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Ændringsforslag 8
Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Beslutning 1/CP.15 fra konferencen for 
UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.15" 
eller "København-aftalen") og beslutning 
1/CP.16 fra konferencen af UNFCCC-
parterne ("beslutning 1/CP.16" eller 
"Cancún-aftalerne") bidrog betydeligt til 
fremskridt med hensyn til at afhjælpe 
udfordringerne med klimaændringerne på 
en afbalanceret måde. Disse beslutninger 
indebar nye overvågnings- og 
rapporteringskrav, der gælder 
gennemførelsen af ambitiøse 
emissionsreduktioner, som EU og 
medlemsstaterne har forpligtet sig til, og 
indebar ligeledes bistand til 
udviklingslandene. I disse beslutninger 
anerkendte man også betydningen af at 
prioritere tilpasning lige så højt som 
modvirkning. I beslutning 1/CP.16 kræves 
det ligeledes, at de udviklede lande 
udarbejder udviklingsstrategier eller -
planer med lavt CO2-indhold. Sådanne 
strategier eller planer ventes at bidrage til 
opbygningen af et samfund med lav CO2-
udledning og sikre en fortsat høj vækst og 
bæredygtig udvikling. Denne forordning 
bør gennem sine delegerede retsakter sikre 
gennemførelsen af disse og fremtidige 
overvågnings- og rapporteringskrav, der 
opstår som følge af yderligere beslutninger 
eller vedtagelsen af en international aftale 
under UNFCCC.

(4) Beslutning 1/CP.15 fra konferencen for 
UNFCCC-parterne ("beslutning 1/CP.15" 
eller "København-aftalen") og beslutning 
1/CP.16 fra konferencen af UNFCCC-
parterne ("beslutning 1/CP.16" eller 
"Cancún-aftalerne") bidrog betydeligt til 
fremskridt med hensyn til at afhjælpe 
udfordringerne med klimaændringerne på 
en afbalanceret måde. Disse beslutninger 
indebar nye overvågnings- og 
rapporteringskrav, der gælder 
gennemførelsen af ambitiøse 
emissionsreduktioner, som EU og 
medlemsstaterne har forpligtet sig til, og 
indebar ligeledes bistand til 
udviklingslandene. I disse beslutninger 
anerkendte man også betydningen af at 
prioritere tilpasning lige så højt som 
modvirkning. I beslutning 1/CP.16 kræves 
det ligeledes, at de udviklede lande 
udarbejder udviklingsstrategier eller -
planer med lavt CO2-indhold. Sådanne 
strategier eller planer ventes at bidrage til
opbygningen af et samfund med lav CO2-
udledning og sikre en fortsat høj vækst og 
bæredygtig udvikling og på en 
omkostningseffektiv måde sigte mod EU's 
klimamål for 2050. Denne forordning bør 
gennem sine delegerede retsakter sikre 
gennemførelsen af disse og fremtidige 
overvågnings- og rapporteringskrav, der 
opstår som følge af yderligere beslutninger 
eller vedtagelsen af en international aftale 
under UNFCCC.

Or. en
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Ændringsforslag 9
Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Klima- og energipakken, som blev 
vedtaget i 2009, navnlig beslutning nr. 
406/2009/EF af 23. april 2009 om 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
deres drivhusgasemissioner med henblik på 
at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at 
reducere drivhusgasemissionerne frem til 
2020 og direktiv 2009/29/EF af 23. april 
2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF 
med henblik på at forbedre og udvide 
ordningen for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet, er 
tegn på endnu en forpligtelse, der påhviler 
EU og medlemsstaterne til at foretage 
betydelige reduktioner af deres 
drivhusgasemissioner. Unionens system til 
overvågning og rapportering af emissioner 
skal også ajourføres i lyset af nye krav 
under denne lovgivning.

