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Ændringsforslag 35
Urszula Krupa

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1993 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC), er at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet.

(1) Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1993 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC), er at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på 
jordens klimasystem.

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at gøre opmærksom på, hvilket klimasystem der er tale om, og 
på den måde påpege, at klimaændringer er et globalt og ikke et lokalt problem.  

Ændringsforslag 36
Anders Wijkman

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Fællesskabets synspunkt, der senest er 
kommet til udtryk på Det Europæiske Råds 
møde den 5. november 2007 i Bruxelles, 
er, at for at dette mål skal kunne opfyldes, 
må den globale årsmiddeltemperatur ved 
jordoverfladen ikke stige med mere end 
2 °C over det førindustrielle niveau, hvilket 

(2) Fællesskabets synspunkt, der senest er 
kommet til udtryk på Det Europæiske Råds 
møde den 5. november 2007 i Bruxelles, 
er, at for at dette mål skal kunne opfyldes, 
må den globale årsmiddeltemperatur ved 
jordoverfladen ikke stige med mere end 
2 °C over det førindustrielle niveau, hvilket 
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indebærer, at de globale 
drivhusgasemissioner bør mindskes til 
mindst 50 % under 1990-niveauerne frem 
til 2050. Alle økonomiske sektorer bør 
medvirke til at virkeliggøre denne 
nedbringelse af emissionerne. 
Industrilandene bør fortsat gå forrest ved at 
forpligte sig til kollektivt at nedbringe 
deres drivhusgasemissioner i 
størrelsesorden 30 % frem til 2020 
sammenholdt med 1990.

indebærer, at de globale 
drivhusgasemissioner bør mindskes til 
mindst 50 % under 1990-niveauerne frem 
til 2050. Alle økonomiske sektorer bør 
medvirke til at virkeliggøre denne 
nedbringelse af emissionerne. 
Industrilandene i almindelighed og EU i 
særdeleshed bør fortsat gå forrest ved at 
forpligte sig til kollektivt at nedbringe 
deres drivhusgasemissioner i 
størrelsesordenen 30 % frem til 2020 
sammenholdt med 1990, og i 
størrelsesordenen 60 % frem til 2035. Det 
endelige mål skal være gradvist at 
eliminere emissioner fra fossile 
brændstoffer i EU fra 2050.

Or. en

Ændringsforslag 37
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Fællesskabets synspunkt, der senest er 
kommet til udtryk på Det Europæiske Råds 
møde den 5. november 2007 i Bruxelles, 
er, at for at dette mål skal kunne opfyldes, 
må den globale årsmiddeltemperatur ved 
jordoverfladen ikke stige med mere end 
2 °C over det førindustrielle niveau, hvilket 
indebærer, at de globale 
drivhusgasemissioner bør mindskes til 
mindst 50 % under 1990-niveauerne frem 
til 2050. Alle økonomiske sektorer bør 
medvirke til at virkeliggøre denne 
nedbringelse af emissionerne. 
Industrilandene bør fortsat gå forrest ved at 
forpligte sig til kollektivt at nedbringe 
deres drivhusgasemissioner i
størrelsesorden 30 % frem til 2020 
sammenholdt med 1990.

(2) Fællesskabets synspunkt, der senest er 
kommet til udtryk på Det Europæiske Råds 
møde den 5. november 2007 i Bruxelles, 
er, at for at dette mål skal kunne opfyldes, 
må den globale årsmiddeltemperatur ved 
jordoverfladen ikke stige med mere end 
2 °C over det førindustrielle niveau, hvilket 
indebærer, at de globale 
drivhusgasemissioner bør mindskes til 
mindst 50 % under 1990-niveauerne frem 
til 2050. Alle økonomiske sektorer bør 
medvirke til at virkeliggøre denne 
nedbringelse af emissionerne. 
Industrilandene bør fortsat gå forrest ved at 
forpligte sig til kollektivt at nedbringe 
deres drivhusgasemissioner i 
størrelsesorden 30 % frem til 2020 
sammenholdt med 1990 og med 60-80 % 
frem til 2050.
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Or. pt

Begrundelse

Det Europæiske Råd påpegede på sit møde i marts 2007, at det vil være nødvendigt at 
nedbringe emissionerne med 60-80 % på længere sigt frem til 2050.

Ændringsforslag 38
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Fællesskabets synspunkt, der senest er 
kommet til udtryk på Det Europæiske Råds 
møde den 5. november 2007 i Bruxelles, 
er, at for at dette mål skal kunne opfyldes, 
må den globale årsmiddeltemperatur ved 
jordoverfladen ikke stige med mere end 
2 °C over det førindustrielle niveau, hvilket 
indebærer, at de globale 
drivhusgasemissioner bør mindskes til 
mindst 50 % under 1990-niveauerne frem 
til 2050. Alle økonomiske sektorer bør 
medvirke til at virkeliggøre denne 
nedbringelse af emissionerne. 
Industrilandene bør fortsat gå forrest ved at 
forpligte sig til kollektivt at nedbringe 
deres drivhusgasemissioner i 
størrelsesorden 30 % frem til 2020 
sammenholdt med 1990.

(2) Fællesskabets synspunkt, der senest er 
kommet til udtryk på Det Europæiske Råds 
møde den 5. november 2007 i Bruxelles, 
er, at for at dette mål skal kunne opfyldes, 
må den globale årsmiddeltemperatur ved 
jordoverfladen ikke stige med mere end 
2 °C over det førindustrielle niveau, hvilket 
indebærer, at de globale 
drivhusgasemissioner bør mindskes til 
mindst 50 % under 1990-niveauerne frem 
til 2050. Alle økonomiske sektorer bør 
medvirke til at virkeliggøre denne 
nedbringelse af emissionerne. 
Industrilandene bør fortsat gå forrest ved at 
forpligte sig til kollektivt at nedbringe 
deres drivhusgasemissioner i 
størrelsesorden 30 % frem til 2020 
sammenholdt med 1990 og i 
størrelsesordenen 50 % frem til 2050.

Or. en

Begrundelse

Nedbringelsen i størrelsesordenen 80 % frem til 2050 sammenholdt med 1990 er for ambitiøst 
et mål, og er vanskeligt at nå. Opgaven vil blive vanskeliggjort af, at det foreslåede direktiv 
dækker ca. 60 % af de sammenlagte drivhusgasemissioner (det vil dække ca. 40 % efter 
vedtagelsen af ændringen af direktiv 2003/87/EF) som kommer fra de mindre kilder til 
emissioner, som for eksempel køretøjer, bygninger (især opvarmning), tjenester, mindre 
industriinstallationer, landbrug, affald, der er meget svære at styre.
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Ændringsforslag 39
Evangelia Tzampazi

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at sikre, at potentialet for at 
nedbringe energiforbruget i EU med 20 % 
frem til 2020 udnyttes, bliver det 
vejledende mål for Handlingsplan for 
energieffektivitet: udnyttelse af potentialet 
(KOM (2006) 0545) bindende for 
medlemsstater. Kommissionen vedtager 
senest i 2009 retlige foranstaltninger for 
at sikre dette.

Or. en

Begrundelse

EU's effektivitetsmål er det eneste 2020-mål, der ikke er retligt bindende. Udnyttelse af dette 
potentiale skal være et primært mål i alle sektorer. Energibesparelse på grund af opnåelse af 
målet om energieffektivitet vil føre til en nedbringelse i de samlede emissioner og i 
særdeleshed i emissionerne fra bygnings- og transportsektoren. Den eneste måde at sikre 
fokuset på energibesparelse og give EU's medlemsstaters regeringer en klar forpligtelse til at 
investere i energieffektivitet er at gøre energieffektivitetsmålet til en retligt bindende 
målsætning.  

Ændringsforslag 40
Roberto Musacchio

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, hvori 
der blev fastlagt en ordning for handel med 

(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, hvori 
der blev fastlagt en ordning for handel med 
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kvoter for drivhusgasemissioner i 
Fællesskabet inden for nærmere bestemte 
økonomiske sektorer. For på en 
omkostningseffektiv måde at opfylde 
målsætningen om at nedbringe 
drivhusgasemissionerne med 20 % senest i 
2020 sammenholdt med 1990-niveauerne 
bør alle økonomiske sektorer medvirke til 
at virkeliggøre denne nedbringelse af 
emissionerne. Medlemsstaterne bør derfor 
gennemføre nye politikker og 
foranstaltninger for yderligere at begrænse 
drivhusgasemissionerne fra kilder, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF.

kvoter for drivhusgasemissioner i 
Fællesskabet inden for nærmere bestemte 
økonomiske sektorer. For på en 
omkostningseffektiv måde at opfylde 
målsætningen om at nedbringe 
drivhusgasemissionerne med 40 % senest i 
2020 sammenholdt med 1990-niveauerne 
bør alle økonomiske sektorer medvirke til 
at virkeliggøre denne nedbringelse af 
emissionerne. Medlemsstaterne bør derfor 
gennemføre nye politikker og 
foranstaltninger for yderligere at begrænse 
drivhusgasemissionerne fra kilder, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF i 
overensstemmelse med Kyoto-målene for 
2012 og derefter.

Or. en

Begrundelse

Ifølge de nyeste videnskabelige vurderinger fra Tallberg-forummet, vil det være nødvendigt at 
opnå en nedbringelse af drivhusgasemissioner med 40 % og samtidig arbejde for at nå en 
sammenhængende opfølgning for at fortsætte og styrke målene fra Kyoto-protokollen.  Ingen 
holdbar international aftale kan nås, uden at der søges at opnås en afgørende nedbringelse i 
industrilandene i sammenhæng med målene foreslået i IPCC's fjerde rapport.

