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KORT BEGRUNDELSE

I 2007 indgik Den Europæiske Union en forpligtelse til, at den inden 2020 ville nedbringe 
sine drivhusgasemissioner med 20 % i forhold til 1990-niveauet. 

Eftersom denne målsætning grundlæggende vedrører den økonomiske og sociale samhørighed 
i de enkelte regioner, må det understreges, at en energieffektiv europæisk økonomi med lave 
drivhusgasemissioner kun kan opnås, hvis den integreres i samhørighedspolitikken. Disse to 
målområder skal forbindes med hinanden, og det anbefales, at aspekter vedrørende 
nedbringelse af drivhusgasemissionerne indbygges i systemet af betingelser knyttet til de 
midler, der afsættes til samhørighed og strukturel udvikling.

Som følge af de økonomiske forskelle mellem de enkelte regioner vil nedbringelsen af 
drivhusgasemissionerne kunne udgøre en betragtelig byrde for tilbagestående regioner. 
Sådanne regioner bør derfor modtage særlig finansiering, så de ikke kommer til at lide 
urimeligt store tab ved at skulle opfylde EU's målsætninger. 

Selvom Den Europæiske Union pålægger medlemsstaternes regeringer at påtage sig denne 
forpligtelse, hviler der en betragtelig byrde på deres lokale og regionale myndigheder og 
andre lokale og regionale repræsenterende fora og organisationer. Det ambitiøse mål kan kun 
nås, hvis der under harmoniseringen og fuldførelsen af opgaverne er et kontinuerligt vertikalt 
samarbejde mellem centralregeringen og de lokale/regionale organisationer og et kontinuerligt 
horisontalt samarbejde mellem de enkelte lokale/regionale organisationer. 

Siden en stor del af drivhusgasemissionerne kan føres tilbage til markedsaktører i den private 
sektor og individuelle forbrugere, er det af afgørende betydning på såvel medlemsstatsplan 
som regionalt plan at inddrage de enkelte industrivirksomheder og husstande, der udsender 
drivhusgasser, i gennemførelsen af programmet.  Markedsaktørernes interesse i at øge 
energiproduktionen fra vedvarende energikilder skal vækkes med økonomiske midler, idet de 
således vil bidrage væsentligt til opfyldelsen af medlemsstaternes forpligtelser. 

Drivhusgasemissionerne er faldet betragteligt i nogle medlemsstater siden 1990. Ved at gøre 
2005 til basisåret i sit forslag tager Kommissionen dog ikke hensyn til de bestræbelser, der er 
gjort hidtil. De resultater, som visse medlemsstater allerede har nået, må anerkendes, og det 
foreslås derfor, at 1990 bruges som sammenligningsgrundlag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Medlemsstaternes indsats bør bygge på 
princippet om solidaritet mellem 
medlemsstater og behovet for en 
bæredygtig økonomisk vækst i 
Fællesskabet under hensyn til 
medlemsstaternes relative BNP pr. 
indbygger. Medlemsstater, som for 
indeværende har et relativt lavt BNP pr. 
indbygger og dermed høje forventninger til 
væksten i BNP, bør have lov til at øge 
deres drivhusgasemissioner sammenholdt 
med 2005, men bør begrænse denne vækst 
i drivhusgasemissionerne som bidrag til 
Fællesskabets forpligtelse til alt i alt at 
nedbringe drivhusgasemissionerne. 
Medlemsstater, som for indeværende har et 
relativt højt BNP pr. indbygger, må 
nedbringe deres drivhusgasemissioner 
sammenholdt med 2005. 

(7) Medlemsstaternes indsats bør bygge på 
princippet om solidaritet mellem 
medlemsstater og behovet for en 
bæredygtig økonomisk vækst i 
Fællesskabet under hensyn til 
medlemsstaternes relative BNP pr. 
indbygger. Medlemsstater, som for 
indeværende har et relativt lavt BNP pr. 
indbygger og dermed høje forventninger til 
væksten i BNP, bør have lov til at øge 
deres drivhusgasemissioner sammenholdt 
med 1990 men bør begrænse denne vækst i 
drivhusgasemissionerne som bidrag til 
Fællesskabets forpligtelse til alt i alt at 
nedbringe drivhusgasemissionerne. 
Medlemsstater, som for indeværende har et 
relativt højt BNP pr. indbygger, må 
nedbringe deres drivhusgasemissioner 
sammenholdt med 1990. 