(5) Klima- og energipakken, som blev 
vedtaget i 2009, navnlig beslutning nr. 
406/2009/EF af 23. april 2009 om 
medlemsstaternes indsats for at reducere 
deres drivhusgasemissioner med henblik på 
at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at 
reducere drivhusgasemissionerne frem til 
2020, direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 
om ændring af direktiv 2003/87/EF med 
henblik på at forbedre og udvide ordningen 
for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder er tegn 
på endnu en forpligtelse, der påhviler EU 
og medlemsstaterne til at foretage 
betydelige reduktioner af deres 
drivhusgasemissioner. Unionens system til 
overvågning og rapportering af emissioner 
skal også ajourføres i lyset af nye krav 
under denne lovgivning.
_____________

EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.

Or. en

Ændringsforslag 10
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Unionen og medlemsstaterne skal 
bestræbe sig på at levere de mest ajourførte 
oplysninger om deres 

(12) Unionen og medlemsstaterne skal 
bestræbe sig på at levere de mest ajourførte 
oplysninger om deres 
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drivhusgasemissioner, navnlig inden for 
rammerne af Europa 2020-strategien og de 
fastsatte frister. Denne forordning skal gøre 
det muligt at udarbejde sådanne overslag 
inden for de kortest mulige frister ved 
hjælp af statistiske og andre oplysninger.

drivhusgasemissioner, navnlig inden for 
rammerne af Europa 2020-strategien og de 
fastsatte frister og inden for rammerne af 
den europæiske rumpolitik, som 
behandler vigtige udfordringer som 
naturkatastrofer og tilsyn med ressourcer 
og klima til gavn for EU-borgerne. I den 
forbindelse bør data, der er indsamlet fra 
rummet, betragtes som et afgørende 
kontrolmiddel for EU og 
medlemsstaterne, fordi de kan forbedre 
vores samlede billede af CO2- og CH4-
emissionerne og LULUCF. Med henblik 
herpå bør det europæiske 
jordovervågningsprogram og andre 
satellitsystemer anvendes i så vid 
udstrækning som muligt til udarbejdelse 
af rettidige emissionsberetninger 
(verdensomspændende daglige målinger 
af menneskeskabte CO2- og CH4-
emissioner og emissioner fra landbruget 
samt CO2-dræn) og uafhængig kontrol af 
beregnede emissionsrapporter. Denne 
forordning skal gøre det muligt at 
udarbejde sådanne overslag inden for de 
kortest mulige frister ved hjælp af 
statistiske og andre oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 11
Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I henhold til beslutning 1/CP.15 
forpligter EU og medlemsstaterne sig til at 
yde betydelig klimafinansiering for at yde 
bistand til tilpasnings- og 
modvirkningsforanstaltninger i 
udviklingslande. I henhold til artikel 40 i 
beslutning 1/CP.16 skal udviklede lande, 
der er parter i UNFCCC, forbedre 

(16) I henhold til beslutning 1/CP.15 
forpligter EU og medlemsstaterne sig til at 
yde betydelig klimafinansiering for at yde 
bistand til tilpasnings- og 
modvirkningsforanstaltninger i 
udviklingslande. I henhold til artikel 40 i 
beslutning 1/CP.16 skal udviklede lande, 
der er parter i UNFCCC, forbedre 
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rapporteringen om levering af økonomisk 
og teknologisk støtte samt støtte til 
kapacitetsopbygning til de parter, der er 
udviklingslande. Der er behov for forbedret 
rapportering for at anerkende Unionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
opfylde deres forpligtelser. I beslutning 
1/CP.16 indføres der også en ny 
teknologimekanisme, der skal styrke den 
internationale teknologioverførsel. Denne 
forordning skal sikre, at der stilles 
ajourførte oplysninger om 
teknologioverførselsaktiviteter til 
udviklingslandene til rådighed.

rapporteringen om levering af økonomisk 
og teknologisk støtte samt støtte til 
kapacitetsopbygning til de parter, der er 
udviklingslande. Der er behov for forbedret 
rapportering for at anerkende Unionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
opfylde deres forpligtelser og for at sikre, 
at denne støtte er ny og supplerende. I 
beslutning 1/CP.16 indføres der også en ny 
teknologimekanisme, der skal styrke den 
internationale teknologioverførsel. Denne 
forordning skal sikre, at der stilles 
ajourførte oplysninger om 
teknologioverførselsaktiviteter til 
udviklingslandene til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 12
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) indberetning af CO2-emissioner fra 
søtransport

udgår

Or. en

Ændringsforslag 13
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og Kommissionen på 
Unionens vegne udformer og gennemfører 
hver især en udviklingsstrategi med lav 
CO2-udledning for at bidrage til:

1. Medlemsstaterne og Kommissionen på 
Unionens vegne udformer og gennemfører 
hver især en udviklingsstrategi med lav 
CO2-udledning for at sikre:
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Or. en

Ændringsforslag 14
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af langsigtede 
emissionsreduktioner og forbedret optag 
gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % 
inden 2050 sammenholdt med 1990-
niveauerne i forbindelse med de 
nødvendige reduktioner, som de udviklede 
lande ifølge IPCC skal gennemføre som 
gruppe.

b) at medlemsstaternes forpligtelser 
vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF opfyldes, og at
de langsigtede emissionsreduktioner 
gennemføres og optag gennem dræn 
forbedres inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % 
inden 2050 sammenholdt med 1990-
niveauerne, idet der tilstræbes mindst 25 
% i 2020, 40 % i 2030 og 60 % i 2040
sammenholdt med 1990-niveauerne i 
forbindelse med de nødvendige 
reduktioner, som de udviklede lande ifølge 
IPCC skal gennemføre som gruppe

Or. en

Ændringsforslag 15
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af langsigtede 
emissionsreduktioner og forbedret optag 

b) opfyldelse af medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende reduktion af 
drivhusgasemissioner i henhold til 
beslutning nr. 406/2009/EF og 
gennemførelse af langsigtede 
emissionsreduktioner og forbedret optag 
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gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % 
inden 2050 sammenholdt med 1990-
niveauerne i forbindelse med de 
nødvendige reduktioner, som de udviklede 
lande ifølge IPCC skal gennemføre som 
gruppe.

gennem dræn inden for alle sektorer i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at nedbringe emissionerne med 80 til 95 % 
inden 2050, idet der på en 
omkostningseffektiv måde sigtes mod
mindst 25 % i 2020, 40 % i 2030 og 60 % i 
2040 sammenholdt med 1990-niveauerne
sammenholdt med 1990-niveauerne i 
forbindelse med de nødvendige 
reduktioner, som de udviklede lande ifølge 
IPCC skal gennemføre som gruppe.

Or. en

Ændringsforslag 16
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med henblik på gennemførelse af en 
kulstoffattig udviklingsstrategi nedsætter 
medlemsstaterne nationale organer, idet 
de sikre en afbalanceret repræsentation af 
de berørte parter.

Or. ro

Ændringsforslag 17
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater indsender deres 
udviklingsstrategi med lav CO2-udledning 
til Kommissionen et år efter, at denne 
forordning træder i kraft eller i henhold til 
internationalt aftalte tidsfrister i forbindelse 
med klimakonventionsprocessen.

2. Medlemsstater indsender deres 
udviklingsstrategi med lav CO2-udledning 
til Kommissionen to år efter, at denne 
forordning træder i kraft eller i henhold til 
internationalt aftalte tidsfrister i forbindelse 
med klimakonventionsprocessen.
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Or. en

Ændringsforslag 18
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden den 31. juli hvert år tilsender
medlemsstaterne Kommissionen 
tilnærmede drivhusgasopgørelser for året
X-1. Kommissionen skal på grundlag af 
medlemsstaternes tilnærmede 
drivhusgasopgørelser eller om nødvendigt 
på grundlag af sine egne overslag hvert år 
udarbejde en tilnærmet 
drivhusgasopgørelse for Unionen. 
Kommissionen stiller disse oplysninger til 
rådighed for offentligheden hvert år inden 
den 30. september.