Ændringsforslag 41
Johannes Lebech

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Medlemsstaterne skal forøge 
energieffektiviteten i alle økonomiske 
sektorer. For at sikre, at potentialet for at 
nedbringe energiforbruget i EU med 20 % 
frem til 2020 udnyttes, skal det vejledende 
mål for handlingsplanen for 
energieffektivitet: udnyttelse af potentialet 
(KOM (2006) 0545) gøres bindende for 
medlemsstater. 
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Or. en

Begrundelse

Energibesparelse er den mest omkostningseffektive måde at tackle klimaændringerne på. De 
direkte omkostninger ved at EU ikke er i stand til at bruge energi på en effektiv måde, beløber 
sig til over 100 mia. EUR frem til 2020 ifølge handlingsplanen for energieffektivitet. Selv om 
energieffektiviteten er forbedret betydeligt i de seneste år, er det stadig teknisk og økonomisk 
muligt at spare mindst 20 % af den samlede primærenergi inden 2020 ud over det, der vil 
blive opnået gennem priseffekter og strukturændringer i økonomien, løbende modernisering 
af teknologien og allerede indførte foranstaltninger.

Ændringsforslag 42
Adam Gierek

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hver medlemsstats indsats bør 
fastlægges i forhold til niveauet for dennes 
drivhusgasemissioner i 2005, som udgør 
de nyeste, disponible, verificerede 
drivhusgasemissionsdata.

(6) Hver medlemsstats indsats bør 
fastlægges i forhold til niveauet for dennes 
drivhusgasemissioner i 1990, altså i 
overensstemmelse med Kyoto-protokollen.

Or. pl

Begrundelse

Nogle stater har til fulde opfyldt deres forpligtelser under Kyoto-protokollen og har i 
afgørende grad nedbragt deres CO2-emissioner, mens andre overhovedet ikke har gjort 
fremskridt i denne retning på trods af at have underskrevet protokollen.  Det ville være forkert 
at straffe den første gruppe ved at belønne den anden gruppe. 
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Ændringsforslag 43
Riitta Myller

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hver medlemsstats indsats bør 
fastlægges i forhold til niveauet for dennes 
drivhusgasemissioner i 2005, som udgør 
de nyeste, disponible, verificerede 
drivhusgasemissionsdata.

(6) Hver medlemsstats indsats bør 
fastlægges i forhold til niveauet for dennes 
drivhusgasemissioner i årene 2005-2006.

Or. fi

Ændringsforslag 44
Riitta Myller

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Hver medlemsstat bør udarbejde en 
national handlingsplan, der fastlægger, 
hvordan den agter at opfylde sit 
reduktionsmål i de sektorer, der falder 
uden for ordningen for handel med 
drivhusgasemissioner.  Hver 
handlingsplan skal fremlægges sammen 
med en strategi, der fremmer 
energieffektivitet.

Or. fi
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Ændringsforslag 45
Riitta Myller

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Nedbringelse af emissioner i sektorer 
uden for ordningen for handel med 
drivhusgasemissioner er i høj grad 
afhængig af de enkelte borgeres 
handlinger. Medlemsstaterne bør sikre, at 
borgerne er ordentligt forberedt og har de 
nødvendige ressourcer til at benytte de 
bedst mulige teknologier og løsninger.  
Borgerne bør bl.a. ved hjælp af 
uddannelse og uafhængig information 
opfordres til at tage en energibesparende 
livsstil til sig. Medlemsstaterne bør, som et 
element i den proces give upartiske 
energirådgivningssystemer adgang til at 
fungere på et lokalt eller regionalt niveau.

Or. fi

Ændringsforslag 46
Péter Olajos

Forslag til afgørelse
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 

udgår
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i drivhusgasemissionerne som et bidrag til 
Fællesskabets forpligtelse til alt i alt at 
nedbringe drivhusgasemissionerne. 
Medlemsstater, som for indeværende har 
et relativt højt BNP pr. indbygger, bør 
nedbringe deres drivhusgasemissioner 
sammenholdt med 2005.

Or. en

Begrundelse

Vi bør for at opnå en tilfredsstillende international aftale i København afkræve alle lande, at 
de nedbringer eller i det mindste holder deres emissioner på samme niveau frem til 2020, 
også uden for ETS-sektoren. Når vi bruger BNP pr. indbygger som den eneste indikator, 
sender vi et forkert signal til de mindre udviklede lande, som for eksempel Kina og Indien, og 
opfordrer dem til at forhøje deres emissioner. For at undgå dette må vi bede Kommissionen 
om at udarbejde en ny indikator, der også omfatter emissionerne, og omdistribuere 
procenterne blandt medlemsstaterne på en sådan måde, at ingen har lov til at forhøje sine 
emissioner. 

Ændringsforslag 47
Adam Gierek

Forslag til afgørelse
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 

(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 og deres drivhusgasemissioner 
pr. indbygger.
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et relativt højt BNP pr. indbygger, bør 
nedbringe deres drivhusgasemissioner 
sammenholdt med 2005.

Or. pl

Begrundelse

For at sikre retfærdighed fra et økologisk synspunkt bør de lande, der udsender mest CO2, 
påtage sig et større ansvar i kampen mod klimaændringer.

Ændringsforslag 48
Urszula Krupa

Forslag til afgørelse
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, bør 
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 2005, for at kunne bringe deres BNP 
pr. indbygger op på niveauet for de andre 
medlemsstater i fællesskabet. Disse stater 
kan begrænse deres drivhusgasudslip så
meget som opnåelsen af dette mål tillader. 
Medlemsstater, som for indeværende har et 
relativt højt BNP pr. indbygger, bør 
nedbringe deres drivhusgasemissioner 
sammenholdt med 2005.

Or. pl

Begrundelse

Det vigtigste mål for Fællesskabet som helhed er at harmonisere BNP-niveauerne i hele EU. 
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Det er ikke i Fællesskabet som helheds interesse at blokere mulighederne for økonomisk 
udvikling for lande med lav BNP pr. indbygger. Nogle lande kan på kort sigt kun sikre vigtige 
energiressourcer i tilstrækkelige mængder ved at producere energi ved forbrænding af kul. 
Det er med det nuværende udviklingsniveau i teknikker for separation og binding af kulstof 
(CCS) og de tilknyttede omkostninger umuligt at nedbringe CO2-emissioner fra 
kulforbrænding i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. 

Ændringsforslag 49
Péter Olajos

Forslag til afgørelse
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, bør
nedbringe deres drivhusgasemissioner
sammenholdt med 2005.

(7) Medlemsstaternes indsats bør bygge på 
princippet om ligebehandling under 
hensyn til medlemsstaternes tidligere 
bestræbelser og resultater mellem 1990 og 
2005. Medlemsstater, som har gjort en 
betydelig indsats for at nedbringe deres 
emissioner, skal belønnes for at være gode 
eksempler og for at motivere dem, der er 
bagud. Alle medlemsstater skal nedbringe 
deres drivhusgasemissioner frem til 2020.

Or. en

Begrundelse

Vi bør for at opnå en tilfredsstillende international aftale i København afkræve alle lande, at 
de nedbringer eller i det mindste holder deres emissioner på samme niveau frem til 2020, 
også uden for ETS-sektoren. Når vi bruger BNP pr. indbygger som den eneste indikator, 
sender vi et forkert signal til de mindre udviklede lande, som for eksempel Kina og Indien, og 
opfordrer dem til at forhøje deres emissioner. For at undgå dette må vi anmode 
Kommissionen om at udarbejde en ny indikator, der også omfatter emissionerne, og 
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omdistribuere procenterne blandt medlemsstaterne på en sådan måde, at ingen får lov til at 
forhøje sine emissioner. 

Ændringsforslag 50
Roberto Musacchio

Forslag til afgørelse
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, bør 
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 i forhold til EU-gennemsnittet
og dermed høje forventninger til væksten i 
BNP, bør have lov til i tilsvarende grad at 
øge deres drivhusgasemissioner 
sammenholdt med 2005, men bør dog 
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, bør derfor 
nedbringe deres drivhusgasemissioner 
sammenholdt med 2005 med et mere 
betydeligt niveau for at respektere 
Fællesskabets forpligtelse.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at slå fast, at en solidaritetsmekanisme kun kan fungere, hvis alle 
medlemsstaterne respekterer Fællesskabets overordnede forpligtelse, og hvis eventuelle 
stigninger i emissioner kun tillades midlertidigt.
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Ændringsforslag 51
Peter Liese

Forslag til afgørelse
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, bør 
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 og eksisterende 
reduktionsforpligtelser i henhold til 
byrdefordelingsaftalen. 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, bør 
nedbringe deres drivhusgasemissioner 
sammenholdt med 2005. 

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag giver medlemsstaterne tilladelse til højere emissionsrater end Kyoto-
målsætningen. Dette vil være fuldstændigt urimeligt over for de medlemsstater, der allerede 
har nået deres Kyoto-mål, og vil være et katastrofalt signal at sende til tredjelande. Derfor 
søger ændringsforslagets forfatter søger at ændre tallene for disse lande for at reducere de 
tilladte emissioner i henhold til byrdefordelingsaftalen. De emissioner, der spares ved denne 
justering, skal bruges til at tilpasse den lineære faktor i handlen med drivhusgasemissioner 
for at få et mere realistisk mål for ETS-sektoren.
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Ændringsforslag 52
Peter Liese

Forslag til afgørelse
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 drivhusgasemissionen 
bør finde sted mellem 2013 og 2020, hvor 
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.

(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. 
Endvidere skal ingen medlemsstat tillades 
emissioner for 2020, der overstiger det 
niveau, der er resultatet af den 
pågældende stats reduktionsforpligtelse i 
henhold til byrdefordelingsaftalen for 
perioden 2008-2012. Nedbringelsen af 
drivhusgasemissionen bør finde sted 
mellem 2013 og 2020, hvor 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.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag giver medlemsstaterne tilladelse til højere emissionsrater end Kyoto-
målsætningen. Dette vil være fuldstændigt urimeligt over for de medlemsstater, der allerede 
har nået deres Kyoto-mål, og vil være et katastrofalt signal at sende til tredjelande. Derfor 
søger ændringsforslagets forfatter søger at ændre tallene for disse lande for at reducere de 
tilladte emissioner i henhold til byrdefordelingsaftalen. De emissioner, der spares ved denne 
justering, skal bruges til at tilpasse den lineære faktor i handlen med drivhusgasemissioner 
for at få et mere realistisk mål for ETS-sektoren.
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Ændringsforslag 53
Adam Gierek

Forslag til afgørelse
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 drivhusgasemissionen 
bør finde sted mellem 2013 og 2020, hvor 
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.

