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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...]. [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bokföringsregler och 
handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i 
samband med markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0093),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0074/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-…/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Under UNFCCC:s sjuttonde 
partskonferens i Durban i december 2011 
antogs beslut -/CMP.7 av partskonferensen 
i dess funktion som Kyotoprotokollets 
partsmöte (nedan kallat beslut -/CMP.7). I 
det beslutet fastställs bokföringsregler för 
sektorn för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk från och 
med en andra åtagandeperiod inom ramen 

(3) Under UNFCCC:s sjuttonde 
partskonferens i Durban i december 2011 
antogs beslut 2/CMP.7 av partskonferensen 
i dess funktion som Kyotoprotokollets 
partsmöte (nedan kallat beslut 2/CMP.7). I 
det beslutet fastställs bokföringsregler för 
sektorn för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk från och 
med en andra åtagandeperiod inom ramen 
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för Kyotoprotokollet. Det här beslutet bör 
vara anpassat efter det beslutet för att 
garantera en lämplig samstämmighet 
mellan unionens interna regler och de 
metoder som har överenskommits inom 
UNFCCC. Det här beslutet bör också 
återspegla särdragen hos unionens sektor 
för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk.

för Kyotoprotokollet. Det här beslutet bör 
vara anpassat efter det beslutet för att 
garantera en lämplig samstämmighet 
mellan unionens interna regler och de 
metoder som har överenskommits inom 
UNFCCC. Det här beslutet bör också 
återspegla särdragen hos unionens sektor 
för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk samt de 
skyldigheter som uppkommer genom att 
unionen är en enskild part.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Bokföringsreglerna för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk bör 
avspegla de insatser som görs inom 
jordbruks- och skogsbrukssektorn för att 
förstärka bidraget till utsläppsminskningen 
från de förändringar som görs i 
användningen av markresurserna. Detta 
beslut bör innehålla bestämmelser om 
bokföringsregler som ska vara 
obligatoriska för 
skogsbruksverksamheterna nybeskogning, 
återbeskogning, avskogning och 
skogsförvaltning och för 
jordbruksverksamheterna skötsel av 
betesmark och skötsel av åkermark. Det 
bör också innehålla bestämmelser om 
bokföringsregler som ska tillämpas på 
frivillig basis för förnyelse av vegetation 
och verksamheter för att dränera och 
restaurera våtmarker.

(4) Bokföringsreglerna för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk bör 
avspegla de insatser som görs inom 
jordbruks- och skogsbrukssektorn för att
förstärka bidraget till utsläppsminskningen 
från de förändringar som görs i 
användningen av markresurserna. Detta 
beslut bör innehålla bestämmelser om 
bokföringsregler som ska vara 
obligatoriska för 
skogsbruksverksamheterna nybeskogning, 
återbeskogning, avskogning och 
skogsförvaltning, för 
jordbruksverksamheterna skötsel av 
betesmark och skötsel av åkermark och för 
dränering och restaurering av våtmarker. 
Det bör också innehålla bestämmelser om 
bokföringsregler som ska tillämpas på 
frivillig basis för förnyelse av vegetation.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att säkerställa den miljömässiga 
integriteten i de bokföringsregler som ska 
tillämpas på sektorn för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk 
bör dessa regler baseras på de 
bokföringsprinciper som fastställs i 
beslut -/CMP.7 och beslut 16/CMP.1 av 
partskonferensen i dess funktion som 
Kyotoprotokollets partsmöte.

(5) För att säkerställa den miljömässiga 
integriteten i de bokföringsregler som ska 
tillämpas på sektorn för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk 
bör dessa regler baseras på de 
bokföringsprinciper som fastställs i 
beslut 2/CMP.7, beslut 2/CMP.6 och 
beslut 16/CMP.1 av partskonferensen i 
dess funktion som Kyotoprotokollets 
partsmöte och tillämpas på ett konsekvent, 
jämförbart och fullständigt sätt inom 
unionen och bland medlemsstaterna. I 
detta syfte bör kommissionen i tillämpliga 
fall stödja medlemsstaterna med att 
genomföra eventuella nödvändiga 
tekniska korrigeringar eller anpassningar 
av deras befintliga eller nyligen 
upprättade bokföring.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Bokföringsreglerna bör avspegla 
antropogena förändringar i utsläpp och 
upptag korrekt. Därför bör beslutet 
innehålla bestämmelser om användning av 
särskilda metoder för olika verksamheter i 
samband med markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk. Utsläpp 
och upptag i samband med nybeskogning, 
återbeskogning och avskogning är ett 
direkt resultat av mänskliga ingripanden 
och bör därför redovisas i sin helhet. 

(6) Bokföringsreglerna bör avspegla 
antropogena förändringar i utsläpp och 
upptag korrekt. Därför bör beslutet 
innehålla bestämmelser om användning av 
särskilda metoder för olika verksamheter i 
samband med markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk. Utsläpp 
och upptag i samband med nybeskogning, 
återbeskogning och avskogning är ett 
direkt resultat av mänskliga ingripanden 
och bör därför redovisas i sin helhet. 
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Eftersom inte alla utsläpp och upptag från 
skogsförvaltning är antropogena bör 
bokföringsreglerna för dessa dock 
innehålla bestämmelser om referensnivåer 
för att utesluta effekterna av naturliga och 
landsspecifika särdrag. Referensnivåerna 
utgörs av uppskattningar av de årliga 
nettoutsläppen och nettoupptagen till följd 
av skogsförvaltning inom en medlemsstats 
territorium för de år som ingår i en 
bokföringsperiod och bör fastställas på ett 
sätt som medger insyn i enlighet med 
beslut -/CMP.7. De bör uppdateras för att 
avspegla förbättringar i metoder eller 
tillgängliga uppgifter i medlemsstaterna. 
Bokföringsreglerna bör innehålla 
bestämmelser om en övre gräns för de 
utsläpp och upptag av växthusgaser för 
skogsförvaltning som får tas med i 
bokföringen, med hänsyn till de 
underliggande osäkra faktorerna i de 
prognoser som referensnivåerna är 
baserade på.