Inden den 31. juli hvert år kan 
medlemsstaterne tilsende Kommissionen 
tilnærmede drivhusgasopgørelser for året 
X-1. Kommissionen skal på grundlag af 
medlemsstaternes tilnærmede 
drivhusgasopgørelser eller om nødvendigt 
på grundlag af sine egne overslag hvert år 
udarbejde en tilnærmet 
drivhusgasopgørelse for Unionen. 
Kommissionen stiller disse oplysninger til 
rådighed for offentligheden hvert år inden 
den 30. september.

Or. en

Ændringsforslag 19
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Rapportering om energieffektivitet og 

andelen af varigt energi
1. Senest den 15. januar hvert år 
indberetter medlemsstaterne følgende til 
Kommissionen vedrørende år X-2:
a) deres endelige bruttoenergiforbrug;
b) deres andel af energien fra varige 
energikilder, men nærmere angivelse af 
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andelen og omfanget af den energi, der er 
indvundet fra biomasse med skelnen 
mellem fast biomasse og flydende 
biobrændstoffer og bioenergi fra affald.
2. Medlemsstaterne gør de i stk. 1 
omhandlede rapporter tilgængelige for 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 20
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapportering af CO2-emissioner fra 
søtransport

udgår

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 29 i denne 
forordning for at angive kravene til 
overvågning og rapportering af CO2-
emissioner fra søtransport vedrørende 
skibe, der anløber medlemsstaternes 
havne. De indførte overvågnings- og 
rapporteringskrav skal være i 
overensstemmelse med de aftalte krav 
inden for klimakonventionen og så vidt 
muligt med de krav, som IMO anvender 
for skibe, eller gennem EU-lovgivningen 
vedrørende drivhusgasemissioner fra 
søtransport. Så vidt muligt skal 
overvågnings- og rapporteringskravene 
minimere medlemsstaternes arbejdsbyrde, 
herunder gennem brug af centraliseret 
dataindsamling og -vedligeholdelse.
2. Når en retsakt er vedtaget i henhold til 
stk. 1, fastsætter og indberetter 
medlemsstaterne senest den 15. januar 
hvert år ("år X") CO2-emissionerne fra 
søtransport i henhold til denne retsakt for 
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året X-2.

Or. en

Ændringsforslag 21
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Rapportering om anvendelsen af varig 

energi og energibesparelser
For at sikre en samlet og omfattende 
procedure med hensyn til tilsyn med og 
rapportering om antropogene udledninger 
af drivhusgasser indberetter 
medlemsstaterne følgende til 
Kommissionen senest den 15. januar 
hvert år (år X) for år X-2:
a) deres endelige bruttoenergiforbrug; og
b) deres andel af energien fra varige 
energikilder,

Or. en

Ændringsforslag 22
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Offentligheden skal have adgang til at 
kontrollere registrene, som også skal være 
tilgængelig online.

Or. ro
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Ændringsforslag 23
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter færdiggørelsen af revisionen af 
deres nationale opgørelser under Kyoto-
protokollen for hvert år for den første 
forpligtelsesperiode i henhold til Kyoto-
protokollen, herunder afhjælpning af 
eventuelle gennemførelsesproblemer, 
fjerner medlemsstaterne AAU'er, RMU'er, 
ERU'er og CER'er svarende til deres 
nettoemissioner i årets løb fra registret.

1. Efter færdiggørelsen af revisionen af 
deres nationale opgørelser under Kyoto-
protokollen for hvert år for den første 
forpligtelsesperiode i henhold til Kyoto-
protokollen, herunder afhjælpning af 
eventuelle gennemførelsesproblemer, 
fjerner medlemsstaterne brugte AAU'er, 
RMU'er, ERU'er og CER'er svarende til 
deres nettoemissioner i årets løb fra 
registret.

Or. ro

Ændringsforslag 24
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For det sidste år af forpligtelsesperioden 
i henhold til Kyoto-protokollen fjerner 
medlemsstaterne enheder fra registret 
inden udgangen af den supplerende periode 
for opfyldelsen af forpligtelserne i henhold 
til beslutning 11/CMP.1 fra 
partskonferencen inden for 
klimakonventionen, der tjener som møde 
for parterne til Kyoto-protokollen.