(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 30 % under 1990-niveauerne, og 
ingen medlemsstat bør tillades at øge sine 
drivhusgasemissioner frem til 2020 med 
mere end 30 % over 1990-niveauerne. 
Nedbringelsen af drivhusgasemissionen 
bør finde sted mellem 2013 og 2020, hvor 
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.

Or. pl

Begrundelse

Rettelsen af procentandelen fra 20 til 30 hænger sammen med ændringen i referenceåret fra 
2005 til 1990. 
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Ændringsforslag 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Medlemsstaterne kan begrunde at 
nedbringe indenlandske 
drivhusgasemissioner i ubegrænset grad, 
langt ud over deres 
drivhusgasemissionsgrænser, på grundlag 
af "no-regrets"-aktioner og politikker 
med sekundære fordele. I denne 
forbindelse skal der gives prioritet til de 
sekundære fordele for den offentlige 
sundhed (især i forhold til luftkvalitet) og 
forøget sikkerhed, bevarelse af 
økosystemer og biodiversitet, 
fattigdomsbekæmpelse, beskæftigelse og 
energisikkerhed. 

Or. en

Begrundelse

Den fjerde evalueringsrapport fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer, 
arbejdsgruppe III om begrænsning, viser klart, at de sekundære fordele af handling i form af 
mindre luftforurening, mere energisikkerhed eller højere beskæftigelse i landbruget afvejer 
begrænsningsomkostningerne. Der er en generel konsensus for alle de analyserede regioner i 
verden om, at de kortsigtede sundheds- og andre fordele fra reduktionen i drivhusgasser kan 
være væsentlige, både i industrialiserede og udviklingslande. 

Ændringsforslag 55
Robert Goebbels

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Drivhusgasemissionerne fra sektorer, 
der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, bør fortsat falde lineært 
hvert år efter 2020. Men det er nyttesløst 
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allerede nu at fastlægge meget ambitiøse 
reduktioner for 2050, da hverken den 
nuværende videnskabelige viden eller 
teknologiske udvikling gør det muligt at 
lave realistiske prognoser længere ud i 
fremtiden end de næste tyve år. 

Or. fr

Begrundelse

Det er urealistisk at fastsætte meget ambitiøse mål for 2050. Hvis der ikke indgås en 
international aftale, er Europas bestræbelser dømt til at mislykkes. Hvorfor skulle vi på 
nuværende tidspunkt offentliggøre det, der bør være en fælles opgave?

Ændringsforslag 56
Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Kommissionen skal, for at sikre en 
klar og konsekvent overholdelse fra 
medlemsstaternes side, fastsætte en 
mekanisme for direkte sanktioner mod 
medlemsstater, der ikke opfylder deres 
forpligtelser i henhold til denne 
beslutning. 

Or. en

Ændringsforslag 57
Roberto Musacchio

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at give medlemsstaterne 
fleksibilitet med hensyn til gennemførelsen 
af deres forpligtelser, fremme en 

(9) For at give medlemsstaterne 
fleksibilitet med hensyn til gennemførelsen 
af deres forpligtelser, fremme en 
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bæredygtig udvikling i tredjelande og især 
i udviklingslande og skabe sikkerhed for 
investorer bør Fællesskabet fortsat 
anerkende en nærmere fastsat mængde 
tilgodehavender fra projekter til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
tredjelande forud for indgåelsen af en 
fremtidig international aftale om 
klimaændringer. Medlemsstaterne bør 
sikre, at deres politikker for indkøb af disse 
tilgodehavender fremmer en rimelig 
geografisk fordeling af projekter og letter 
mulighederne for at nå frem til en fremtidig 
international aftale om klimaændringer.

bæredygtig udvikling i tredjelande og især 
i udviklingslande og skabe sikkerhed for 
investorer bør Fællesskabet fortsat 
anerkende en nærmere fastsat mængde 
tilgodehavender fra projekter til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
tredjelande, så længe de er blevet 
realiseret og gennemføres med 
vedvarende energikilder, forud for 
indgåelsen af en fremtidig international 
aftale om klimaændringer. 
Medlemsstaterne bør sikre, at deres 
politikker for indkøb af disse 
tilgodehavender fremmer en rimelig 
geografisk fordeling af projekter og letter 
mulighederne for at nå frem til en fremtidig 
international aftale om klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

 Allerede gennemførte projekter i tredjelande eller projekter, der står foran gennemførelse, 
skal kun tages i betragtning ved anerkendelsen af emissionstilgodehavender, hvis de omfatter 
brugen af vedvarende energi.

Ændringsforslag 58
Johannes Lebech

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at give medlemsstaterne 
fleksibilitet med hensyn til gennemførelsen 
af deres forpligtelser, fremme en 
bæredygtig udvikling i tredjelande og især 
i udviklingslande og skabe sikkerhed for 
investorer bør Fællesskabet fortsat 
anerkende en nærmere fastsat mængde 
tilgodehavender fra projekter til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
tredjelande forud for indgåelsen af en 
fremtidig international aftale om 

(9) For at give medlemsstaterne 
fleksibilitet med hensyn til gennemførelsen 
af deres forpligtelser, fremme en 
bæredygtig udvikling i tredjelande og især 
i udviklingslande og skabe sikkerhed for 
investorer bør Fællesskabet fortsat 
anerkende en nærmere fastsat mængde 
tilgodehavender fra "Gold Standard"-
projekter til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner i tredjelande forud 
for indgåelsen af en fremtidig international 
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klimaændringer. Medlemsstaterne bør 
sikre, at deres politikker for indkøb af disse 
tilgodehavender fremmer en rimelig 
geografisk fordeling af projekter og letter
mulighederne for at nå frem til en fremtidig 
international aftale om klimaændringer.

aftale om klimaændringer. 
Medlemsstaterne bør sikre, at deres 
politikker for indkøb af disse 
tilgodehavender fremmer en rimelig 
geografisk fordeling af projekter og letter 
mulighederne for at nå frem til en fremtidig 
international aftale om klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 59
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a)  Som et middel til at udligne 
forskellene i udgifterne til nedbringelse af 
emissioner i de enkelte medlemsstater og 
for at skabe mulighed for større 
geografisk fleksibilitet og samtidig 
forbedre Fællesskabets samlede 
forpligtelses overordnede 
omkostningseffektivitet bør den enkelte 
medlemsstat have mulighed for at 
overføre en del af sine tilgodehavender 
fra nedbringelse af drivhusgasemissioner 
til en anden medlemsstat. Denne 
overførsel bør reguleres gennem en 
bilateral aftale, og gennemsigtigheden 
skal sikres gennem anmeldelse til 
Kommissionen og registrering af 
overførslen i de pågældende 
medlemsstaters registre.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag øger omkostningseffektiviteten med hensyn til at nå EU's mål for nedbringelse af 
emissioner. Denne frivillige mulighed kan også hjælpe de lande, der på grund af 
ressourcemangel vil have vanskeligt ved at nedbringe deres emissioner, eftersom det gør det 
muligt at finansiere videre handlinger/foranstaltninger i det land, hvor overførslerne er 
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foretaget, med midlerne fra overførslerne. Alle medlemsstater, der ønsker at deltage, vil 
drage fordel heraf.  Men det er miljøet, der vil høste de største fordele, da det er 
grundlæggende for en god miljøpolitik at benytte ressourcerne så effektivt som muligt. 

Ændringsforslag 60
Anders Wijkman

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a)  Som et middel til at udligne 
forskellene i udgifterne til nedbringelse af 
emissioner i de enkelte medlemsstater og for 
at skabe mulighed for større geografisk 
fleksibilitet og samtidig forbedre 
Fællesskabets samlede forpligtelses 
overordnede omkostningseffektivitet bør 
den enkelte medlemsstat have mulighed for 
at overføre en del af sine tilgodehavender 
fra nedbringelse af drivhusgasemissioner til 
en anden medlemsstat. Denne overførsel 
bør reguleres gennem en bilateral aftale, og 
gennemsigtigheden skal sikres gennem 
anmeldelse til Kommissionen og 
registrering af overførslen i de pågældende 
medlemsstaters registre.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag åbner op for handel med emissioner mellem medlemsstater. Eftersom udgifterne 
til nedbringelse af emissioner varierer fra medlemsstat til medlemsstat, vil dette forøge 
omkostningseffektiviteten ved opnåelsen af EU-målet uden at ændre det overordnede mål for 
nedbringelse af drivhusgasemissioner inden for EU.
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Ændringsforslag 61
Johannes Lebech

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør derfor kunne 
benytte tilgodehavender fra nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, som er udstedt for 
reduktioner i perioden 2008 til 2012, fra 
projekttyper, der er accepteret af alle 
medlemsstater i denne periode. 
Medlemsstaterne bør også kunne anvende
tilgodehavender fra nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, som blev foretaget 
efter perioden 2008-2012, og som er et 
resultat af projekter, der er registreret og 
gennemført i perioden 2008 til 2012, fra 
projekttyper ("projektkategorier"), der er 
accepteret af alle medlemsstater i denne 
periode.

(10) Medlemsstaterne bør derfor kunne 
benytte tilgodehavender fra nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, som er udstedt for 
reduktioner i perioden 2008 til 2012, fra 
projekter af typen "Gold Standard". 
Medlemsstaterne bør derfor kunne benytte
tilgodehavender fra nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, som er udstedt for 
reduktioner i perioden 2008 til 2012, fra 
projekter af typen "Gold Standard".