Eftersom inte alla utsläpp och upptag från 
skogsförvaltning är antropogena bör 
bokföringsreglerna för dessa dock 
innehålla bestämmelser om referensnivåer 
för att utesluta effekterna av naturliga och 
landsspecifika särdrag. Referensnivåerna 
utgörs av uppskattningar av de årliga 
nettoutsläppen och nettoupptagen till följd 
av skogsförvaltning inom en medlemsstats 
territorium för de år som ingår i en 
bokföringsperiod och bör fastställas på ett 
sätt som medger insyn i enlighet med 
beslut -2/CMP.7. De bör uppdateras för att 
avspegla förbättringar i metoder eller 
tillgängliga uppgifter i medlemsstaterna. 
Bokföringsreglerna bör innehålla 
bestämmelser om en övre gräns för de 
utsläpp och upptag av växthusgaser för 
skogsförvaltning som får tas med i 
bokföringen, med hänsyn till de 
underliggande osäkra faktorerna i de 
prognoser som referensnivåerna är 
baserade på.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Naturliga störningar, som 
skogsbränder, insekts- och 
sjukdomsangrepp, extrema väderhändelser 
och geologiska störningar, kan leda till 
tillfälliga utsläpp eller upptag av
växthusgaser inom sektorn för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, eller 
orsaka en omkastning av tidigare upptag. 
Eftersom omkastningen också kan vara en 
följd av förvaltningsbeslut om exempelvis 
avverkning eller plantering av träd, bör det 
i detta beslut säkerställas att antropogena 

(9) Naturliga störningar, som 
skogsbränder, insekts- och 
sjukdomsangrepp, extrema väderhändelser 
och geologiska störningar som är utom 
kontroll för och inte väsentligen påverkas 
av en medlemsstat, kan leda till tillfälliga 
utsläpp eller upptag av växthusgaser inom 
sektorn för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, eller 
orsaka en omkastning av tidigare upptag. 
Eftersom omkastningen också kan vara en 
följd av förvaltningsbeslut om exempelvis 
avverkning eller plantering av träd, bör det 
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omkastningar av upptag alltid återspeglas 
korrekt i bokföringen för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk. 
Dessutom bör detta beslut ge 
medlemsstaterna en begränsad möjlighet 
att utesluta utsläpp till följd av störningar 
utanför deras kontroll från bokföringen för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk. 
Medlemsstaterna får dock inte tillämpa 
dessa bestämmelser på ett sådant sätt att 
det leder till otillbörlig underbokföring.

i detta beslut säkerställas att antropogena 
omkastningar av upptag alltid återspeglas 
korrekt i bokföringen för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk. 
Dessutom bör detta beslut ge 
medlemsstaterna en begränsad möjlighet 
att utesluta utsläpp till följd av störningar i 
samband med nybeskogning, 
återbeskogning och skogsförvaltning
utanför deras kontroll från bokföringen för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk genom 
användningen av bakgrundsnivåer och 
marginaler i enlighet med 
beslut 2/CMP.7.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 995/2010 av 
den 20 oktober 2010 om fastställande av 
skyldigheter för verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på 
marknaden¹ ska aktörerna använda ett 
ramverk av åtgärder och förfaranden som 
ger tillgång till information om 
leveranserna av avverkade träprodukter 
som används för energiändamål, 
inbegripet avverkningsland och 
avverkningsmetod. Denna information 
bör sammanställas i ett sammandrag för 
att förbättra bokföringen av 
växthusgasutsläpp i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning 2009/28/EG av den 
23 april 2009 om främjande av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor och om ändring och ett 
senare upphävande av 
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direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG² 
samt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter för växthusgaser och 
om ändring av rådets direktiv 96/61/EG³.
–––––––––––
¹ EUT L 295, 12.11.2010, s. 23.
² EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.
³ EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Medlemsstaternas handlingsplaner för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk bör 
innehålla åtgärder för att begränsa eller 
minska utsläppen från och bibehålla eller 
öka upptagen inom sektorn för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk. Varje 
handlingsplan för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk 
bör innehålla viss information enligt vad 
som fastställs i detta beslut. För att främja 
bästa metoder bör dessutom en vägledande 
förteckning över åtgärder som också får 
ingå i planerna fastställas i bilagan till detta 
beslut. Kommissionen bör regelbundet 
utvärdera innehållet i och genomförandet 
av medlemsstaternas handlingsplaner för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk och vid 
behov utfärda rekommendationer för att 
förbättra medlemsstaternas åtgärder.