Ændringsforslag 2

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For derudover at sikre en ligelig 
fordeling af medlemsstaternes indsats for at 
bidrage til gennemførelse af Fællesskabets 
ensidige forpligtelse bør ingen medlemsstat 
pålægges at nedbringe sine 
drivhusgasemissioner frem til 2020 med 
mere end 20 % under 2005-niveauerne, og 
ingen medlemsstat bør tillades at øge sine 
drivhusgasemissioner frem til 2020 med 
mere end 20 % over 2005-niveauerne. 
Nedbringelsen af drivhusgasemissionerne 
bør finde sted mellem 2013 og 2020, hvor 

(8) For derudover at sikre en ligelig 
fordeling af medlemsstaternes indsats for at 
bidrage til gennemførelse af Fællesskabets 
ensidige forpligtelse bør ingen medlemsstat 
pålægges at nedbringe sine 
drivhusgasemissioner frem til 2020 med 
mere end 20 % under 1990-niveauerne, og 
ingen medlemsstat bør tillades at øge sine 
drivhusgasemissioner frem til 2020 med 
mere end 20 % over 1990-niveauerne. 
Nedbringelsen af drivhusgasemissionerne 
bør finde sted mellem 2013 og 2020, hvor 
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hver medlemsstat får mulighed for fra det 
følgende år at overføre en mængde 
svarende til 2 % af overgrænsen for samme 
medlemsstats drivhusgasemissioner, og en 
medlemsstat, hvis emissioner ligger under 
dens overgrænse, får mulighed for at 
overføre sine overskydende 
emissionsreduktioner til det efterfølgende 
år.

hver medlemsstat får mulighed for fra det 
følgende år at overføre en mængde 
svarende til 2 % af overgrænsen for samme 
medlemsstats drivhusgasemissioner, og en 
medlemsstat, hvis emissioner ligger under 
dens overgrænse, får mulighed for at 
overføre sine overskydende 
emissionsreduktioner til det efterfølgende 
år.

Ændringsforslag 3

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Drivhusgasemissioner fra sektorer, 
der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, bør fortsat falde lineært 
hvert år efter 2020, således at sådanne 
emissioner nedbringes med 80 % i forhold 
til 1990-niveauerne frem til 2050 med det 
endelige mål at fjerne 
drivhusgasemissionerne fra brug af fossilt 
brændsel i EU. Kommissionen bør senest i 
2012 undersøge, om dette mål er 
hensigtsmæssigt på grundlag af EU's 
internationale forpligtelser og den seneste 
klimavidenskab vedrørende 
klimafølsomhed og muligheden for at 
gøre en nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne nødvendig for at 
undgå farlig menneskeskabt påvirkning 
af klimaet, og samtidig erkende, at lokale 
og regionale samfund bidrager væsentligt 
til sådanne reduktioner. Kommissionen 
bør i givet fald fremlægge forslag til en 
differentiering af målet i de forskellige 
medlemsstater.

Begrundelse

I marts 2007 signallerede Det Europæiske Råd, at det var nødvendigt med nedbringelser i 
størrelsesordenen 60-80 % i industrialiserede lande inden 2050. For at kunne gennemføre 
sådanne reduktioner må medlemsstaterne have langsigtede strategier på adskillige områder, 
f.eks. boliger, planlovgivning og transport, så udbygning af infrastrukturen ikke modarbejder 
målet om klimabeskyttelse. Dette stemmer ligeledes overens med forslaget til 
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emissionshandelsordningen, som ligeledes indeholder en plan for reduktionerne efter 2020.