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at have strengere kriterier for JI- og CDM-tilgodehavender for at sikre, at 
medlemsstaterne bruger tilgodehavender fra projekter af høj kvalitet for at nå deres 
reduktionsmål.   Gold Standard benytter en meget streng definition af additionalitet og 
bæredygtig udvikling til at akkreditere CDM-projekter.

Ændringsforslag 62
Johannes Lebech

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Der er gennemført meget få projekter 
under mekanismen for bæredygtig 
udvikling (CDM-projekter) i de mindst 
udviklede lande (LDC). Da Fællesskabet 
støtter en ligelig fordeling af CDM-

(11) Der er gennemført meget få projekter 
under mekanismen for bæredygtig 
udvikling (CDM-projekter) i de mindst 
udviklede lande (LDC). Da Fællesskabet 
støtter en ligelig fordeling af CDM-
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projekter, bl.a. via Kommissionens globale 
klimaalliance, bør der skabes sikkerhed for, 
at tilgodehavender godkendes fra
projekter, som påbegyndes efter perioden 
2008 til 2012 i LDC, for projekttyper, der 
er accepteret af alle medlemsstater i 
perioden 2008 til 2012. Denne 
godkendelse bør fortsat finde sted indtil 
2020, eller indtil der er indgået en aftale 
med Fællesskabet, idet den først indtrufne 
af de to begivenheder lægges til grund.

projekter, bl.a. via Kommissionens globale 
klimaalliance, bør der skabes sikkerhed for, 
at tilgodehavender godkendes fra "Gold 
Standard"-projekter, som påbegyndes 
efter perioden 2008 til 2012 i LDC. Denne 
godkendelse bør fortsat finde sted indtil 
2020, eller indtil der er indgået en aftale 
med Fællesskabet, idet den først indtrufne 
af de to begivenheder lægges til grund.

Or. en

Ændringsforslag 63
Johannes Lebech

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik på at skabe yderligere 
fleksibilitet og fremme en bæredygtig 
udvikling i udviklingslandene bør 
medlemsstaterne kunne benytte yderligere 
tilgodehavender fra projekter via aftaler, 
som Fællesskabet indgår med tredjelande. 
Uden en fremtidig international aftale om 
klimaændringer, som fastlægger den 
tildelte mængde for industrilande, kan 
projekter for fælles gennemførelse (JI) ikke 
videreføres efter 2012. Tilgodehavender fra 
nedbringelse af drivhusgasemissioner, der 
stammer fra sådanne projekter, bør dog 
fortsat anerkendes i kraft af aftaler med 
tredjelande.

(12) Med henblik på at skabe yderligere 
fleksibilitet og fremme en bæredygtig 
udvikling i udviklingslandene bør 
medlemsstaterne kunne benytte yderligere 
tilgodehavender fra "Gold Standard"-
projekter via aftaler, som Fællesskabet 
indgår med tredjelande. Uden en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
som fastlægger den tildelte mængde for 
industrilande, kan projekter for fælles 
gennemførelse (JI) ikke videreføres efter 
2012. "Golden Standard'-Tilgodehavender 
fra nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
der stammer fra sådanne projekter, bør dog 
fortsat anerkendes i kraft af aftaler med 
tredjelande.

Or. en
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Ændringsforslag 64
Péter Olajos

Forslag til afgørelse
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at opnå større fleksibilitet og 
motivation til at nedbringe 
drivhusgasemissioner bør 
medlemsstaterne bruge yderligere 
tilgodehavender fra projekter og 
investeringer, som de foretager inden for 
EU.  

Or. en

Begrundelse

Da medlemsstaterne har et væsentligt omkostningseffektivt potentiale for at nedbringe CO2-
emissioner, bør vi, ud over at støtte projekter i tredjelande, også fremme projekter og 
overførsler mellem medlemsstaterne inden for EU.    

Ændringsforslag 65
Roberto Musacchio

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det, at medlemsstaterne fortsat kan 
anvende CDM-tilgodehavender, er af stor 
betydning for at bidrage til at sikre et 
marked for disse tilgodehavender efter 
2012. For at bidrage til at sikre dette 
marked og sikre en yderligere nedbringelse 
af drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
dermed fremme gennemførelsen af 
Fællesskabets målsætninger om 
vedvarende energi, 
energiforsyningssikkerhed, innovation og 
konkurrenceevne foreslås det at lade 
medlemsstaterne benytte tilgodehavender 
fra projekter til nedbringelse af 

(13) Det, at medlemsstaterne fortsat kan 
anvende CDM-tilgodehavender, er af stor 
betydning for at bidrage til at sikre et 
marked for disse tilgodehavender efter 
2012. For at bidrage til at sikre dette 
marked og sikre en yderligere nedbringelse 
af drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
dermed fremme gennemførelsen af 
Fællesskabets målsætninger om 
vedvarende energi, 
energiforsyningssikkerhed, innovation og 
konkurrenceevne foreslås det at lade 
medlemsstaterne benytte tilgodehavender 
fra projekter til nedbringelse af 
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drivhusgasemissioner i tredjelande hvert år 
op til en mængde, der repræsenterer 3 % af 
hver medlemsstats drivhusgasemissioner, 
som ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF i 2005, indtil en fremtidig 
international aftale om klimaændringer er 
indgået. Denne mængde svarer til en 
tredjedel af reduktionsindsatsen i 2020. 
Medlemsstaterne bør kunne overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til andre 
medlemsstater.

drivhusgasemissioner i tredjelande hvert år 
op til en mængde, der repræsenterer 3 % af 
hver medlemsstats drivhusgasemissioner, 
som ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF i 2005, indtil en fremtidig 
international aftale om klimaændringer er 
indgået. 

Or. en

Begrundelse

ETS-mekanismen sikrer allerede udveksling mellem medlemsstaterne. For at sikre 
sammenhæng med opnåelsen af en international aftale og med reduktionsmålene for enkelte 
medlemsstater bør overførsler ikke tillades i beslutningen om en fælles indsats.

Ændringsforslag 66
Péter Olajos

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det, at medlemsstaterne fortsat kan 
anvende CDM-tilgodehavender, er af stor 
betydning for at bidrage til at sikre et 
marked for disse tilgodehavender efter 
2012. For at bidrage til at sikre dette 
marked og sikre en yderligere nedbringelse 
af drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
dermed fremme gennemførelsen af 
Fællesskabets målsætninger om 
vedvarende energi, 
energiforsyningssikkerhed, innovation og 
konkurrenceevne foreslås det at lade 
medlemsstaterne benytte tilgodehavender 
fra projekter til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner i tredjelande hvert år 
op til en mængde, der repræsenterer 3 % af 
hver medlemsstats drivhusgasemissioner, 

(13) Det, at medlemsstaterne fortsat kan 
anvende CDM-tilgodehavender, er af stor 
betydning for at bidrage til at sikre et 
marked for disse tilgodehavender efter 
2012. For at bidrage til at sikre dette 
marked og sikre en yderligere nedbringelse 
af drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
dermed fremme gennemførelsen af 
Fællesskabets målsætninger om 
vedvarende energi, 
energiforsyningssikkerhed, innovation og 
konkurrenceevne foreslås det at lade 
medlemsstaterne benytte tilgodehavender 
fra projekter til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner i tredjelande eller i 
andre medlemsstater hvert år op til en 
mængde, der repræsenterer 3 % af hver 
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som ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF i 2005, indtil en fremtidig 
international aftale om klimaændringer er 
indgået. Denne mængde svarer til en 
tredjedel af reduktionsindsatsen i 2020.
Medlemsstaterne bør kunne overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til andre 
medlemsstater. Denne mængde svarer til 
en tredjedel af reduktionsindsatsen i 2020.

«

medlemsstats drivhusgasemissioner, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF i 
2005, indtil en fremtidig international 
aftale om klimaændringer er indgået. 
Denne mængde svarer til en tredjedel af 
reduktionsindsatsen i 2020. 
Medlemsstaterne bør kunne overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til andre 
medlemsstater. Denne mængde svarer til 
en tredjedel af reduktionsindsatsen i 2020. 
Medlemsstaterne bør kunne sælge den 
uudnyttede del af denne mængde til andre 
medlemsstater ved auktion.

Or. en

Begrundelse

Da medlemsstaterne har et væsentligt omkostningseffektivt potentiale for at nedbringe CO2-
emissioner, bør vi, ud over at støtte projekter i tredjelande, også fremme projekter og 
overførsler mellem medlemsstaterne inden for EU.    

Muligheden for at sælge den ubrugte del kan være attraktiv og en god motivation for 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 67
Johannes Lebech

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det, at medlemsstaterne fortsat kan 
anvende CDM-tilgodehavender, er af stor 
betydning for at bidrage til at sikre et 
marked for disse tilgodehavender efter 
2012. For at bidrage til at sikre dette 
marked og sikre en yderligere nedbringelse 
af drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
dermed fremme gennemførelsen af 
Fællesskabets målsætninger om 
vedvarende energi, 
energiforsyningssikkerhed, innovation og 
konkurrenceevne foreslås det at lade 
medlemsstaterne benytte tilgodehavender 

(13) Det, at medlemsstaterne fortsat kan 
anvende CDM-tilgodehavender fra "Gold 
Standard"-projekter, er af stor betydning 
for at bidrage til at sikre et marked for 
disse tilgodehavender efter 2012. For at 
bidrage til at sikre dette marked og sikre en 
yderligere nedbringelse af 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
dermed fremme gennemførelsen af 
Fællesskabets målsætninger om 
vedvarende energi, 
energiforsyningssikkerhed, innovation og 
konkurrenceevne foreslås det at lade 



PE409.395v01-00 28/63 AM\730633DA.doc

DA

fra projekter til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner i tredjelande hvert år 
op til en mængde, der repræsenterer 3 % af 
hver medlemsstats drivhusgasemissioner, 
som ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF i 2005, indtil en fremtidig 
international aftale om klimaændringer er 
indgået. Denne mængde svarer til en 
tredjedel af reduktionsindsatsen i 2020. 
Medlemsstaterne bør kunne overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til andre 
medlemsstater.

medlemsstaterne benytte tilgodehavender 
fra "Gold Standard"-projekter til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
tredjelande hvert år op til en mængde, der 
repræsenterer 3 % af hver medlemsstats 
drivhusgasemissioner, som ikke er omfattet 
af direktiv 2003/87/EF i 2005, indtil en 
fremtidig international aftale om 
klimaændringer er indgået. Denne mængde 
svarer til en tredjedel af 
reduktionsindsatsen i 2020. 
Medlemsstaterne bør kunne overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til andre 
medlemsstater. Denne mængde svarer til 
en tredjedel af reduktionsindsatsen i 2020. 
Medlemsstaterne bør kunne overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til andre 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 68
Johannes Lebech

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer,
bør medlemsstaterne kun godkende 
tilgodehavender for nedbringelse af 
emissioner fra lande, som har ratificeret 
denne aftale, efter en fælles 
fremgangsmåde.