(12) Medlemsstaternas handlingsplaner för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk bör 
innehålla åtgärder för att begränsa eller 
minska utsläppen från och bibehålla eller 
öka upptagen inom sektorn för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk. Varje 
handlingsplan för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk 
bör innehålla viss information enligt vad 
som fastställs i detta beslut. För att främja 
bästa metoder bör dessutom en vägledande 
förteckning över åtgärder som också får 
ingå i planerna fastställas i bilagan till detta 
beslut. Kommissionen bör regelbundet 
utvärdera innehållet i och genomförandet 
av medlemsstaternas handlingsplaner för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk och vid 
behov utfärda rekommendationer för att 
förbättra medlemsstaternas åtgärder. 
Beslutet bör ge utrymme för allmänhetens 
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deltagande vid utarbetande, ändringar 
och översyn av dessa planer.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) nybeskogning: direkt, människoskapad 
omvandling av mark som inte har varit 
beskogad på minst 50 år till skog genom 
plantering, frösådd och/eller 
människounderstödd självsådd, där 
omvandlingen har skett efter den 
1 januari 1990.

(c) nybeskogning: direkt, människoskapad 
omvandling av mark som inte har varit 
beskogad på minst 50 år till skog genom 
plantering, frösådd och/eller 
människounderstödd självsådd, där 
omvandlingen har skett efter den 
31 december 1989.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) återbeskogning: direkt, 
människoskapad omvandling av mark som 
inte är skog till skog genom plantering, 
frösådd och/eller människounderstödd 
självsådd, på mark som har varit täckt av 
skog men som har omvandlats till mark 
utan skog, där omvandlingen har skett efter 
den 1 januari 1990.

(d) återbeskogning: direkt, 
människoskapad omvandling av mark som 
inte är skog till skog genom plantering, 
frösådd och/eller människounderstödd 
självsådd, på mark som har varit täckt av 
skog men som har omvandlats till mark 
utan skog, där omvandlingen har skett efter 
den 31 december 1989.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) avskogning: direkt, människoskapad 
omvandling av skog till mark som inte är 
skog, där omvandlingen har skett efter den 
1 januari 1990.

(e) avskogning: direkt, människoskapad 
omvandling av skog till mark som inte är 
skog, där omvandlingen har skett efter den 
31 december 1989.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) kollager: den mängd av grundämnet
kol som lagras i en kolreservoar, uttryckt i 
miljoner ton.

(j) kollager: den massa av kol som lagras i 
en kolreservoar, uttryckt i ton.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) avverkad träprodukt: (harvested wood 
product, HWP) allt slags trämaterial, 
inklusive barken, som forslas bort från 
avverkningsplatsen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led ta (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ta) bakgrundsnivå: genomsnittet för en 
konsekvent och ursprungligen komplett 
tidsserie över utsläpp 1990–2009 med 
anknytning till naturliga störningar efter 
tillämpning av en iterativ process för att 
avlägsna avvikande värden på grundval 
av dubbla standardavvikelsen runt 
medelvärdet till dess att inga avvikande 
värden kan fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led tb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(tb) marginal: tidsseriens dubbla 
standardavvikelse som fastställer 
bakgrundsnivån.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led u

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(u) halveringstid: det antal år det tar för 
kolinnehållet i en träprodukt att minska till 
halva sin ursprungliga mängd.

(u) halveringstid: det antal år det tar för 
kolinnehållet i reservoaren av avverkade 
träprodukter att minska till halva sin 
ursprungliga mängd.
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Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) omedelbar koldioxidavgångsmetod: 
(instantaneous oxidation method) en 
bokföringsmetod där det förutsätts att hela 
den mängd kol som är lagrad i avverkade 
träprodukter frisläpps till atmosfären vid 
den tidpunkt då medlemsstaten bokför 
dessa produkter i enlighet med detta 
beslut.

(v) omedelbar koldioxidavgångsmetod: 
(instantaneous oxidation method) en 
bokföringsmetod där det förutsätts att hela 
den mängd kol som är lagrad i avverkade 
träprodukter frisläpps till atmosfären vid
tidpunkten för avverkning.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 11 för att ändra definitionerna i 
punkt 1 i den här artikeln i syfte att
uppdatera dessa definitioner med hänsyn 
till ändringar av definitioner som har 
antagits av UNFCCC:s eller 
Kyotoprotokollets organ eller något annat 
multilateralt avtal om klimatförändringarna 
som unionen har ingått.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att ändra och uppdatera 
definitionerna i punkt 1 i den här artikeln i 
syfte att säkerställa överensstämmelse 
mellan dessa definitioner och de 
definitioner som har antagits av 
UNFCCC:s eller Kyotoprotokollets organ 
eller något annat multilateralt avtal om 
klimatförändringarna som unionen har 
ingått.

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldighet att upprätta och upprätthålla 
bokföring för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk

Bokföringsskyldigheter för verksamheter 
med anknytning till markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje bokföringsperiod som anges i 
bilaga I ska medlemsstaterna upprätta och 
upprätthålla bokföring som korrekt 
återspeglar samtliga utsläpp och upptag 
som orsakas av de verksamheter inom 
deras eget territorium som ingår i följande 
verksamhetskategorier:

1. För varje bokföringsperiod som anges i 
bilaga I ska medlemsstaterna upprätta och 
upprätthålla bokföring för samtliga utsläpp 
och upptag som orsakas av de 
verksamheter inom deras eget territorium 
som ingår i följande 
verksamhetskategorier:

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Dränering och restaurering av 
våtmarker.

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får också upprätta och 
upprätthålla bokföring som korrekt 
återspeglar utsläpp och upptag som 
orsakas av förnyelse av vegetation samt av 
dränering och restaurering av våtmarker.

