordføreren foreslår derfor, at indholdet af LULUCF-handlingsplanerne præciseres nærmere 
for at tage højde for nylige tendenser og prognoser for emissioner og optag samt 
foranstaltninger med henblik på integrering af LULUCF-sektorerne i andre EU-politikker.
Derunder indgår nogle formuleringer, der nærmere skal præcisere Kommissionens rolle samt 
forpligtelse til at muliggøre adgang til oplysninger og offentlig deltagelse.