(14) Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer,
kan medlemsstaterne alene benytte CER 
af "Gold Standard"-typen fra tredjelande, 
som har ratificeret denne aftale.

Or. en
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Ændringsforslag 69
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
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, der 
på passende steder fremsætter forslag med 
henblik på at nå målene frem til 2020.

Or. pt

Ændringsforslag 70
Carl Schlyter

Forslag til afgørelse
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Nye videnskabelige opdagelser viser, 
at koncentrationen af CO2 skal bringes 
ned under 350 milliontedele for at undgå 
farlig menneskeskabt påvirkning af 
klimaet, hvilket svarer til et hjemligt mål 
for nedbringelse af drivhusgasemissioner 
på 40 % frem til 2020 og 60 % frem til 
2030 i forhold til 1990-niveauerne. Dette 
mål og de tilsvarende 
fællesskabsforpligtelser skal gennemføres 
i de internationale forhandlinger om en 
klimaaftale for tiden efter 2012.
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Or. en

Ændringsforslag 71
Péter Olajos

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Når Fællesskabet indgår en 
international aftale om klimaændringer, bør 
medlemsstaternes overgrænser for 
emissioner tilpasses med henblik på at 
opfylde Fællesskabets forpligtelse til at 
nedbringe drivhusgasemissionerne ifølge 
denne aftale under hensyn til princippet om 
solidaritet mellem medlemsstater og 
behovet for en bæredygtig økonomisk 
vækst i hele Fællesskabet. Mængden af 
tilgodehavender fra projekter til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
tredjelande, som hver medlemsstat kan 
benytte, bør øges med op til halvdelen af 
den yderligere reduktionsindsats fra kilder, 
der ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF.

(17) Når Fællesskabet indgår en 
international aftale om klimaændringer, bør 
medlemsstaternes overgrænser for 
emissioner tilpasses med henblik på at 
opfylde Fællesskabets forpligtelse til at 
nedbringe drivhusgasemissionerne ifølge 
denne aftale under hensyn til princippet om 
ligebehandling af medlemsstater og 
behovet for en bæredygtig økonomisk 
vækst i hele Fællesskabet. Mængden af 
tilgodehavender fra projekter til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
tredjelande, eller i andre medlemsstater, 
som hver medlemsstat kan benytte, bør 
øges med op til halvdelen af den yderligere 
reduktionsindsats fra kilder, der ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Begrundelse

Da medlemsstaterne har et væsentligt omkostningseffektivt potentiale for at nedbringe CO2-
emissioner, bør vi, ud over at støtte projekter i tredjelande, også fremme projekter og 
overførsler mellem medlemsstaterne inden for EU.   
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Ændringsforslag 72
Péter Olajos

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Når Fællesskabet indgår en 
international aftale om klimaændringer, bør 
medlemsstaternes overgrænser for 
emissioner tilpasses med henblik på at
opfylde Fællesskabets forpligtelse til at 
nedbringe drivhusgasemissionerne ifølge 
denne aftale under hensyn til princippet om 
solidaritet mellem medlemsstater og 
behovet for en bæredygtig økonomisk 
vækst i hele Fællesskabet. Mængden af 
tilgodehavender fra projekter til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
tredjelande, som hver medlemsstat kan 
benytte, bør øges med op til halvdelen af 
den yderligere reduktionsindsats fra kilder, 
der ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF.

(17) Når Fællesskabet indgår en 
international aftale om klimaændringer, bør 
medlemsstaternes overgrænser for 
emissioner tilpasses med henblik på at 
opfylde Fællesskabets forpligtelse til at 
nedbringe drivhusgasemissionerne ifølge 
denne aftale under hensyn til princippet om 
ligebehandling af medlemsstater og 
behovet for en bæredygtig økonomisk 
vækst i hele Fællesskabet. Mængden af 
tilgodehavender fra projekter til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner i EU 
og i tredjelande, som hver medlemsstat kan 
benytte, bør øges med op til halvdelen af 
den yderligere reduktionsindsats fra kilder, 
der ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Begrundelse

Da medlemsstaterne har et væsentligt omkostningseffektivt potentiale for at nedbringe CO2-
emissioner, bør vi, ud over at støtte projekter i tredjelande, også fremme projekter og 
overførsler mellem medlemsstaterne inden for EU.  

Vi bør for at undgå forskelle og mangler i opnåelsen af målene i fremtiden benytte princippet 
om ligebehandling i stedet for princippet om solidaritet.

Ændringsforslag 73
Johannes Lebech

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Når Fællesskabet indgår en 
international aftale om klimaændringer, bør 

(17) Når Fællesskabet indgår en 
international aftale om klimaændringer, bør 
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medlemsstaternes overgrænser for 
emissioner tilpasses med henblik på at 
opfylde Fællesskabets forpligtelse til at 
nedbringe drivhusgasemissionerne ifølge 
denne aftale under hensyn til princippet om 
solidaritet mellem medlemsstater og 
behovet for en bæredygtig økonomisk 
vækst i hele Fællesskabet. Mængden af 
tilgodehavender fra projekter til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
tredjelande, som hver medlemsstat kan 
benytte, bør øges med op til halvdelen af 
den yderligere reduktionsindsats fra kilder, 
der ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF.

medlemsstaternes overgrænser for 
emissioner tilpasses med henblik på at 
opfylde Fællesskabets forpligtelse til at 
nedbringe drivhusgasemissionerne ifølge 
denne aftale under hensyn til princippet om 
solidaritet mellem medlemsstater og 
behovet for en bæredygtig økonomisk 
vækst i hele Fællesskabet. Mængden af 
tilgodehavender fra "Gold Standard"-
projekter til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner i tredjelande, som 
hver medlemsstat kan benytte, bør øges 
med op til halvdelen af den yderligere 
reduktionsindsats fra kilder, der ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Ændringsforslag 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til afgørelse
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 
regler for, hvordan dette evalueres.

Denne beslutning fastlægger
medlemsstaternes bidrag og regler for 
´fastsættelsen heraf til at opfylde 
Fællesskabets og dets medlemsstaters
forpligtelse til at nedbringe deres 
menneskeskabte netto-
drivhusgasemissioner fra 2013 til 2020, 
hvad angår fjernelse af
drivhusgasemissioner fra kilder og gasser, 
der ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF, 
samt regler for, hvordan dette evalueres.

Or. en
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Ændringsforslag 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Forslag til afgørelse
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 
regler for, hvordan dette evalueres.

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.

Or. en

Begrundelse

Hvis der kun sættes nationale mål for de sektorer, der falder uden for 
emissionshandelsordningen, vil fordelingen af de sammenlagte omkostninger for nedbringelse 
af emissioner være usikker for medlemsstaterne, eftersom emissionerne i de sektorer, der er 
omfattet af emissionshandelsordningen næsten vil gennemgå en selvstændig udvikling. Denne 
usikkerhed kan fjernes, og byrderne fordeles på rimelig vis ved at fastsætte en overordnet 
national målsætning. Formuleringen "hvad angår drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF" skal slettes i hele beslutningens tekst. 

Ændringsforslag 76
Urszula Krupa

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endvidere forstås ved 
"drivhusgasemissioner": emissioner af 
kuldioxid (CO2), methan (CH4), 
nitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner 
(HFC), perfluorcarboner (PFC) og 
svovlhexafluorid (SF6) fra kilder, udtrykt i 
kuldioxidækvivalenter, som fastlagt ifølge 
direktiv 2003/87/EF.

Endvidere forstås ved 
"drivhusgasemissioner": emissioner af 
kuldioxid (CO2), methan (CH4), 
nitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner 
(HFC), perfluorcarboner (PFC), 
svovlhexafluorid (SF6) og frem for alt 
vanddamp (H2O), udtrykt i 
kuldioxidækvivalenter, fra forskellige 
menneskeskabte kilder, som fastlagt ifølge 
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direktiv 2003/87/EF.

Or. pl

Begrundelse

Vanddamp er den vigtigste drivhusgas og står for ca. 60 % af drivhuseffekten. Dens 
beholdning i jordens atmosfære varierer efter perioder og regioner på planeten (og svinger 
mellem 40 og 95 %), pga. vandets cyklus med fordampning, kondensering, sublimering og 
resublimering og menneskeskabte forhold.  

Ændringsforslag 77
Avril Doyle

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endvidere forstås ved 
"drivhusgasemissioner": emissioner af 
kuldioxid (CO2), methan (CH4), 
nitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner 
(HFC), perfluorcarboner (PFC) og 
svovlhexafluorid (SF6) fra kilder, udtrykt i 
kuldioxidækvivalenter, som fastlagt ifølge 
direktiv 2003/87/EF.