Medlemsstaterna får upprätta och 
upprätthålla bokföring för utsläpp och 
upptag från förnyelse av vegetation.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, i tillämpliga fall 
med stöd från kommissionen, göra de 
eventuella tekniska korrigeringar och
omräkningar som krävs för att i deras 
befintliga och nyligen upprättade 
bokföring inbegripa de kolreservoarer 
som avses i denna punkt och de 
växthusgaser som avses i artikel 3.2 om 
dessa annars är uteslutna.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får emellertid välja att 
inte ta med förändringar i kollager i de 
kolreservoarer som anges i leden a–e i 

utgår
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första stycket om kolreservoaren inte är 
en minskande sänka eller en källa. 
Medlemsstaterna ska endast anse att en 
kolreservoar inte utgör en minskande 
sänka eller en källa om detta kan visas 
med hjälp av transparenta och 
kontrollerbara uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I bokföring av nybeskogning ska 
medlemsstaterna endast återspegla utsläpp 
och upptag som är ett resultat av 
verksamheter som har bedrivits på sådana 
markområden som inte var skog den 
1 januari 1990.

1. I bokföring av nybeskogning ska 
medlemsstaterna endast återspegla utsläpp 
och upptag som är ett resultat av 
verksamheter som har bedrivits på sådana 
markområden som inte var skog den 
31 december 1989.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om medlemsstaterna i sin bokföring 
återspeglar nettoförändringar i utsläpp och 
upptag av koldioxid (CO2) till följd av 
nybeskognings-, återbeskognings- och 
avskogningsverksamheter, ska dessa 
nettoförändringar motsvara de 
sammanlagda upptagen och utsläppen för 
åren i varje bokföringsperiod som anges i 
bilaga I, vilket ska beräknas genom en 
summering för varje år i den 
bokföringsperioden av kollagret den 

2. Medlemsstaterna ska bokföra
nettoförändringar i utsläpp och upptag av 
koldioxid (CO2) till följd av 
nybeskognings-, återbeskognings- och 
avskogningsverksamheter. Dessa 
nettoförändringar ska motsvara de 
sammanlagda upptagen och utsläppen för 
åren i varje bokföringsperiod som anges i 
bilaga I, vilket ska beräknas genom en 
summering för varje år i den 
bokföringsperioden av 
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31 december det året minus kollagret den 
1 januari samma år, på grundval av öppna 
och kontrollerbara uppgifter.

nettoförändringarna i fråga om utsläpp 
och upptag av koldioxid, på grundval av 
öppna och kontrollerbara uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om medlemsstaterna i sin bokföring 
återspeglar utsläpp av metan (CH4) och 
dikväveoxid (N2O) till följd av 
nybeskognings-, återbeskognings- och 
avskogningsverksamheter, ska dessa 
utsläpp motsvara de sammanlagda 
utsläppen för åren i varje bokföringsperiod 
som anges i bilaga I, vilket ska beräknas 
genom en summering av utsläppen under 
varje år i den bokföringsperioden, på 
grundval av öppna och kontrollerbara 
uppgifter.

3. Medlemsstaterna ska bokföra utsläpp av 
metan (CH4) och dikväveoxid (N2O) till 
följd av nybeskognings-, återbeskognings-
och avskogningsverksamheter. Dessa 
utsläpp ska motsvara de sammanlagda 
utsläppen för åren i varje bokföringsperiod 
som anges i bilaga I, vilket ska beräknas 
genom en summering av utsläppen under 
varje år i den bokföringsperioden, på 
grundval av öppna och kontrollerbara 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska fortsätta att 
upprätta och upprätthålla bokföring som 
återspeglar utsläpp från och upptag i mark 
som identifierats i bokföring enligt 
artikel 4.3 inom ramen för nybeskogning, 
återbeskogning och avskogning även när 
sådan verksamhet inte längre bedrivs på 
det markområdet.

4. Medlemsstaterna ska upprätthålla 
bokföring för utsläpp från och upptag i 
mark som identifierats i bokföring enligt 
artikel 4.3 inom ramen för nybeskogning, 
återbeskogning och avskogning även när 
sådan verksamhet inte längre bedrivs på 
det markområdet.
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Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I bokföring för skogsförvaltning ska
medlemsstaterna återspegla de utsläpp och 
upptag som orsakas 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 den 
referensnivå som anges för dem i bilaga II.

1. Medlemsstaterna ska bokföra de utsläpp 
och upptag som orsakas av 
skogsförvaltningsverksamheter, 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 
den respektive referensnivå för 
skogsförvaltning som anges för dem i 
bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När resultatet av den beräkning för en 
bokföringsperiod som avses i punkt 1 är 
negativt ska medlemsstaterna i sin 
bokföring för skogsförvaltning bokföra 
sammanlagda utsläpp och upptag på högst 
motsvarande 3,5 % av en medlemsstats 
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, 
multiplicerat med antalet år i den 
bokföringsperioden.

2. När resultatet av den beräkning för en 
bokföringsperiod som avses i punkt 1 är 
negativt ska medlemsstaterna i sin 
bokföring för skogsförvaltning bokföra 
sammanlagda utsläpp och upptag på högst 
motsvarande 3,5 % av en medlemsstats 
utsläpp under basåret eller basperioden
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, multiplicerat med antalet år i 
den bokföringsperioden.
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Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att de 
beräkningsmetoder som de tillämpar för sin 
bokföring av 
skogsförvaltningsverksamheter stämmer 
överens med de beräkningsmetoder som 
tillämpats för beräkningen av de 
referensnivåer som anges i bilaga II i fråga 
om

3. Medlemsstaterna ska se till att de 
beräkningsmetoder som de tillämpar för sin 
bokföring av 
skogsförvaltningsverksamheter är 
förenliga med bilaga II till 
beslut 2/CMP.6 och stämmer överens med 
de beräkningsmetoder som tillämpats för 
beräkningen av de referensnivåer som 
anges i bilaga II i fråga om

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) avverkade träprodukter, utgår

Or. en

Ändringsförslag 32

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 

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

bokföringsperiod i enlighet med den metod 
i besluten 2/CMP.7 och 2/CMP.6 som 
använts för att beräkna de referensnivåer 
som fastställs i det beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 33

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 beslut 2/CMP.6 eller 
beslut 2/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.