2. For det sidste år af forpligtelsesperioden 
i henhold til Kyoto-protokollen fjerner 
medlemsstaterne brugte enheder fra 
registret inden udgangen af den 
supplerende periode for opfyldelsen af 
forpligtelserne i henhold til beslutning 
11/CMP.1 fra partskonferencen inden for 
klimakonventionen, der tjener som møde 
for parterne til Kyoto-protokollen. 

Or. ro
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Ændringsforslag 25
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremsender senest den 
15. marts hvert år ("år X") følgende til 
Kommissionen:

1. Medlemsstaterne kan senest den 
15. marts hvert år ("år X") fremsende
følgende til Kommissionen:

Or. en

Ændringsforslag 26
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) oplysninger om nationale politikker og 
foranstaltninger og om gennemførelsen af 
Unionens politikker og foranstaltninger, 
som begrænser eller reducerer 
drivhusgasemissioner fra kilder eller øger 
optag gennem dræn opstillet sektorvis for 
de enkelte i Bilag I til denne forordning 
nævnte drivhusgasser. Disse oplysninger 
skal indeholde krydshenvisninger til 
gældende nationale politikker eller EU-
politikker, navnlig om luftkvalitet, og skal 
omfatte:

c) oplysninger om nationale politikker og 
foranstaltninger og om gennemførelsen af 
Unionens politikker og foranstaltninger, 
som begrænser eller reducerer 
drivhusgasemissioner fra kilder eller øger 
optag gennem dræn, øger andelen af den 
energi, der udvindes af varige 
energikilder, eller reducerer det endelig 
bruttoenergiforbrug opstillet sektorvis for 
de enkelte i Bilag I til denne forordning 
nævnte drivhusgasser Disse oplysninger 
skal indeholde krydshenvisninger til 
gældende nationale politikker eller EU-
politikker, navnlig om luftkvalitet, og skal 
omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 27
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f)a oplysninger om, i hvilket omfang 
medlemsstatens indsats er i 
overensstemmelse med den tilsigtede 
omkostningseffektive tidsplan for 
opnåelse af EU's langsigtede klimamål.

Or. en

Ændringsforslag 28
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f)a oplysninger om, i hvilket omfang 
medlemsstatens indsats er i 
overensstemmelse med den tilsigtede 
omkostningseffektive tidsplan for 
opnåelsen af EU's langsigtede klimamål.

Or. en

Ændringsforslag 29
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. marts hvert år ("året X") 
tilsender medlemsstaterne Kommissionen 
nationale fremskrivninger for 
menneskeskabte drivhusgasemissioner fra 
kilder og optag gennem dræn opdelt efter 
gasart og sektor. Disse fremskrivninger 

1. Senest den 15. marts hvert andet år for 
det relevante år ("året X") tilsender 
medlemsstaterne Kommissionen nationale 
fremskrivninger for menneskeskabte 
drivhusgasemissioner fra kilder og optag 
gennem dræn opdelt efter gasart og sektor. 
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skal indeholde kvantitative overslag for fire 
år frem, der slutter på 0 eller 5, 
umiddelbart efter året X. I de nationale 
fremskrivninger tages der hensyn til alle 
politikker og foranstaltninger, der er 
indført på EU-niveau, og omfatter:

Disse fremskrivninger skal indeholde 
kvantitative overslag for fire år frem, der 
slutter på 0 eller 5, umiddelbart efter året 
X. I de nationale fremskrivninger tages der 
hensyn til alle politikker og 
foranstaltninger, der er indført på EU-
niveau, og omfatter:

Or. en

Ændringsforslag 30
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 15. marts hvert år indberetter 
medlemsstaterne oplysninger om deres 
gennemførte eller planlagte 
foranstaltninger for tilpasning til 
klimaændring til Kommissionen, navnlig 
om nationale eller regionale 
tilpasningsstrategier og om 
tilpasningsforanstaltninger. Disse 
oplysninger skal omfatte budgetbevillinger 
fordelt på politiksektor og for de enkelte 
tilpasningsforanstaltninger med angivelse 
af hovedformål, instrumentets type, status 
for gennemførelsen og kategorien af 
indvirkning på klimaændringer (f.eks. 
oversvømmelse, stigende vandstand i 
havene, ekstreme temperaturer, tørke og 
ekstreme vejrfænomener).