Ændringsforslag 4

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fremskridt med hensyn til at 
gennemføre forpligtelserne i medfør af 
denne beslutning bør evalueres årligt ud fra 
rapporter, som forelægges efter Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
280/2004/EF af 11. februar 2004 om en 
mekanisme til overvågning af emissioner 
af drivhusgasser i Fællesskabet og til 
gennemførelse af Kyoto-protokollen. Hver 
andet år bør der foretages en vurdering af 
de forventede fremskridt, og i 2016 bør der 
foretages en fuldstændig evaluering af 
gennemførelsen af denne beslutning.

(15) Fremskridt med hensyn til at 
gennemføre forpligtelserne i medfør af 
denne beslutning bør evalueres årligt ud fra 
rapporter, som forelægges efter Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
280/2004/EF af 11. februar 2004 om en 
mekanisme til overvågning af emissioner 
af drivhusgasser i Fællesskabet og til 
gennemførelse af Kyoto-protokollen. Hver 
andet år bør der foretages en vurdering af 
de forventede fremskridt, og i 2016 bør der 
foretages en fuldstændig evaluering af 
gennemførelsen af denne beslutning. Som 
en del af denne vurdering bør 
Kommissionen vurdere og aflægge 
beretning om de fremskridt, der gøres med 
at sikre, at forskellige 
fællesskabspolitikker (f.eks. inden for 
landbrug, produktkrav, strukturpolitikker
og forskning) bidrager til bestræbelserne 
for at nedbringe drivhusgasemissionerne.

Ændringsforslag 5

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne beslutning indeholder regler for 
fastsættelsen af medlemsstaternes bidrag til 
at opfylde Fællesskabets forpligtelse til at 
nedbringe sine drivhusgasemissioner fra 
2013 til 2020, hvad angår 
drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke 
er omfattet af direktiv 2003/87/EF, samt 

Denne beslutning indeholder regler for 
fastsættelsen af medlemsstaternes bidrag til 
at opfylde Fællesskabets forpligtelse til at 
nedbringe sine drivhusgasemissioner fra 
2013 til 2020 samt regler for, hvordan dette 
evalueres.
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regler for, hvordan dette evalueres.

Ændringsforslag 6

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtil Fællesskabet har indgået en 
fremtidig international aftale om 
klimaændringer, som medfører 
emissionsreduktioner, der overstiger de 
krævede emissionsreduktioner i medfør af 
denne artikel, begrænser hver medlemsstat 
frem til 2020 drivhusgasemissioner fra 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, med den procentsats, som ud 
fra medlemsstatens emissioner i 2005 er 
fastsat for den pågældende medlemsstat i 
bilaget til denne beslutning.

1. Indtil Fællesskabet har indgået en 
fremtidig international aftale om
klimaændringer, som medfører 
emissionsreduktioner, der overstiger de 
krævede emissionsreduktioner i medfør af 
denne artikel, begrænser hver medlemsstat 
frem til 2020 drivhusgasemissioner med 
den procentsats, som ud fra 
medlemsstatens emissioner i 1990 er 
fastsat for den pågældende medlemsstat i 
bilaget til denne beslutning.

Ændringsforslag 7

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat sikrer, at dens 
samlede drivhusgasemissioner i 2013 fra 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, ikke overstiger denne
medlemsstats gennemsnitlige årlige 
drivhusgasemissioner fra disse kilder i 
årene 2008, 2009 og 2010, således som de 
er rapporteret og verificeret i medfør af
direktiv 2003/87/EF og beslutning 
280/2004/EF, jf. dog stk. 3 og artikel 4.

2. Hver medlemsstat sikrer i henhold til 
stk. 3 og artikel 4, at dens samlede 
drivhusgasemissioner i 2013 ikke 
overstiger den øvre grænse fastsat for 
2020 for denne medlemsstat i bilaget. I 
forbindelse med fastsættelsen af de 
lineære grænser for denne kan de enkelte 
medlemsstater vælge mellem følgende to 
muligheder: 

i) enten på grundlag af de målværdier, 
der er fastsat for den pågældende 
medlemsstat i Kyotoprotokollen, eller 
ii) på grundlag af denne medlemsstats 
gennemsnitlige emissioner i årene 2008, 
2009 og 2010, således som de er 



PE406.010v02-00 8/15 AD\735171DA.doc

DA

rapporteret og verificeret i medfør af 
beslutning 280/2004/EF.