Or. en

Ändringsförslag 34

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 bokföra utsläpp från 
avverkade träprodukter som innehåller kol 
den 1 januari 2013 även om dessa 
träprodukter avverkades före den dagen.

Or. en
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Ändringsförslag 35

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I sin bokföring enligt artikel 3.1 för 
avverkade träprodukter ska 
medlemsstaterna, på grundval av 
beräkningar i enlighet med den första 
ordningens nedbrytningsfunktion och de 
standardhalveringstider som anges i 
bilaga III, återspegla utsläpp från följande 
avverkade träprodukter:

2. I sin bokföring enligt artikel 3.1 för 
avverkade träprodukter ska 
medlemsstaterna, på grundval av 
beräkningar i enlighet med den första 
ordningens nedbrytningsfunktion och de 
standardhalveringstider som anges i 
bilaga III, inbegripa utsläpp från följande 
avverkade träprodukter:

Or. en

Ändringsförslag 36

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Importerade avverkade träprodukter ska 
oberoende av ursprung inte bokföras av 
den importerande medlemsstaten. 

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som väljer att använda 
landsspecifika halveringstider för 
exporterade avverkade träprodukter ska 
göra en anmälan till kommissionen ett år 
före bokföringsperiodens utgång för 
granskning och godkännande.
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Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte använda 
landsspecifika halveringstider för 
avverkade träprodukter som släpps ut på 
marknaden inom unionen som avviker 
från de halveringstider som används av 
den importerande medlemsstaten i dess 
bokföring enligt artikel 3.1. 

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bokföra utsläpp som 
orsakas av avverkade träprodukter till 
följd av skogsavverkning på grundval av 
omedelbar koldioxidavgång.

Or. en

Ändringsförslag 40

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 

4. Medlemsstaterna ska enligt artikel 3.1 
bokföra utsläpp från avverkade 
träprodukter som har avverkats för 
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för energiändamål ska de även göra detta
på grundval av den omedelbara 
koldioxidavgångsmetoden.

energiändamål på grundval av den 
omedelbara koldioxidavgångsmetoden. 
Medlemsstaterna ska spåra avverkade 
träprodukter som avverkats utanför 
unionen och som används för 
energiändamål i en medlemsstat i syfte att 
tillhandahålla ett sammandrag avseende 
utsläppen samtidigt som 
avverkningslandet för den avverkade 
träprodukten anges liksom huruvida den 
avverkades på ett hållbart sätt.

Or. en

Ändringsförslag 41

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. I bokföring för skötsel av åkermark och 
skötsel av betesmark ska medlemsstaterna 
bokföra 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 
eller basperioden, 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
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Ändringsförslag 42

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

I bokföring för dränering och restaurering 
av våtmarker ska medlemsstaterna bokföra
utsläpp och upptag från den verksamheten 
på alla markområden som har dränerats 
sedan 1990 och alla markområden som har 
restaurerats sedan 1990.

Or. en

Ändringsförslag 43

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 och d. Om medlemsstaterna utesluter 
sådana utsläpp ska de även utesluta 
eventuella efterföljande upptag i de 
markområden där dessa naturliga 
störningar har ägt rum. 

Or. en
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Ändringsförslag 44

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Beträffande de nybeskognings- och 
återbeskogningsverksamheter som avses i 
artikel 3.1 a och b ska medlemsstaterna 
beräkna en bakgrundsnivå i fråga om 
utsläpp från naturliga störningar. I 
enlighet med beslut 2/CMP.7 får 
medlemsstaterna antingen årligen eller 
vid slutet av den bokföringsperiod som 
avses i bilaga I utesluta utsläpp från 
naturliga störningar som under något 
enskilt år överskrider bakgrundsnivån för 
nybeskogning och återbeskogning plus 
marginalen.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Beträffande de 
skogsförvaltningsverksamheter som avses 
i artikel 3.1 d ska medlemsstaterna 
beräkna en bakgrundsnivå i fråga om 
utsläpp från naturliga störningar. I 
enlighet med beslut 2/CMP.7 får 
medlemsstaterna antingen årligen eller 
vid slutet av den bokföringsperiod som 
avses i bilaga I utesluta utsläpp från 
naturliga störningar som under något 
enskilt år överskrider bakgrundsnivån för 
skogsförvaltning plus marginalen.

Or. en
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Ändringsförslag 46

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. 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 får inte uteslutas.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Medlemsstaterna ska, i tillämpliga fall 
med stöd från kommissionen, genomföra 
eventuella nödvändiga tekniska 
korrigeringar eller omräkningar avseende 
deras referensnivå för skogsförvaltning 
som avses i bilaga II för att ta med 
bakgrundsnivån för utsläpp med 
anknytning till årliga naturliga störningar 
om denna inte annars tas med i 
överensstämmelse med denna punkt.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får från sina
beräkningar i samband med 

2. Medlemsstaterna ska beräkna sina
nettoutsläpp och nettouttag i enlighet med 
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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:

punkterna 1a–d och tillhandahålla klar 
och tydlig information, som

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Medlemsstaten identifierar samtliga
markområden som utesluts ur 
medlemsstatens bokföring enligt 
artikel 3.1 a, b och d, bland annat genom 
deras geografiska belägenhet samt året för 
och typerna av naturliga störningar.