Senest den 15. marts hvert andet år 
indberetter medlemsstaterne for det 
relevante år oplysninger om deres 
gennemførte eller planlagte 
foranstaltninger for tilpasning til 
klimaændring til Kommissionen, navnlig 
om nationale eller regionale 
tilpasningsstrategier og om 
tilpasningsforanstaltninger Disse 
oplysninger skal omfatte budgetbevillinger 
fordelt på politiksektor og for de enkelte 
tilpasningsforanstaltninger med angivelse 
af hovedformål, instrumentets type, status 
for gennemførelsen og kategorien af 
indvirkning på klimaændringer (f.eks. 
oversvømmelse, stigende vandstand i 
havene, ekstreme temperaturer, tørke og 
ekstreme vejrfænomener).

Or. en

Ændringsforslag 31
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 17 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater sender senest den 15. marts 
hvert år ("året X") en rapport til 
Kommissionen baseret på de bedste 
tilgængelige oplysninger:

Medlemsstater sender senest den 15. marts 
hvert andet år for det relevante år ("året 
X") en rapport til Kommissionen baseret på 
de bedste tilgængelige oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 32
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 17 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iv) detaljerede oplysninger om bistand fra 
både den offentlige og den private sektor til 
udviklingslande, der er særligt sårbare over 
for virkningerne af klimaændringer, med at 
tilpasse sig virkningerne af disse 
klimaændringer

(iv) detaljerede oplysninger om bistand fra 
både den offentlige og den private sektor til 
udviklingslande, der er særligt sårbare over 
for virkningerne af klimaændringer, med at 
tilpasse sig virkningerne af disse 
klimaændringer med nærmere angivelse af 
modtagerland, sektor og form for indsats

Or. en

Ændringsforslag 33
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 17 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(v) detaljerede oplysninger om bistand fra 
både den offentlige og den private sektor til 
udviklingslandene med henblik på at 
modvirke drivhusgasemissioner

(v) detaljerede oplysninger om bistand fra 
både den offentlige og den private sektor til 
udviklingslandene med henblik på at 
modvirke drivhusgasemissioner med 
nærmere angivelse af modtagerland, 
sektor og form for indsats

Or. en
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Ændringsforslag 34
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysninger om brugen af indtægter, 
som medlemsstaten har genereret ved 
auktionering af tilladelser i henhold til 
artikel 10, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, i 
løbet af året X-1. Disse oplysninger 
omfatter ligeledes specifikke og detaljerede 
oplysninger om brugen af 50 % af 
indtægterne og de resulterende 
foranstaltninger med angivelse af 
kategorien af de foranstaltninger, der 
træffes i overensstemmelse med artikel 10, 
stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, og af det 
pågældende modtagerland eller –region

b) oplysninger om brugen af indtægter, 
som medlemsstaten har genereret ved 
auktionering af tilladelser i henhold til 
artikel 10, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, i 
løbet af året X-1. Disse oplysninger 
omfatter ligeledes specifikke og detaljerede 
oplysninger om brugen af 50 % af 
indtægterne og de resulterende 
foranstaltninger med angivelse af 
kategorien af de foranstaltninger, der 
træffes i overensstemmelse med artikel 10, 
stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, af
additionaliteten af dem og af det 
pågældende modtagerland eller -region

Or. en

Ændringsforslag 35
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning 
nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og 
oplysninger om, hvordan deres 
indkøbspolitik styrker mulighederne for 
indgåelse af en international aftale om 
klimaændringer.

d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning 
nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og 
oplysninger om, hvordan deres 
indkøbspolitik styrker mulighederne for 
indgåelse af en international aftale om 
klimaændringer. I forbindelse med 
vandkraftprojekter med en 
produktionskapacitet på over 20M 
forelægger medlemsstaterne oplysninger 
om, hvordan de i forbindelse med 
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godkendelsen vil sikre, at de relevante 
internationale kriterier og retningslinjer, 
herunder navnlig protokollen om 
vurdering af vandkraftværkers 
bæredygtighed fra 2010, overholdes under 
udviklingen af sådanne projekter. 