Ændringsforslag 8

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne angiver i deres årlige 
rapporter, som forelægges i henhold til 
artikel 3 i beslutning 280/2004/EF, deres 
årlige emissioner som følge af 
gennemførelsen af artikel 3 og udnyttelsen 
af tilgodehavender i overensstemmelse 
med artikel 4.

1. Medlemsstaterne angiver i deres årlige 
rapporter, som forelægges i henhold til 
artikel 3 i beslutning 280/2004/EF, deres 
årlige emissioner som følge af 
gennemførelsen af artikel 3 og udnyttelsen 
af tilgodehavender i overensstemmelse 
med artikel 4.

Disse rapporter omfatter de projekterede 
emissionsreduktioner for foranstaltninger 
planlagt i alle store sektorer med henblik 
på at nå målene for 2020 og 2050.

Ændringsforslag 9

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evalueringen omfatter også
indvirkningen af EU's sektorpolitikker på 
Fællesskabets drivhusgasemissioner og 
mulighederne for emissionsreduktioner 
vedrørende disse politikker. 
Kommissionen fremsætter, hvor det er 
hensigtsmæssigt, forslag for at sikre, at 
sådanne politikker bidrager tilstrækkeligt 
til at nå reduktionsmålene for 2020 og 
2050.
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Ændringsforslag 10

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a 
Kommissionen sikrer, at Fællesskabets 
forpligtelse til at sænke 
drivhusgasemissionerne gennemføres i 
harmoni med dets samhørighedspolitik, 
idet der tages hensyn til nødvendigheden 
af at bevare og styrke de enkelte 
medlemsstaters og regioners økonomiske 
og sociale samhørighed. 

Ændringsforslag 11

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5b
Eftersom den forpligtelse, som 
Fællesskabet har indgået, medfører 
opgaver ikke alene for medlemsstaternes 
centrale regeringer, men også deres 
lokale og regionale myndigheder og andre 
lokale og regionale repræsenterende fora 
og organisationer, sikrer medlemsstaterne 
samarbejdet mellem deres centrale og 
lokale myndigheder på forskellige 
niveauer.

Ændringsforslag 12

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5b
Eftersom forøgelse af 
elektricitetsproduktionen fra vedvarende 
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energikilder er af særlig stor betydning 
for nedbringelsen af 
drivhusgasemissionerne, skal 
medlemsstaterne gøre energiproduktion 
fra vedvarende energikilder økonomisk 
attraktiv og således tilskynde 
markedsaktørerne til at bidrage væsentligt 
til at opfylde medlemsstaternes 
forpligtelser ved at øge 
elektricitetsproduktionen fra vedvarende 
energikilder.

Ændringsforslag 13

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5c
Foruden de enkelte medlemsstater, de 
centrale regeringer og de lokale og 
regionale organisationer skal 
markedsaktørerne sammen med 
husholdningerne og de enkelte forbrugere 
inddrages i at levere bidrag til 
implementeringen af Fællesskabets 
forpligtelser, uanset hvor højt et niveau 
for drivhusgasemissioner, de kan 
tilregnes.

Ændringsforslag 14

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 5 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5d
Fristen for gennemførelse af 
forpligtelserne er 2020. I løbet af perioden 
indtil 2020 finansieres et antal projekter 
fra EU's strukturfonde og 
samhørighedsfond. Kommissionen
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forsøger at afspejle Fællesskabets 
forpligtelse til at sænke 
drivhusgasemissionerne inden for 
samhørighedspolitikken og indarbejder
aspekter vedrørende nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne i systemet af 
betingelser knyttet til de midler, der 
afsættes til samhørighed og strukturel 
udvikling.

Ændringsforslag 15

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 5 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5f
Medlemsstaterne sikrer finansiering til 
brugen af nye, innovative teknologier med 
henblik på at gøre industrien i stand til at 
skabe nye job og derved øge 
konkurrenceevnen samt fremme 
opnåelsen af Lissabonstrategiens mål.