(a) visar att all mark som omfattas av 
uteslutning är fastställd, bland annat 
genom sin geografiska belägenhet samt 
året för och typerna av naturliga störningar,

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Medlemsstaten beräknar de årliga
icke-antropogena utsläppen av 

(b) visar hur de årliga utsläppen till följd 
av naturliga störningar och efterföljande 
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växthusgaser från källor till följd av 
naturliga störningar och efterföljande 
upptag i de uteslutna markområdena.

upptag i dessa områden bedöms,

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det har inte skett någon förändring i 
markanvändningen i de uteslutna 
markområdena och medlemsstaten 
använder öppna och kontrollerbara 
metoder och kriterier för att identifiera 
ändringar i markanvändningen i dessa
områden.

(c)  visar att det inte har skett någon 
förändring i markanvändningen
beträffande den mark för vilken 
uteslutning tillämpas och förklarar 
metoder och kriterier för att fastställa 
eventuella framtida ändringar i 
markanvändningen i dessa områden under 
bokföringsperioden,

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Medlemsstaten vidtar åtgärder för att 
hantera eller kontrollera de naturliga 
störningarnas effekter, när så är praktiskt 
möjligt.

(d) visar att händelserna var utom 
kontroll för och inte väsentligen 
påverkades av medlemsstaten under 
bokföringsperioden genom uppvisande av 
genomförbara insatser för att förebygga, 
hantera eller kontrollera de händelser för 
vilka uteslutning åberopas,

Or. en
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Ändringsförslag 53

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Medlemsstaterna vidtar åtgärder för att 
restaurera de uteslutna markområdena när 
så är praktiskt möjligt.

(e) uppvisar insatser som genomförts för 
att restaurera den mark för vilken 
uteslutning åberopas när så är praktiskt 
möjligt,

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Utsläpp från avverkade träprodukter 
som har återvunnits genom förtida 
avverkning har inte uteslutits från 
bokföringen.

(f) visar att utsläpp med anknytning till 
förtida avverkning inte har uteslutits från 
bokföringen.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får i bokföringen inte 
utesluta utsläpp från naturliga störningar 
på den mark som omfattas av förändrad 
markanvändning till följd av störningen.

Or. en
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Ändringsförslag 56

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 57

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
informationskrav som avses i punkt 2 mot 
bakgrund av den vetenskapliga 
utvecklingen eller för att återspegla 
ändringar i beslut 2/CMP.7 eller varje 
annan akt som har antagits av UNFCCC:s 
eller Kyotoprotokollets organ.
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Or. en

Ändringsförslag 58

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 
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 59

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En beskrivning av tidigare trender för 
utsläpp och upptag.

(a) En beskrivning av tidigare och nyare
trender för utsläpp och upptag, inbegripet 
historiska trender i den mån dessa kan 
återskapas.

Or. en
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Ändringsförslag 60

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Prognoser för utsläpp och uttag i 
överensstämmelse med trenderna 
avseende befolkning, 
infrastrukturutveckling, 
energianvändning, jordbruksintensitet 
och skogsbruk.

Or. en

Ändringsförslag 61

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 minska 
utsläppen och öka upptag samtidigt som 
den allmänna kapaciteten hos sänkorna 
stärks.

Or. en

Ändringsförslag 62

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.

(e) Planerad politik för att genomföra de 
åtgärder som avses i d och, i tillämpliga 
fall, för att integrera den planerade 
politiken i annan politik, inbegripet 
nationella handlingsplaner för förnybar 
energi, handlingsplaner för skogen och 
nationella strategiplaner, med en
detaljerad beskrivning av åtgärdernas 
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förväntade effekt på utsläpp och upptag.

Or. en

Ändringsförslag 63

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. Medlemsstaterna ska följa 
dessa riktlinjer då de lägger fram sina 
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och 
skogsbruk och efterleva de krav som 
anges i första stycket leden a–f.

Or. en

Ändringsförslag 64

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. Inom tre månader efter mottagandet av 
all relevant information från en 
medlemsstat ska kommissionen utvärdera 
den medlemsstatens utkast till 
handlingsplan för markanvändning, 
förändrad markanvändning och 
skogsbruk för att säkerställa att den 
överensstämmer med de krav som anges i 
punkt 2 a–f. Kommissionen ska 
offentliggöra resultatet av utvärderingen 
och får i förekommande fall utfärda 
rekommendationer för att förbättra 
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medlemsstatens ansträngningar för att 
begränsa eller minska utsläpp och bibehålla 
eller öka upptag.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får begära av en 
medlemsstat att den ändrar eller gör 
tillägg till dessa planer för att se till att de 
överensstämmer med kraven i denna 
artikel.

Or. en

Ändringsförslag 66

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 punkt 4.

5. Kommissionen ska utvärdera 
medlemsstaternas genomförande av sina 
handlingsplaner för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk 
inom sex månader efter mottagandet av  
rapporterna och, på lämpligt sätt, utfärda 
rekommendationer för ytterligare 
åtgärder. Medlemsstaterna ska ta 
vederbörlig hänsyn till kommissionens 
rekommendationer.

