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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren går generelt ind for at reducere drivhusgasemissionerne og kan tilslutte sig de to 
hovedmål, som Det Europæiske Råd har opstillet:

– En reduktion af drivhusgasser på mindst 20 % i 2020 - stigende til 30 %, hvis der 
indgås en international aftale, som forpligter andre industrilande til "sammenlignelige 
emissionsreduktioner, og de økonomisk mere udviklede udviklingslande forpligter sig 
til at yde et passende bidrag i overensstemmelse med deres ansvar og respektive 
kapaciteter".

– Vedvarende energi skal udgøre 20 % af EU's energiforbrug i 2020.

Ordføreren vil dog gerne understrege, at indsatsen for at reducere drivhusgasserne skal være 
en global indsats. Alle lande skal bidrage, og derfor må Kommissionen gøre sit yderste for at 
sikre, at der opnås en international aftale, og at denne har bred dækning.

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at hver medlemsstats indsats for at bidrage til 
opfyldelsen af Fællesskabets forpligtelse til at nedbringe drivhusgasemissionerne frem til 
2020 ved at begrænse drivhusgasemissionerne fra kilder uden for EU ETS bør lægges åbent 
frem.

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag om at fastsætte medlemsstaternes bidrag til at 
opfylde Fællesskabets forpligtelse til at nedbringe drivhusgasemissionerne fra 2013 til 2020
hvad angår drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF (dvs. 
kilder uden for EU ETS). Forslaget indeholder bestemmelser for evalueringen af den 
emissionsreduktion, der opnås som følge af gennemførelsen af denne beslutning. Desuden 
tilslutter ordføreren sig den fleksibilitet, der gives medlemsstaterne ved at tillade anvendelse 
af godkendte emissionsreduktioner fra projekter under mekanismen for bæredygtig udvikling 
i henhold til Kyoto-protokollens artikel 12 og fra emissionsbegrænsende aktiviteter i 
tredjelande med henblik på gennemførelsen af denne indsats. 

Ordføreren er dog bekymret for, om ordningen kan virke konkurrenceforvridende inden for 
EU, hvis medlemsstaterne ikke gennemfører ordningen ens. Desuden kan EU-virksomheder 
miste konkurrenceevne på internationalt plan. 

På den baggrund mener ordføreren, at Kommissionen løbende bør overvåge de 
konkurrencemæssige følgevirkninger både på EU-plan og på internationalt plan og forelægge 
en samlet rapport om disse spørgsmål til Europa-Parlamentet senest i 2016.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget 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
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 aflægger i deres årlige 
rapporter, som forelægges i henhold til 
artikel 3 i beslutning nr. 280/2004/EF, 
beretning om de konkurrencemæssige 
aspekter og deres årlige emissioner som 
følge af gennemførelsen af artikel 3 og 
udnyttelsen af tilgodehavender i 
overensstemmelse med artikel 4 i 
nærværende beslutning.

Ændringsforslag 2

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvert andet år efter ikrafttrædelsen af 
nærværende beslutning udarbejder 
Kommissionen en rapport med en 
evaluering af, hvorledes gennemførelsen 
af medlemsstaternes forpligtelser i medfør 
af beslutningen har påvirket 
konkurrencen på nationalt plan, EU-plan 
og internationalt plan.

Ændringsforslag 3

Forslag til beslutning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Overholdelsesmekanisme

Når en medlemsstats drivhusgas–
emissioner fra kilder, som ikke er omfattet 
af direktiv 2003/87/EF, overstiger den 
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årlige overgrænse for drivhusgas–
emissioner, der er fastsat i artikel 3 i 
denne beslutning, betaler den pågældende 
medlemsstat en bod for overskydende 
emissioner svarende til det i artikel 16 i 
direktiv 2003/87/EF fastlagte beløb. 
Boden betales til en fællesskabsfond 
beregnet til finansiering af 
foranstaltninger til imødegåelse af 
klimaændringer.