Endvidere forstås ved 
"drivhusgasemissioner": emissioner af 
kuldioxid (CO2), methan (CH4), 
nitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner 
(HFC), perfluorcarboner (PFC) og 
svovlhexafluorid (SF6) fra kilder, udtrykt i 
kuldioxidækvivalenter, som fastlagt ifølge 
direktiv 2003/87/EF. Hvis der indgås en 
international aftale som omtalt i artikel 3, 
stk. 1, eller hvis Fællesskabet og dets 
medlemsstater ikke indgår en 
international aftale inden den 31. 
december 2012, vil betydningen af 
"drivhusgasemissioner" også omfatte 
fjernelse af disse gasser ved dræn i 
overensstemmelse med aftalens 
betingelser eller, hvis der ikke foreligger 
en aftale, i overensstemmelse med 
harmoniserede foranstaltninger anvendt 
af medlemsstaterne. 

Or. en

Begrundelse

Kulstofbinding i skove foretaget af medlemsstaterne er beskrevet i Kyoto-protokollen og 
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forventes at være et element i aftalen i København i 2009. Klima-foranstaltninger i 
skovbrugssektoren skal fremmes som en del af en strategi for at sikre, at alle sektorer 
bidrager til det overordnede mål om at forebygge temperaturstigninger over 2° C.

Ændringsforslag 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endvidere forstås ved 
"drivhusgasemissioner": emissioner af 
kuldioxid (CO2), methan (CH4), 
nitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner 
(HFC), perfluorcarboner (PFC) og 
svovlhexafluorid (SF6) fra kilder, udtrykt i 
kuldioxidækvivalenter, som fastlagt ifølge 
direktiv 2003/87/EF.

Endvidere forstås ved 
"drivhusgasemissioner": emissioner af 
kuldioxid (CO2), methan (CH4), 
nitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner 
(HFC), perfluorcarboner (PFC) og 
svovlhexafluorid (SF6) fra kilder, udtrykt i 
kuldioxidækvivalenter, som fastlagt ifølge 
de metoder for vurdering af emissioner 
fra kilder og fjernelse ved dræn, som 
Kyoto-protokollen dækker.

Or. en

Begrundelse

Eftersom metoderne for beskrivelse af, hvor meget en given type eller mængde drivhusgas 
udtrykt i kuldioxidækvivalenter kan forårsage global opvarmning, ikke er omfattet i direktiv 
2003/87/EF, er det nødvendigt at referere til CO2-dræn som fastlagt ifølge Kyoto-
protokollen.

Ændringsforslag 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endvidere forstås ved 
"drivhusgasemissioner": emissioner af 
kuldioxid (CO2), methan (CH4), 
nitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner 

Endvidere forstås ved "menneskeskabt 
netto-drivhusgasemissioner": emissioner af 
kuldioxid (CO2), methan (CH4), 
nitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner 



PE409.395v01-00 36/63 AM\730633DA.doc

DA

(HFC), perfluorcarboner (PFC) og 
svovlhexafluorid (SF6) fra kilder, udtrykt i 
kuldioxidækvivalenter, som fastlagt ifølge 
direktiv 2003/87/EF.

(HFC), perfluorcarboner (PFC) og
svovlhexafluorid (SF6) fra kilder og dræn, 
udtrykt i kuldioxidækvivalenter, som 
fastlagt ifølge direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Ændringsforslag 80
Robert Goebbels

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"International aftale" vil sige en global 
og samlet aftale inden for rammerne af 
UNFCCC, der pålægger EU en 
målsætning om senest i 2020 at have 
opnået en reduktion af 
drivhusgasemissionerne på 30 % i forhold 
til 1990, og forpligter andre udviklede 
lande til at gennemføre lignende 
emissionsreduktioner og økonomisk mere 
udviklede udviklingslande til at bidrage i 
passende omfang i overensstemmelse med 
deres ansvar og respektive kapacitet.

Or. en

Begrundelse

Eftersom vi ønsker en tidlig indsatsfordelingsaftale mellem Parlamentet og Rådet, er dette 
ændringsforslag inspireret af et forslag fra Rådet.

Ændringsforslag 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Emissionsniveauer for perioden 2013 til Drivhusgasemissionsniveauer for 
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2020 perioden 2013 til 2020

Or. en

Ændringsforslag 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Fællesskabet skal frem til 2020 
begrænse sine indenlandske 
drivhusgasemissioner med mindst 40 % i 
forhold til 1990-niveauerne.
Drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke 
er omfattet af direktiv 2003/87/EF, skal 
stå for en tredjedel af den 
emissionsreduktion, der er nødvendig for 
at nå dette mål, med 2005-emissionerne 
som oplysningsgrundlag.
De tilsvarende begrænsninger på 
drivhusgasemissioner og -mængder i ton 
CO2-ækvivalenter pr. medlemsstat for 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, skal beregnes af 
Kommissionen.  

Or. en

Begrundelse

Indtil for nylig var der videnskabelig enighed om at fastsætte sikkerhedstærsklen for 
afværgelse af de værste følger af klimaændringer ved 450 ppm, men nye resultater viser, at 
den kritiske koncentration allerede begynder ved 350 ppm.  Dette svarer til en nedbringelse 
på mindst 60 % af drivhusgasemissionerne frem til 2030 og 100 % frem til 2050. For at nå 
disse mål på en forudsigelig og omkostningseffektiv måde skal emissionsreduktionsmålet for 
2020 gøres mere ambitiøst. 
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Ændringsforslag 83
Anders Wijkman

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Fællesskabet skal frem til 2020 
begrænse sine indenlandske 
drivhusgasemissioner med mindst 30 % i 
forhold til 1990-niveauerne. 
Drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke 
er omfattet af direktiv 2003/87/EF, skal 
stå for en tredjedel af den 
emissionsreduktion, der er nødvendig for 
at nå dette mål, med 2005-emissionerne 
som oplysningsgrundlag.
De tilsvarende begrænsninger på 
drivhusgasemissioner og -mængder i ton 
CO2-ækvivalenter pr. medlemsstat for 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, skal beregnes af 
Kommissionen.  «

Or. en

Begrundelse

For at nå den reduktion af drivhusgasemissioner, der er nødvendig for at begrænse 
opvarmningen til under 2 grader, bør drivhusgasemissionerne nedbringes med groft sagt 
mindst 80-90 % frem til 2050.  For at nå dette mål på en måde, der er skånsom for den 
europæiske økonomi, og for at blive på den rette kurs skal målet for 2020 forhøjes.

Ændringsforslag 84
Peter Liese

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtil Fællesskabet har indgået en 
fremtidig international aftale om 

1. Hver medlemsstat begrænser frem til 
2020 sine drivhusgasemissioner fra kilder, 
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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.

der ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF, 
ud fra medlemsstatens emissioner i 2005. 
Ingen medlemsstat skal tillades 
emissioner for 2020, der overstiger det 
niveau, der resulterer af den pågældende 
stats reduktionsforpligtelse i henhold til 
byrdefordelingsaftalen for perioden 2008-
2012. Kommissionen skal nedjustere 
procentdelene for de pågældende 
medlemsstater.

Or. xm

Begrundelse

«Kommissionens forslag giver medlemsstaterne tilladelse til højere emissionsrater end 
Kyoto-målsætningen. Dette vil være fuldstændigt urimeligt over for de medlemsstater, der 
allerede har nået deres Kyoto-mål, og vil være et katastrofalt signal at sende til tredjelande.
Derfor søger ændringsforslagets forfatter søger at ændre tallene for disse lande for at 
reducere de tilladte emissioner i henhold til byrdefordelingsaftalen. De emissioner, der spares 
ved denne justering, skal bruges til at tilpasse den lineære faktor i handlen med 
drivhusgasemissioner for at få et mere realistisk mål for ETS-sektoren.

.«

Ændringsforslag 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Forslag til afgørelse
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 

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 sine drivhusgasemissioner til 
den mængde, som er fastsat for den 
pågældende medlemsstat i bilaget til denne 
beslutning.
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fastsat for den pågældende medlemsstat i 
bilaget til denne beslutning.

Or. en

Begrundelse

Udgangspunktet bør grundlægges på oplysningerne i Kyoto-protokollen for at tage hensyn til 
tidlige emissionsreduktioner.  Eftersom brugen af tilgodehavender fra de fleksible 
mekanismer til opfyldelsen af Kyoto-forpligtelserne sandsynligvis vil ændre sig i perioden 
efter Kyotoprotokollen, er der behov for at fastholde muligheden for at vælge gennemsnittet 
fra årene 2008-2010. 

Ændringsforslag 86
Roberto Musacchio

Forslag til afgørelse
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. Hver medlemsstat begrænser frem til 
2020 sine indenlandske
drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF, med
mindst den procentsats, som ud fra 
medlemsstatens emissioner i 2005 er 
fastsat for den pågældende medlemsstat i et 
nyt bilag til denne beslutning, som 
Kommissionen udarbejder.

Or. en

Begrundelse

De tilsvarende begrænsninger på drivhusgasemissioner og mængder i ton CO2-ækvivalenter 
som mål for hver medlemsstat skal beregnes af Kommissionen.  
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Ændringsforslag 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Forslag til afgørelse
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. Hver medlemsstat begrænser frem til 
2020 sine indenlandske
drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF, med
mindst den procentsats, som ud fra 
medlemsstatens emissioner i 2005 er 
fastsat for den pågældende medlemsstat i
bilaget til denne beslutning.

Or. en

Begrundelse

For at yde sin del for at nå målet på to grader vil EU være nødt til at mindske sine emissioner 
inden for EU med mindst 40 % op til 2020.