Or. en
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Ändringsförslag 67

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 med stöd från 
medlemsstaterna tillhandahålla tidiga och 
faktiska möjligheter för allmänheten att 
delta vid utarbetande, ändringar och 
översyn av handlingsplanerna för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk i enlighet 
med artikel 9 i förordning (EG) 
nr 1367/2006. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska i elektronisk form 
göra handlingsplanerna för 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk samt 
tillhörande utvärderingar och rapporter 
tillgängliga för allmänheten i syfte att 
aktivt och systematiskt sprida dem bland 
allmänheten, i enlighet med sina 
respektive skyldigheter enligt förordning 
(EG) nr 1367/2006 och 
direktiv 2003/4/EG. 

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till beslut
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inrätta en 
expertgranskningsmekanism för att i 
tillämpliga fall säkerställa 
överensstämmelse mellan unionens 
bokföringsregler och de godkända 
bokföringsregler som antas av 
UNFCCC:s organ eller Kyotoprotokollet, 
eller andra multilaterala avtal som är 
relevanta i samband med 
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klimatförändringarna och ingås av 
unionen.

Or. en
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MOTIVERING

Bokföringen för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk utgör ett centralt 
inslag i klimatpolitiken och har bland annat potentialen att bidra till begränsning, anpassning, 
bevarande av den biologiska mångfalden och hållbar användning av naturtillgångarna. Ett 
första steg mot att införliva sektorerna för markanvändning, förändrad markanvändning och 
skogsbruk i EU:s minskningsinsatser och säkerställa komplementaritet inom unionens politik 
är att upprätta robusta regler för bokföring av utsläpp och upptag som orsakas av 
verksamheter med anknytning till markanvändning, förändrad markanvändning och 
skogsbruk.

I detta avseende bör bokföringen för markanvändning, förändrad markanvändning och 
skogsbruk inom EU inriktas på de tre övergripande målen

 att främja uppfyllande av medlemsstaternas och EU:s oberoende internationella 
skyldigheter som parter inom FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) 
och Kyotoprotokollet,

 att tillhandahålla politik som är samstämmig med befintlig och planerad 
EU-lagstiftning om framtida samordning och integrering, inbegripet men inte 
begränsat till den gemensamma jordbrukspolitiken och direktivet om förnybar energi 
och

 att se till att praxis och metoder för bokföring överensstämmer med godtagna principer 
i fråga om öppenhet, konsekvens, jämförbarhet, fullständighet och noggrannhet – inte 
bara inom medlemsstaterna utan också mellan dem såsom EU-medlemmar. 

Föredraganden förespråkar härigenom ett kirurgiskt tillvägagångssätt enligt vilket man ska 
eftersträva att uppnå dessa mål samtidigt som man erkänner att mycket av planeringsarbetet 
redan har genomförts i form av beslut vid partskonferensen om UNFCCC och partsmötena 
om Kyotoprotokollet, inbegripet beslut 16/CMP.1, beslut 2/CMP.6 och beslut 2/CMP/7. Inom 
EU måste det även finnas ett medvetande om EU:s avgörande ledarroll i klimatfrågor, och då 
harmonisering är att föredra eller är nödvändig bör EU sträva efter den största gemensamma 
nämnaren bland medlemsstaterna.

Föredraganden välkomnar därför det föreslagna beslutet, men anser att det måste förtydligas 
och förstärkas i flera avseenden.

Bokföringsskyldigheter

Skyldigheten att upprätta bokföring för utsläpp och upptag från hela skalan av markrelaterade 
verksamhetskategorier som orsakar utsläpp utgör ett viktigt steg mot att införliva dessa 
sektorer i unionens minskningsinsatser. I Durban förblev enligt beslut 2/CMP.7 dränering och 
restaurering av våtmarker en frivillig verksamhet som ska grundas på bedömningsmetoder för 
våtmarker, mark som omvandlats till våtmark och markanvändning på dränerade organiska 
jordarter enligt riktlinjerna från Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) som 
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huvudsakligen nyligen antagits av eller blivit föremål för uppmuntran från partskonferensen 
och eventuella andra godkända senare förtydliganden till dem. Bokföring av dränering och 
restaurering av våtmarker i vissa medlemsstater men inte i andra leder dessutom till 
inkonsekvens inom unionen.

Föredraganden föreslår därför att dränering och restaurering av våtmarker ska införlivas som 
en verksamhetskategori för vilken det är lämpligt med obligatorisk bokföring.

Allmänna bokföringsregler 

Noggrann bokföring av förändringarna av kollagret för varje verksamhetskategori kräver att 
man inbegriper de kända kolreservoarerna och växthusgaserna. Dessutom bör det för att man 
ska kunna säkerställa harmonisering med sikte på ytterligare integrering med unionens 
minskningsåtaganden och med befintlig och planerad unionslagstiftning ställas krav på att alla 
medlemsstaterna ska redovisa kollagren genom användning av samma kolreservoarer och 
växthusgaser. I den mån medlemsstaterna behöver stöd vid genomförandet av tekniska 
korrigeringar och anpassningar för att redovisa kolreservoarer och växthusgaser som annars 
undantagits från bokföring bör kommissionen tillhandahålla stöd i tillämpliga fall.

Föredraganden föreslår därför att man ska kräva bokföring av alla kolreservoarer och 
växthusgaser för varje verksamhetskategori och uppmanar kommissionen att tillhandahålla 
stöd.