Ændringsforslag 4

Forslag til beslutning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilpasninger, som finder anvendelse efter 
indgåelsen af en fremtidig international 

aftale om klimaændringer

Indgåelse af en fremtidig international 
aftale om klimaændringer

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse efter
Fællesskabets indgåelse af en international 
aftale om klimaændringer, som medfører 
bindende emissionsreduktioner, der 
overstiger emissionsreduktionerne i 
medfør af artikel 3.

Inden for seks måneder efter indgåelse af 
en international aftale om klimaændringer, 
som medfører bindende
emissionsreduktioner, der overstiger de i 
artikel 3 fastlagte emissionsreduktioner, 
fremlægger Kommissionen et forslag til 
retsakt indeholdende bestemmelser om
hver enkelt medlemsstats bidrag til 
Fællesskabets yderligere 
reduktionsindsats. Forslaget vedtages 
efter proceduren i traktatens artikel 251.

2. Fra året efter indgåelsen af den i stk. 1 
nævnte aftale nedbringes Fællesskabets 
drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke 
er omfattet af direktiv 2003/87/EF, frem 
til 2020, jf. artikel 3, stk. 1, yderligere med 
en mængde svarende til Fællesskabets 
samlede yderligere nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra alle kilder, som 
Fællesskabet ifølge den internationale 
aftale har påtaget sig, multipliceret med 
den andel af Fællesskabets samlede 
nedbringelse af drivhusgasemissioner 
frem til 2020, hvortil medlemsstaterne 
bidrager ved i henhold til artikel 3 at 
nedbringe deres drivhusgasemissioner fra 
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kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF.
3. Hver medlemsstat bidrager til Fælles–
skabets yderligere reduktionsindsats i 
forhold til medlemsstatens andel af 
Fællesskabets samlede emissioner frem til 
2020, jf. artikel 3, fra kilder, der ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF.
Kommissionen ændrer bilaget for at 
tilpasse disse overgrænser for emissioner i 
overensstemmelse med første afsnit. 
Denne foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
beslutning vedtages efter forskrifts–
proceduren med kontrol i artikel 9, stk. 2.
4. Medlemsstaterne kan øge deres 
udnyttelse af de i artikel 4, stk. 4, 
omhandlede tilgodehavender fra projekter 
til nedbringelse af drivhusgasemissioner 
fra tredjelande, som har ratificeret 
aftalen, jf. stk. 1, og i overensstemmelse 
med stk. 5, med op til halvdelen af den 
yderligere reduktion, som finder sted i 
overensstemmelse med stk. 2.
Hver medlemsstat må overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til en 
anden medlemsstat.
5. Kommissionen vedtager foranstalt–
ninger, således at medlemsstaterne kan 
benytte yderligere typer af projekt–
tilgodehavender eller andre mekanismer, 
der oprettes inden for den internationale 
aftale, alt efter omstændighederne. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige elementer i 
denne beslutning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 9, stk. 2.

Begrundelse

Reaktionen på afslutningen af forhandlingerne om indgåelse af en international aftale bør 
ikke være automatisk, men derimod et resultat af en politisk evaluering og afgørelse. 
Derudover bør fordelingen af en yderligere indsats baseres på resultatet af internationale 
forhandlinger.
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Ændringsforslag 5

Forslag til beslutning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder en rapport med 
en evaluering af gennemførelsen af denne 
beslutning. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet denne 
rapport senest den 31. oktober 2016, 
eventuelt ledsaget af forslag.

Kommissionen udarbejder en rapport med 
en evaluering af gennemførelsen af denne 
beslutning. Denne rapport skal også 
evaluere, hvorledes gennemførelsen af 
denne beslutning har påvirket 
konkurrencen på nationalt plan, EU-plan 
og internationalt plan. Kommissionen 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
denne rapport senest den 31. oktober 2016, 
eventuelt ledsaget af forslag.
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