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Ændringsforslag  55 

Pilar Ayuso 

for PPE-Gruppen 
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for ECR-Gruppen 

Gerben-Jan Gerbrandy 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i 

henhold til Parisaftalen 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 7 - overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Yderligere anvendelse af op til 280 

millioner nettooptag fra ryddede arealer, 

nyplantede arealer, forvaltede dyrkede 

arealer og forvaltede græsarealer 

Yderligere anvendelse af op til 280 

millioner nettooptag fra arealanvendelse, 

ændringer i arealanvendelse og skovbrug. 

Or. en 
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Ændringsforslag  56 

Pilar Ayuso 

for PPE-Gruppen 

Julie Girling 

for ECR-Gruppen 

Gerben-Jan Gerbrandy 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i 

henhold til Parisaftalen 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 7 - stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når den delegerede retsakt, der skal 

ajourføre referenceværdierne for skove på 

grundlag af de nationale regnskabsplaner 

for skovbrug i henhold til artikel 8, stk. 6, i 

forordning [LULUCF], bliver vedtaget, 

tildeles Kommissionen beføjelser til at 

vedtage en delegeret retsakt for at ændre 

stk. 1 i denne artikel for at tage hensyn til 

bidraget fra regnskabskategorien forvaltet 

skovbrugsland i overensstemmelse med 

artikel 12 i denne forordning. 

2. Når den delegerede retsakt, der skal 

ajourføre referenceværdierne for skove på 

grundlag af de nationale regnskabsplaner 

for skovbrug i henhold til artikel 8, stk. 6, i 

forordning [LULUCF], bliver vedtaget, 

tildeles Kommissionen beføjelser til at 

vedtage en delegeret retsakt for at ændre 

stk. 1 i denne artikel og 

regnskabskategorierne i bilag III for at 

tage hensyn til bidraget fra 

regnskabskategorien forvaltet 

skovbrugsland i overensstemmelse med 

artikel 12 i denne forordning uden dog at 

overskride den samlede mængde på 280 

millioner i medfør af denne artikel. 

Or. en 
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Pilar Ayuso 

for PPE-Gruppen 

Julie Girling 

for ECR-Gruppen 

Gerben-Jan Gerbrandy 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i 

henhold til Parisaftalen 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Forordning [ ] [om medtagelse af 

drivhusgassemissioner og optag fra 

arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug i klima- og 

energirammen for 2030] fastsætter 

regnskabsregler for drivhusgasemissioner 

og optag i forbindelse med 

arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug (LULUCF). 

Mens det miljømæssige resultat under 

denne forordning, beregnet ud fra de 

opnåede niveauer for reduktioner af 

drivhusgasemissionerne, påvirkes, når man 

tager højde for den samlede mængde af 

nettooptag og de samlede nettoemissioner 

fra ryddede arealer, nyplantede arealer, 

forvaltede dyrkede arealer og forvaltede 

græsarealer, jf. forordning [ ], bør en vis 

fleksibilitet for en maksimal mængde på 

280 millioner ton CO2, svarende til dette 

optag fordelt på medlemsstaterne i henhold 

til tallene i bilag III inkluderes som en 

ekstra mulighed for medlemsstaterne til at 

opfylde deres forpligtelser, når det er 

nødvendigt. Når den delegerede retsakt, der 

(12) Forordning [ ] [om medtagelse af 

drivhusgassemissioner og optag fra 

arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug i klima- og 

energirammen for 2030] fastsætter 

regnskabsregler for drivhusgasemissioner 

og optag i forbindelse med 

arealanvendelse, ændringer i 

arealanvendelse og skovbrug (LULUCF). 

Mens det miljømæssige resultat under 

denne forordning, beregnet ud fra de 

opnåede niveauer for reduktioner af 

drivhusgasemissionerne, påvirkes, når man 

tager højde for den samlede mængde af 

nettooptag og de samlede nettoemissioner 

fra ryddede arealer, nyplantede arealer, 

forvaltede dyrkede arealer, forvaltede 

græsarealer og i givet fald forvaltede 

vådområder, jf. forordning [ ], bør en vis 

fleksibilitet for en maksimal mængde på 

280 millioner ton CO2, svarende til dette 

optag fordelt på medlemsstaterne i henhold 

til tallene i bilag III inkluderes som en 

ekstra mulighed for medlemsstaterne til at 

opfylde deres forpligtelser, når det er 
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skal ajourføre referenceværdierne for 

skove på grundlag af de nationale 

regnskabsplaner for skovbrug i henhold til 

artikel 8, stk. 6, i forordning [LULUCF], 

bliver vedtaget, bør Kommissionen 

delegeres beføjelser til at vedtage retsakter 

i henhold til artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde hvad 

angår artikel 7 for at tage hensyn til 

bidraget fra regnskabskategorien forvaltet 

skovbrugsland i forbindelse med den 

fleksibilitet, der indføres med denne 

artikel. Inden vedtagelsen af en sådan 

delegeret retsakt bør Kommissionen 

vurdere holdbarheden af at inddrage 

forvaltet skovbrugsland på grundlag af 

tilgængelige data og navnlig 

overensstemmelsen mellem de formodede 

og faktiske høstningsprocensatser. Hertil 

kommer, at muligheden for frivilligt at 

slette årlige emissionstildelingsenheder bør 

tillades under denne forordning for at give 

mulighed for, at sådanne mængder kan 

tages i betragtning ved vurderingen af 

medlemsstaternes overholdelse af kravene i 

forordning [ ]. 