Avverkade träprodukter

I Durban beslutades att avverkade träprodukter ska bokföras på grundval av omedelbar 
koldioxidavgång – vilket innebär att det kol som finns lagrat i träet anses bli frigjort vid 
avverkning – såvida inte klara och tydliga och verifierbara uppgifter för vissa kategorier 
avverkade träprodukter finns tillgängliga, varvid bedömning ska ske genom tillämpning av 
första ordningens nedbrytningsfunktion med standardhalveringstider. Medlemsstaterna får 
även använda landsspecifika uppgifter för att ersätta standardhalveringstiderna. Denna 
struktur kan leda till potentiell inkonsekvens inom unionen, som t.ex. då i) två medlemsstater 
använder landsspecifika halveringstider för ett tredjeland som skiljer sig från varandra, eller 
då ii) en medlemsstat använder landsspecifika halveringstider för en annan medlemsstat som 
skiljer sig från vad den använder för sin egen räkning. Man bör undanröja dessa fall av 
potentiell inkonsekvens innan de inträffar.

Föredraganden föreslår därför till att börja med ett krav på att medlemsstaterna ska göra en 
anmälan till kommissionen för att få sitt val av landsspecifika halveringstider för exporterade 
avverkade träprodukter utanför unionen granskade och godkända och därefter att 
medlemsstaterna ska förbjudas att använda landsspecifika halveringstider för avverkade 
träprodukter som släpps ut på marknaden inom unionen och avviker från dem som används av 
den importerande medlemsstaten.  

Dessutom leder den befintliga ramen för bokföring av avverkade träprodukter till 
uppgiftsbrister när dessa produkter används för energiändamål. Detta är särskilt relevant vad 
gäller träbiomassa som används inom bioenergi och det nollutsläppsantagande som ligger 
bakom både direktivet om förnybar energi och EU:s utsläppshandelssystem. Medan det krävs 
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att medlemsstaterna ska redovisa internt avverkade träprodukter som används för 
energiändamål på grundval av omedelbar koldioxidavgång – varigenom det inom unionen 
tillhandahålls en mekanism och en rättslig ram för bokföring av dessa utsläpp – är detta inte 
alltid fallet i tredjeländer. Genom det kommande ikraftträdandet av EU:s timmerförordning i 
samverkan med en modernisering av gemenskapstullkodexen tillhandahålls vid en lämplig 
tidpunkt verktyg till stöd för att undanröja denna uppgiftsbrist.

Föredraganden föreslår därför ett krav på att medlemsstaterna uteslutande i vägledande syfte 
ska spåra och bokföra utsläpp från avverkade träprodukter som avverkats utanför unionen och 
som används för energiändamål inom medlemsstaten i fråga på grundval av omedelbar 
koldioxidavgång, medan man samtidigt tillhandahåller information om avverkningslandet och 
om huruvida avverkningen genomförts på ett hållbart sätt.

Naturliga störningar

Enligt Durbanavtalet får utsläpp från naturliga störningar undantas från verksamheterna 
nybeskogning, återbeskogning och skogsförvaltning under vissa omständigheter. Enligt denna 
strategi krävs det att medlemsstaterna bedömer bakgrundsnivåer och marginaler i syfte att 
fastställa vilka utsläpp som kan uteslutas och därefter tillåter uteslutning av dessa utsläpp 
endast när vissa villkor uppfylls. Enligt beslut 2/CMP.7 ska medlemsstaterna använda samma 
metoder som tillämpas på skogsförvaltning på nybeskogning och återbeskogning. Behovet av 
konsekvens inskränker sig emellertid inte enbart till verksamhetskategorier utan gäller även 
medlemsstater.  

Föredraganden föreslår därför att medlemsstaterna ska beräkna bakgrundsnivåer och 
marginaler och uppfylla villkoren i enlighet med beslut 2/CMP.7 samt genomföra 
motsvarande nödvändiga tekniska korrigeringar och anpassningar för att deras bokföring ska 
följa bestämmelserna.

Definitioner

Flera termer som används genomgående i dokumentet har inte definierats eller kräver 
ytterligare förtydligande. Dessa termer är relevanta för en enhetlig förståelse och tillämpning 
av de skyldigheter som fastställs genomgående i beslutet.

Föredraganden föreslår därför att man ska inbegripa eller förtydliga definitionerna av 
kollager, återbeskogning, nybeskogning, avskogning, avverkade träprodukter, bakgrundsnivå, 
halveringstid och omedelbar koldioxidavgång.

Handlingsplaner för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

Medlemsstaterna bör utforska åtgärder för att minska utsläppen och bibehålla eller öka 
upptagen från de häri ingående verksamhetskategorierna. Dessa verksamheter bör i synnerhet 
fastställa trender och utforska ytterligare integrering i annan unionspolitik. Kommissionen bör 
få i uppdrag att tillhandahålla medlemsstaterna riktlinjer och tekniskt stöd på lämpligt sätt och 
ges befogenhet att utfärda rekommendationer för ytterligare åtgärder. Deltagande från 
allmänheten och öppenhet bör tillhandahållas i enlighet med vad som krävs enligt annan 
unionslagstiftning. 
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Föredraganden föreslår därför att innehållet i handlingsplanerna för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk ska förtydligas till att inbegripa nya trender och 
prognoser avseende utsläpp och upptag samt åtgärder för att integrera sektorerna för 
markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i annan unionspolitik. Dessutom 
inbegrips ett språkbruk genom vilket kommissionens roll och skyldigheter i fråga om att ge 
tillgång till information och deltagande från allmänheten förtydligas.