Ændringsforslag 88
Johannes Blokland

Forslag til afgørelse
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 

1. Hver medlemsstat begrænser frem til 
2020 sine indenlandske
drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF, med
mindst den procentsats, som ud fra 
medlemsstatens emissioner i 2005 er 
fastsat for den pågældende medlemsstat i 
bilaget til denne beslutning.
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procentsats, som ud fra medlemsstatens 
emissioner i 2005 er fastsat for den 
pågældende medlemsstat i bilaget til denne 
beslutning.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at EU skal foregribe et negativt resultatet af de internationale 
forhandlinger ved kun at påtage sig et ansvar for en nedbringelse på 20 %. Det er derfor 
nødvendigt fra starten at påtage sig en generel hjemlig nedbringelse på 30 %, hvilket er det 
mål, der er videnskabeligt belæg for, og som er i overensstemmelse med EU-målet om at 
holde den globale temperaturstigning under 2 grader celsius. 

Ændringsforslag 89
Adam Gierek

Forslag til afgørelse
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, tilpasser hver 
medlemsstat frem til 2020 sine
drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF, som skal 
fastsættes for den pågældende medlemsstat
på en sådan måde, at referenceåret er 
1990.

Or. pl

Begrundelse

1990 er det første år, der skal tages i betragtning i forhold til nedbringelser i CO2-emissioner 
i stater, der har undertegnet Kyoto-protokollen.
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Ændringsforslag 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til afgørelse
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 sine menneskeskabte 
drivhusgasemissioner og optagelse fra 
kilder, dræn og gasser, 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.

Or. en

Ændringsforslag 91
Riitta Myller

Forslag til afgørelse
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 fra 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, med den procentsats, som ud 
fra medlemsstatens emissioner i 2005-2006
er fastsat for den pågældende medlemsstat 
i bilaget til denne beslutning.
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Or. fi

Ændringsforslag 92
Péter Olajos

Forslag til afgørelse
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 fra 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, med den procentsats, som er 
fastsat for den pågældende medlemsstat i
bilaget*.

____________
* De tilsvarende begrænsninger på 
drivhusgasemissioner og mængder i ton 
CO2-ækvivalenter pr. medlemsstat skal 
beregnes på nyt af Kommissionen. 

Or. en

Begrundelse

Vi bør for at opnå en tilfredsstillende international aftale i København afkræve af alle lande, 
at de nedbringer eller i det mindste holder deres emissioner på samme niveau frem til 2020,
også uden for ETS-sektoren. Det er uacceptabelt, at nogle medlemsstater får lov til at forøge 
deres emissioner. Vi må anmode Kommissionen om at beregne bilaget på nyt for at undgå, at 
nogen får lov til at forøge deres emissioner.   

Få at få en retfærdig retsakt bør de tidligere resultater mellem 1990 og 2005 tages i 
betragtning.

Det er muligt, at det bliver nødvendigt at ændre grundlaget som følge af de nye beregninger.
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Ændringsforslag 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Tilgodehavender fra projektaktiviteter 
må ikke bruges til opfyldelse af krav i 
denne artikel, medmindre der garanteres 
en nedbringelse i Fællesskabets 
indenlandske drivhusgasemissioner på 
mindst 40 %.

Or. en

Begrundelse

For at gøre sin del for at nå målet på to grader vil EU være nødt til at mindske sine 
emissioner inden for EU med mindst 40 % frem til 2020. 

Ændringsforslag 94
Robert Goebbels

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Bilag -1 finder anvendelse, hvis en 
fremtidig international aftale om 
klimaændringer forpligter andre 
udviklede lande til at gennemføre 
lignende emissionsreduktioner og 
økonomisk mere udviklede 
udviklingslande til at bidrage i passende 
omfang i overensstemmelse med deres 
ansvar og respektive kapaciteter og 
Fællesskabet accepterer en målsætning 
om en reduktion af 
drivhusgasemissionerne på 30 % i forhold 
til 1990.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom vi ønsker en tidlig indsatsfordelingsaftale mellem Parlamentet og Rådet, er dette 
ændringsforslag inspireret af et forslag fra Rådet.

Ændringsforslag 95
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

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. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Det påkrævede emissionsniveau i medlemsstaterne i 2013 fra kilder, der ikke er omfattet af 
direktiv 2003/87/EF, hvilket ifølge artikel 3, stk. 2, første afsnit, ikke må overstige de 
gennemsnitlige årlige drivhusgasemissioner i årene 2008, 2009 og 2010, kan afholde 
medlemsstaterne fra at øge disse emissioner. Dette vil både stride mod teksten i 
betragtningerne i beslutningen og være uforeneligt med ønsket om retfærdighed og solidaritet 
i fordelingen af medlemsstaternes forpligtelser som udlagt og gentaget i tidligere 
konklusioner fra Det Europæiske Råd.

Stk. 2 i artikel 3 bør derfor slettes.
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Ændringsforslag 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

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 bør sikre, at dens 
samlede menneskeskabte netto-
drivhusgasemissioner i 2013 fra kilder og 
dræn, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, ikke overstiger denne 
medlemsstats gennemsnitlige årlige 
drivhusgasemissioner fra disse kilder og 
dræn 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.

Or. en

Ændringsforslag 97
Robert Goebbels

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

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 bør sikre, at dens 
samlede menneskeskabte netto-
drivhusgasemissioner i 2013 fra kilder og 
dræn, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, ikke overstiger denne 
medlemsstats gennemsnitlige årlige 
drivhusgasemissioner fra disse kilder og 
dræn 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.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom vi ønsker en tidlig indsatsfordelingsaftale mellem Parlamentet og Rådet, er dette 
ændringsforslag inspireret af et forslag fra Rådet.

Ændringsforslag 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat begrænser hvert år disse 
drivhusgasemissioner lineært for at sikre, 
at emissionerne ikke overstiger det 
maksimale niveau for denne medlemsstat i 
2020 som anført i bilaget, jf. dog stk. 3 og 
artikel 4.

Hver medlemsstat begrænser hvert år disse 
drivhusgasemissioner lineært for at sikre, 
at emissionerne ikke overstiger det 
maksimale niveau for denne medlemsstat i 
2020 som anført i bilaget, jf. dog stk. 3 og 
artikel 4. Med hensyn til definitionen for 
udgangspunktet for denne begrænsning, 
kan hver medlemsstat vælge mellem det 
mål, der er fastsat for den pågældende 
medlemsstat i Kyoto-protokollen og de 
gennemsnitlige årlige 
drivhusgasemissioner for medlemsstaten 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.

Or. en

Begrundelse

Udgangspunktet bør grundlægges på oplysningerne i Kyoto-protokollen for at tage hensyn til 
tidlige emissionsreduktioner. Eftersom brugen af tilgodehavender fra de fleksible mekanismer 
til opfyldelse af Kyoto-forpligtelserne sandsynligvis vil ændre sig i perioden efter Kyoto-
protokollen, er der behov for at fastholde muligheden for at vælge gennemsnittet af årene 
2008-2010. 
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Ændringsforslag 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat begrænser hvert år disse
drivhusgasemissioner lineært for at sikre, 
at emissionerne ikke overstiger det 
maksimale niveau for denne medlemsstat i 
2020 som anført i bilaget, jf. dog stk. 3 og 
artikel 4.

Hver medlemsstat begrænser i 2016 disse
menneskeskabte netto-
drivhusgasemissioner lineært for at sikre, 
at emissionerne ikke overstiger det 
maksimale niveau for denne medlemsstat i 
2020 som anført i bilaget, jf. dog stk. 3 og 
artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 100
Roberto Musacchio

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat begrænser hvert år disse 
drivhusgasemissioner lineært for at sikre, 
at emissionerne ikke overstiger det 
maksimale niveau for denne medlemsstat i 
2020 som anført i bilaget, jf. dog stk. 3 og 
artikel 4.

Hver medlemsstat begrænser hvert år disse 
drivhusgasemissioner lineært for at sikre, 
at emissionerne ikke overstiger det 
maksimale niveau for denne medlemsstat i 
2020 som anført i bilaget, som 
Kommissionen skal udarbejde, jf. dog stk. 
3 og artikel 4.

Or. en

Begrundelse

De tilsvarende begrænsninger på drivhusgasemissioner og mængder i ton CO2-ækvivalenter 
som mål for hver medlemsstat skal beregnes af Kommissionen.  
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Ændringsforslag 101
Urszula Krupa

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat begrænser hvert år disse 
drivhusgasemissioner lineært for at sikre, 
at emissionerne ikke overstiger det 
maksimale niveau for denne medlemsstat i 
2020 som anført i bilaget, jf. dog stk. 3 og 
artikel 4.

Hver medlemsstat begrænser hvert år disse 
drivhusgasemissioner for at sikre, at 
emissionerne ikke overstiger det 
maksimale niveau for denne medlemsstat i 
2020 som anført i bilaget, jf. dog stk. 3 og 
artikel 4.

Or. pl

Begrundelse

Det er umuligt at begrænse drivhusgasemissionerne lineært på grund af behovet for 
økonomisk bæredygtighed, hvilket vises på en graf med en faldende profil i form af en 
omvendt kurve. 

Ændringsforslag 102
Péter Olajos

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat begrænser hvert år disse 
drivhusgasemissioner lineært for at sikre, 
at emissionerne ikke overstiger det 
maksimale niveau for denne medlemsstat i 
2020 som anført i bilaget, jf. dog stk. 3 og 
artikel 4.

Hver medlemsstat begrænser hvert år disse 
drivhusgasemissioner lineært for at sikre, 
at emissionerne ikke overstiger det 
maksimale niveau for denne medlemsstat i 
2020 som anført i bilaget, jf. dog stk. 3 og 
artikel 4*.
___________

* De pågældende begrænsninger af 
drivhusgasemissioner og mængder i ton CO2-
ækvivalenter pr. medlemsstat skal beregnes på nyt 
af Kommissionen. 

Or. en
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Begrundelse

Vi bør for at opnå en tilfredsstillende international aftale i København afkræve alle lande, at 
de nedbringer eller i det mindste holder deres emissioner på samme niveau frem til 2020, 
også uden for ETS-sektoren. Det er derfor uacceptabelt, at nogle medlemsstater får lov til at 
øge deres emissioner. For at undgå dette må vi bede Kommissionen om at foretage en ny 
beregning og udarbejde et nyt bilag, hvor ingen får lov til at øge deres emissioner uden for 
ETS-sektoren. 

