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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden är i stort sett positiv till att minska utsläppen av växthusgaser och ställer sig 
bakom följande två huvudmål som Europeiska rådet satt upp:

– Växthusgaserna ska minska med 20 % eller mer till 2020 – och med 30 % om det 
ingås ett internationellt avtal som ålägger andra industriländer att göra jämförbara 
utsläppsminskningar och ekonomiskt mer avancerade utvecklingsländer att i rimlig 
utsträckning bidra alltefter ansvar och förmåga.

– 20 % av energiförbrukningen inom EU ska senast 2020 utgöras av förnybar energi.

Föredraganden understryker dock att man för att minska växthusgasutsläppen måste vidta 
globala åtgärder. Alla länder bör medverka och av denna anledning måste kommissionen göra 
sitt yttersta för att nå ett omfattande, internationellt avtal.

Föredraganden håller med kommissionen om att man bör delta i de insatser som varje enskild 
medlemsstat gör för att bidra till uppnåendet av gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen till 2020 genom att begränsa utsläppen från källor som inte omfattas av 
EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Föredraganden är positiv till kommissionens förslag om att fastställa medlemsstaternas bidrag 
till uppnåendet av EU:s åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen under perioden 
2013–2020 för växthusgasutsläpp från källor som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG 
(källor som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter). Förslaget innehåller 
bestämmelser om en bedömning av de utsläppsminskningar som uppnåtts till följd av 
genomförandet av detta beslut. Föredraganden är dessutom positiv till det handlingsutrymme 
som medlemsstaterna givits för att uppnå resultaten genom att certifierade 
utsläppsminskningar som härstammar från projekt inom ramen för mekanismen för ren 
utveckling enligt artikel 12 i Kyotoprotokollet, och från utsläppsminskande åtgärder 
i tredjeländer får ingå i denna satsning.

Föredraganden är dock bekymrad över att systemet skulle kunna snedvrida konkurrensen 
inom EU om medlemsstaterna inte genomför det på liknande sätt. Dessutom kan företag 
inom EU få svårt att hävda sig i den internationella konkurrensen.

Mot denna bakgrund anser föredraganden att kommissionen löpande bör övervaka effekterna 
av EU-omfattande och internationell konkurrens och att den senast 2016 bör lägga fram en 
övergripande rapport om dessa frågor för Europaparlamentet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I sina årsrapporter enligt artikel 3 
i beslut nr 280/2004/EG ska 
medlemsstaterna ange sina årliga utsläpp 
till följd av genomförandet av artikel 3 och 
användningen av tillgodohavanden enligt 
artikel 4.

1. I sina årsrapporter enligt artikel 3 
i beslut 280/2004/EG ska medlemsstaterna 
redogöra för konkurrensaspekter och 
ange sina årliga utsläpp till följd av 
genomförandet av artikel 3 och 
användningen av tillgodohavanden enligt 
artikel 4.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vartannat år efter ikraftträdandet av 
detta beslut ska kommissionen utarbeta en 
rapport med en utvärdering av hur 
genomförandet av medlemsstaternas 
åtaganden enligt detta beslut har påverkat 
konkurrensen nationellt, i EU och 
internationellt.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Efterlevnadsmekanism

När en medlemsstats utsläpp av 
växthusgaser från källor som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG 
överskrider den årliga utsläppsgräns för 
växthusgaser som anges i artikel 3 i detta 
beslut, ska medlemsstaten i fråga betala 
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böter för de överskridande utsläppen som 
motsvarar det belopp som anges i 
artikel 16 i direktiv 2003/87/EG. Böterna 
för överskridande utsläpp ska betalas till 
en gemenskapsfond vars syfte är att 
finansiera åtgärder för att begränsa
klimatförändringar.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anpassningar som ska tillämpas när ett 
framtida internationellt klimatavtal har 

ingåtts

Ingående av ett framtida internationellt 
klimatavtal

1. Punkterna 2, 3 och 4 ska tillämpas från 
och med det att gemenskapen ingår ett 
internationellt klimatavtal som leder till 
större obligatoriska minskningar än vad 
som krävs enligt artikel 3.

Inom sex månader efter ingåendet av ett 
internationellt klimatavtal som leder till 
större obligatoriska minskningar än vad 
som krävs enligt artikel 3, ska 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
rättsakt som ska antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 251 i fördraget och i 
vilket varje medlemsstats bidrag till 
gemenskapens extra minskningsinsats 
fastställs.

2. Från och med året efter det att det avtal 
som avses i punkt 1 ingås ska 
gemenskapens utsläpp av växthusgaser 
från källor som inte omfattas av direktiv 
2003/87/EG år 2020 enligt artikel 3.1 
minskas ytterligare med en kvantitet som 
motsvarar den sammanlagda ytterligare 
minskning av utsläppen i gemenskapen av 
växthusgaser från alla källor, vilken 
gemenskapen förbinds att göra i enlighet 
med avtalet, multiplicerat med den andel 
av gemenskapens sammanlagda 
utsläppsminskningar som 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 3
bidrar till genom minskning av utsläppen 
från källor som inte omfattas av direktiv 
2003/87/EG.



PE406.063v02-00 6/8 AD\741395SV.doc

SV

3. Varje medlemsstat ska bidra till 
gemenskapens ytterligare 
minskningsinsatser i en utsträckning som 
står i proportion till medlemsstatens andel 
av gemenskapens totala utsläpp från 
källor som inte omfattas av direktiv 
2003/87/EG under 2020 i enlighet med 
artikel 3.
Kommissionen ska ändra bilagan så att 
utsläppsgränserna följer vad som anges i 
första stycket. En sådan åtgärd, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar av detta 
beslut ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 9.2.
4. Medlemsstaterna får öka utnyttjandet 
av de tillgodohavanden för minskade 
växthusgasutsläpp som avses i artikel 4.4 
och som kommer från tredjeländer som 
har ratificerat det avtal som avses i punkt 
1 och en sådan ökning kan i enlighet med 
punkt 5 avse upp till hälften av den 
ytterligare minskningsinsats som görs i 
enlighet med punkt 2.
Var och en av medlemsstaterna får 
överföra outnyttjade delar av den 
kvantiteten till en annan medlemsstat.
5. Kommissionen ska anta åtgärder för att 
främja medlemsstaternas utnyttjande av 
ytterligare tillgodohavanden från projekt 
och av andra typer av mekanismer som 
skapas inom ramen för det internationella 
avtalet, beroende på vilket som är 
lämpligast.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar av detta beslut genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 9.2.
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Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
genomförandet av detta beslut. 
Kommissionen ska lägga fram rapporten 
inför Europaparlamentet och rådet senast 
den 31 oktober 2016, i förekommande fall 
tillsammans med förslag till åtgärder.

Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
genomförandet av detta beslut. Denna 
rapport ska även innehålla en utvärdering 
av hur genomförandet av detta beslut har 
påverkat konkurrensen nationellt, i EU 
och internationellt. Kommissionen ska 
lägga fram rapporten inför 
Europaparlamentet och rådet senast 
den 31 oktober 2016, i förekommande fall 
tillsammans med förslag till åtgärder.
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