Or. en

Ændringsforslag 36
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning 
nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og 
oplysninger om, hvordan deres 
indkøbspolitik styrker mulighederne for 
indgåelse af en international aftale om 
klimaændringer.

d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning 
nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og 
oplysninger om, hvordan deres 
indkøbspolitik styrker mulighederne for 
indgåelse af en international aftale om 
klimaændringer. I forbindelse med 
vandkraftprojekter med en 
produktionskapacitet på over 20M 
forelægger medlemsstaterne oplysninger 
om, hvordan de i forbindelse med 
godkendelsen vil sikre, at de relevante 
internationale kriterier og retningslinjer, 
herunder navnlig protokollen om 
vurdering af vandkraftværkers 
bæredygtighed fra 2010, overholdes under 
udviklingen af sådanne projekter.

Or. en

Ændringsforslag 37
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vurderer hvert år på 
baggrund af de i artikel 7, 8, 11 og 15-18 i 
denne forordning indberettede oplysninger 
og i samråd med medlemsstaterne 
Unionens og medlemsstaternes fremskridt i 
retning af at opfylde følgende med henblik 
på at afgøre, hvorvidt der er gjort 
tilstrækkelige fremskridt:

1. Kommissionen vurderer hvert år på 
baggrund af de i artikel 7, 8, 11, 14 og 15-
18 i denne forordning indberettede 
oplysninger og i samråd med 
medlemsstaterne Unionens og 
medlemsstaternes fremskridt i retning af at 
opfylde følgende med henblik på at afgøre, 
hvorvidt der er gjort tilstrækkelige 
fremskridt:

Or. en

Ændringsforslag 38
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b)a forpligtelsen i henhold til artikel 3 i 
direktiv 2009/28/EF;

Or. en

Ændringsforslag 39
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b)a det langsigtede klimamål for 2050, og 
hvorvidt medlemsstaterne reduktioner er i 
overensstemmelse med målet om på en 
omkostningseffektiv måde at opnå mindst 
25 % i 2020, 40 % i 2030 og 60 % i 2040 
sammenholdt med 1990-niveauerne.



PE487.710v01-00 20/21 AM\898637DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 40
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b)b det langsigtede klimamål og en 
strategi for en reduktion af det 
indenlandske forbrug svarende til 25 % i 
2020, 40 % i 2030 og 60 % i 2040 
sammenholdt med 1990-niveauerne.

Or. en

Ændringsforslag 41
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen forelægger inden den 31. 
oktober hvert år en rapport, hvori den 
sammenfatter konklusionerne af de i stk. 1 
og 2 i denne artikel nævnte vurderinger, for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

3. Kommissionen forelægger inden den 31. 
oktober hvert år en rapport, hvori den 
sammenfatter konklusionerne af de i stk. 1 
og 2 i denne artikel nævnte vurderinger, for 
Europa-Parlamentet og Rådet. I den første 
rapport og om nødvendigt i efterfølgende 
rapporter foretager Kommissionen en 
analyse af konsekvenserne af vedtagelsen 
af en politik og foranstaltninger for metan 
over en periode på 20 år i 
overensstemmelse med EU's mellem- og 
langsigtede klimamål.

Or. en
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Ændringsforslag 42
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Delegationen af beføjelser i artikel 7, 10, 
11, 20 og 26-28 i denne forordning 
overdrages til Kommissionen for en 
ubestemt periode fra denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato.

2. Delegationen af beføjelser i artikel 7, 10, 
11, 20 og 26-28 i denne forordning 
overdrages til Kommissionen for en 
periode på syv år fra denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato. Kommissionen 
udarbejder en rapport om delegeringen af 
beføjelser senest ni måneder før udløbet 
af perioden på syv år. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder for udløbet af hver periode 
fra denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato.

Or. ro