Ændringsforslag 16

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 5 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5g
Fælles gennemførelse og mekanismen for 
bæredygtig udvikling er fleksible 
instrumenter, der hjælper Den 
Europæiske Union med at opfylde sine 
forpligtelser. Kommissionen skal derfor 
øge og ikke indskrænke deres anvendelse 
i fremtiden, eftersom medlemsstaterne –
og de enkelte regioner i medlemsstaterne 
– har forskellige økonomisk-sociale og 
miljømæssige særpræg, hvilket bevirker at
midlerne til at nå de fastsatte mål kan 
variere mellem medlemsstaterne og
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mellem regionerne i medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 17

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 5 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5h
Eftersom det er af afgørende betydning 
for Den Europæiske Union, at der indgås 
en internationale aftale om nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne, gør 
Kommissionen med henblik på at bevare 
den økonomiske samhørighed alt, hvad 
den kan, for at sikre, at der foreligger en 
ny, verdensomspændende aftale om 
nedbringelse af drivhusgasemissionerne, 
når Kyotokonventionen udløber.

Ændringsforslag 18

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 5 i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5i
Eftersom de ambitiøse forpligtelser, som 
Den Europæiske Union har indgået, 
lægger en betragtelig byrde på de 
tilbagestående regioner, støtter
Kommissionen disse regioner for at sikre, 
at kortsigtede finansielle vanskeligheder 
ikke resulterer i tab for dem, når de 
erklærede mål nås.
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Ændringsforslag 19

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Inden seks måneder efter undertegnelsen 
af den internationale aftale om 
klimaændring, der fastlægger en 
obligatorisk begrænsning af emissionerne 
ud over, hvad der er fastsat i artikel 3 i 
beslutningen, indgiver Kommissionen et 
forslag til retsakt om medlemsstaternes 
bidrag til, at der vedtages yderligere 
fællesskabsforpligtelser på grundlag af 
artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab.

Ændringsforslag 20

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den største mængde emissioner, jf. denne 
beslutnings artikel 3, tilpasses efter den 
mængde kvoter for drivhusgasemissioner, 
som er udstedt i henhold til artikel 11 i 
direktiv 2003/87/EF, og som følger af en 
ændring af, hvilke kilder der er omfattet i 
henhold til dette direktiv, efter 
Kommissionens endelige godkendelse af 
de nationale tildelingsplaner for perioden 
2008 til 2012 i henhold til direktiv 
2003/87/EF.
Kommission offentliggør tal for denne 
tilpasning.

udgår
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Ændringsforslag 21

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – overskriften i kolonne 1: Medlemsstaternes drivhusgasemissioner efter artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overgrænser for medlemsstaternes 
drivhusgasemissioner frem til 2020 
sammenholdt med 
drivhusgasemissionsniveauerne i 2005 for 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF

Overgrænser for medlemsstaternes 
drivhusgasemissioner frem til 2020 
sammenholdt med 
drivhusgasemissionsniveauerne i 1990 for 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF. Kommissionen udarbejder en 
ny tabel, der fastsætter overgrænser for 
drivhusemissioner og mængden af udledte
gasser udtrykt i ton CO2-ækvivalent.  

Begrundelse
Det ville være i strid med solidaritetsprincippet at anvende en lovgivningsmæssig 
fremgangsmåde, der ikke tager de nedbringelser af kuldioxidudledningen, der er opnået af de 
enkelte medlemsstater mellem 1990 og 2005 i betragtning.  Der er ingen begrundelse for at 
gøre det muligt at foretage overskridelse af emissioner under henvisning til forventet 
økonomisk vækst, da vækst i bruttonationalproduktet ikke står i direkte forhold til forøgelser i 
kuldioxidudledninger.  Såfremt Den Europæiske Union anvendte denne fremgangsmåde, ville 
den foregå med et dårligt eksempel over for udviklingslandene i forbindelse med de planlagte 
forhandlinger om en international aftale. 
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