nødvendigt. Når den delegerede retsakt, der 

skal ajourføre referenceværdierne for 

skove på grundlag af de nationale 

regnskabsplaner for skovbrug i henhold til 

artikel 8, stk. 6, i forordning [LULUCF], 

bliver vedtaget, bør Kommissionen 

delegeres beføjelser til at vedtage retsakter 

i henhold til artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde hvad 

angår artikel 7 for at tage hensyn til et 

afbalanceret bidrag fra 

regnskabskategorien forvaltet 

skovbrugsland i forbindelse med den 

fleksibilitet på 280 millioner, der indføres 

med denne artikel. Inden vedtagelsen af en 

sådan delegeret retsakt bør Kommissionen 

vurdere holdbarheden af at inddrage 

forvaltet skovbrugsland på grundlag af 

tilgængelige data og navnlig 

overensstemmelsen mellem de formodede 

og faktiske høstningsprocensatser. Hertil 

kommer, at muligheden for frivilligt at 

slette årlige emissionstildelingsenheder bør 

tillades under denne forordning for at give 

mulighed for, at sådanne mængder kan 

tages i betragtning ved vurderingen af 

medlemsstaternes overholdelse af kravene i 

forordning [ ]. 

Or. en 
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Betænkning A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i 

henhold til Parisaftalen 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 9 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 9a 

 Den tidlige indsatsreserve 

 1. For at tage hensyn til en tidlig 

indsats inden 2020 tages der efter 

anmodning fra en medlemsstat hensyn til 

en mængde, der ikke overstiger en samlet 

sum på 90 millioner tons i årlige 

emissionstildelinger i perioden fra 2026 til 

2030, i forbindelse med vurderingen af 

den pågældende medlemsstats 

overholdelse i forbindelse med den sidste 

kontrol af overholdelsen af 

bestemmelserne i henhold til artikel 9 i 

nærværende forordning, forudsat at: 

 a) de samlede årlige 

emissionstildelinger for perioden fra 2013 

til 2020 som fastlagt i overensstemmelse 

med artikel 3, stk. 2, og artikel 10 i 

beslutning 406/2009/EF er større end dets 

samlede årlige verificerede 

drivhusgasemissioner i perioden 2013 til 

2020; 

 b) dets bruttonationalprodukt pr. 
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indbygger i markedspriser i 2013 er lavere 

end EU-gennemsnittet; 

 c) den har udnyttet den i stk. 6 og 7 

omhandlede fleksibilitet fuldt ud til de 

niveauer, der er fastsat i bilag II og III; 

 d) den har udnyttet den i artikel 5, 

stk. 2 og 3, omhandlede fleksibilitet fuldt 

ud, og ikke overført emissionstildelinger 

til en anden medlemsstat i henhold til 

artikel 5, stk. 4 og 5; og 

 e) EU som helhed opfylder de i 

artikel 1, stk. 1, omhandlede mål. 

 2. Den maksimale andel af en 

medlemsstats samlede sum som anført i 

stk. 1, der kan tages i betragtning ved 

vurderingen af overholdelse af 

bestemmelserne, beregnes på grundlag af 

forholdet mellem på den ene side 

forskellen mellem dens samlede årlige 

emissionstildelinger for perioden fra 2013 

til 2020 og dens samlede verificerede 

årlige drivhusgasemissioner i samme 

periode, og på den anden side forskellen 

mellem summen af de årlige 

emissionstildelinger for perioden fra 2013 

til 2020 til alle medlemsstaterne, som 

opfylder kriterierne i stk. 1, litra b), og de 

samlede verificerede årlige 

drivhusgasemissioner i disse 

medlemsstater i samme periode. 

 De årlige emissionstildelinger og de 

verificerede årlige drivhusgasemissioner 

fastsættes i overensstemmelse med stk. 3. 

 3. Kommissionen vedtager 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 12 for at supplere denne 

forordning ved at fastsætte de årlige 

emissionstildelinger til de enkelte 

medlemsstater i årene 2021-2030 i ton 

CO2-ækvivalenter som anført i stk. 1 og 2. 

I forbindelse med disse delegerede 

retsakter anvender Kommissionen de 

årlige emissionstildelinger, der fastsættes i 

overensstemmelse med artikel 3, stk. 2 og 

artikel 10 i beslutning 406/2009/EF, og de 
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kontrollerede opgørelser for årene fra 

2013 til 2020 i medfør af forordning (EU) 

525/2013. 

Or. en 

 

 