Ændringsforslag 103
Péter Olajos

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I årene 2013 til 2019 kan en medlemsstat 
fra det følgende år overføre en mængde 
svarende til 2 % af overgrænsen for samme 
medlemsstats drivhusgasemissioner i 
stk. 2. Ligger en medlemsstats emissioner 
under overgrænsen i stk. 2, kan den 
overføre sine overskydende 
emissionsreduktioner til det efterfølgende 
år.

3. I årene 2013 til 2019 kan en medlemsstat 
fra det følgende år overføre en mængde 
svarende til 1 % af overgrænsen for samme 
medlemsstats drivhusgasemissioner i 
stk. 2. Ligger en medlemsstats
indenlandske emissioner under 
overgrænsen i stk. 2, kan den overføre
forskellen mellem sine indenlandske 
emissioner og denne overgrænse til det 
efterfølgende år. Hvis en medlemsstats 
drivhusgasemissioner ligger over grænsen 
i stk. 2, skal den pågældende medlemsstat 
kompensere for denne manglende 
opfyldelse i det følgende år.  

Or. en

Begrundelse

Den sidste sætning i dette stykke sikrer, at en medlemsstat ikke kun skal betale en bøde, når 
den ikke opfylder sit mål, men også skal nedbringe sine emissioner det følgende år oven i de 
emissionreduktioner, den alligevel skal nå.  Dette stykke hænger tæt sammen med den nye 
artikel 5a, som indfører økonomiske strafforanstaltninger for manglende opfyldelse af 
reduktionsforpligtelser. 
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Ændringsforslag 104
Roberto Musacchio

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I årene 2013 til 2019 kan en medlemsstat 
fra det følgende år overføre en mængde 
svarende til 2 % af overgrænsen for samme 
medlemsstats drivhusgasemissioner i 
stk. 2. Ligger en medlemsstats emissioner 
under overgrænsen i stk. 2, kan den 
overføre sine overskydende 
emissionsreduktioner til det efterfølgende 
år.

3. I årene 2013 til 2019 kan en medlemsstat 
fra det følgende år overføre en mængde 
svarende til 1 % af overgrænsen for samme 
medlemsstats drivhusgasemissioner i 
stk. 2. Ligger en medlemsstats
indenlandske emissioner under 
overgrænsen i stk. 2, kan den overføre
forskellen mellem sine indenlandske 
emissioner og denne overgrænse til det 
efterfølgende år.

Or. en

Begrundelse

Det er kun forskellen mellem mængden af indenlandske emissioner og overgrænsen fastlagt i 
stk. 2, som må overføres til det efterfølgende år af en medlemsstat.

Ændringsforslag 105
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I årene 2013 til 2019 kan en medlemsstat 
fra det følgende år overføre en mængde 
svarende til 2 % af overgrænsen for samme 
medlemsstats drivhusgasemissioner i 
stk. 2. Ligger en medlemsstats emissioner 
under overgrænsen i stk. 2, kan den
overføre sine overskydende 
emissionsreduktioner til det efterfølgende 
år.

3. I årene 2013 til 2019 kan en medlemsstat 
fra det følgende år overføre en mængde 
svarende til 2 % af overgrænsen for samme 
medlemsstats drivhusgasemissioner i 
stk. 2. Ligger en medlemsstats emissioner 
udsendt af indenlandske operatører og 
kilder under overgrænsen i stk. 2, kan den 
overføre forskellen mellem sine 
indenlandske emissioner og denne 
overgrænse til det efterfølgende år.
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Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse.

Ændringsforslag 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I årene 2013 til 2019 kan en medlemsstat 
fra det følgende år overføre en mængde 
svarende til 2 % af overgrænsen for samme 
medlemsstats drivhusgasemissioner i 
stk. 2. Ligger en medlemsstats emissioner 
under overgrænsen i stk. 2, kan den 
overføre sine overskydende 
emissionsreduktioner til det efterfølgende 
år.

3. I årene 2013 til 2019 kan en medlemsstat 
fra det følgende år overføre en mængde 
svarende til 1 % af overgrænsen for samme 
medlemsstats drivhusgasemissioner i 
stk. 2. Ligger en medlemsstats emissioner 
under overgrænsen i stk. 2, kan den 
overføre sine overskydende 
emissionsreduktioner til det efterfølgende 
år.

Or. en

Begrundelse

en andel på 2 % vil En andel på 2 % vil for flere medlemsstater udgøre en stor del af deres 
reduktionsforpligtelse, og vil derfor kunne bringe en egentlig lineær nedbringelse i fare. Hvis 
man i stedet benytter et loft på 1 %, vil man opnå en højere grad af sikkerhed for, at 
medlemsstaternes emissioner rent faktisk vil falde.

Ændringsforslag 107
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I årene 2013 til 2019 kan en medlemsstat 
fra det følgende år overføre en mængde 

3. I årene 2013 til 2019 kan en medlemsstat 
fra det følgende år overføre en mængde 
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svarende til 2 % af overgrænsen for samme 
medlemsstats drivhusgasemissioner i 
stk. 2. Ligger en medlemsstats emissioner 
under overgrænsen i stk. 2, kan den 
overføre sine overskydende 
emissionsreduktioner til det efterfølgende 
år.

svarende til op til 5 % af overgrænsen for 
samme medlemsstats drivhusgasemissioner 
i stk. 2. Ligger en medlemsstats emissioner 
under overgrænsen i stk. 2, kan den 
overføre sine overskydende 
emissionsreduktioner til ethvert
efterfølgende år.

Or. en

Begrundelse

Niveauet på 2 % skal øges for at nedbringe pakkens overordnede omkostninger. Der er også 
brug for større fleksibilitet for medlemsstaterne, som for eksempel opsparing af overskydende 
emissionsreduktioner, ikke bare til det efterfølgende år, men under hele den otte år lange 
periode.

Ændringsforslag 108
Anders Wijkman

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hver medlemsstat har mulighed for at 
overføre en del af sine tilgodehavender fra 
nedbringelse af drivhusgasemissioner til en 
anden medlemsstat, jf. artikel 3, stk. 1 og 2. 
Den erhvervende medlemsstat kan bruge 
disse tilgodehavender til at opfylde sine 
forpligtelser under artikel 3.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag åbner op for handel med emissioner medlemsstaterne imellem. Eftersom 
udgifterne til nedbringelse af emissioner varierer fra medlemsstat til medlemsstat, vil dette 
forøge omkostningseffektiviteten i forbindelse med opnåelsen af EU-målet uden at ændre det 
overordnede mål for nedbringelse af drivhusgasemissioner inden for EU.
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Ændringsforslag 109
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hver medlemsstat har mulighed for at 
overføre en del af sine tilgodehavender 
fra nedbringelse af drivhusgasemissioner 
til en anden medlemsstat, jf. artikel 3, stk. 
1 og 2. Den erhvervende medlemsstat kan 
bruge disse tilgodehavender til at opfylde 
sine forpligtelser under artikel 3.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag forøger omkostningseffektiviteten i forbindelse med opnåelsen af EU's mål for 
nedbringelse af emissioner. Denne frivillige mulighed kan også hjælpe de lande, der på grund 
af ressourcemangel vil have vanskeligt ved at nedbringe deres emissioner, eftersom det gør 
det muligt at finansiere videre handlinger/foranstaltninger i det land, hvortil overførslerne er 
foretaget, med midlerne fra overførslerne. Alle medlemsstater, der ønsker at deltage, vil 
drage fordel heraf.  Men det er miljøet, der vil høste de største fordele, da det er 
grundlæggende for en god miljøpolitik, at ressourcerne benyttes så effektivt som muligt. 

Ændringsforslag 110
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hver medlemsstat har mulighed for at 
overføre en del af sine tilgodehavender 
fra nedbringelse af drivhusgasemissioner 
til en anden medlemsstat, jf. artikel 3, stk. 
1 og 2. Den erhvervende medlemsstat kan 
bruge disse tilgodehavender til at opfylde 
sine forpligtelser under artikel 3.

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for fleksibilitet inden for det foreslåede system.  Der er forskelle blandt 
medlemsstaterne med hensyn til udgifterne til nedbringelse af emissioner, geografiske 
forhold, adgang til finansiering og flere andre faktorer. Det, der tæller, er EU's samlede 
resultat.

Den enkelte medlemsstat bør med det formål at øge den overordnede omkostningseffektivitet, 
have mulighed for at overføre en del af sine tilgodehavender fra nedbringelse af 
drivhusgasemissioner til en anden medlemsstat. Denne overførsel reguleres gennem en 
bilateral aftale, anmeldelse til Kommissionen og registrering af overførslen i de pågældende 
medlemsstaters registre.

Ændringsforslag 111
John Bowis, Péter Olajos og Anders Wijkman

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis EU's drivhusgasemissioner fra 
international søtransport ikke er blevet 
omfattet af nogen Fællesskabsretsakt, der 
har til formål at nedbringe 
drivhusgasemissioner fra international 
søtransport frem til 2009, vedtager 
Kommissionen foranstaltninger med 
henblik på at fastsætte nationale mål for 
reduktion af disse emissioner frem til 
2012. 

Or. en

Begrundelse

Retsakterne om indsatsfordeling skal også imødekomme de stigende emissioner fra 
international søtransport.
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Ændringsforslag 112
Johannes Lebech

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis drivhusgasemissionerne fra 
international søtransport ikke er blevet 
omfattet af anvendelsesområdet for 
direktiv 2003/87/EF eller en anden EU-
retsakt om reduktion af disse emissioner 
og deres medtagelse i EU's 
emissionsreduktionsforpligtelser i 2014, 
forlægger Kommissionen senest i 2015 et 
forslag for Parlamentet og Rådet om 
foranstaltninger til fastsættelse af 
nationale mål for reduktion af disse 
emissioner.

Or. en

Ændringsforslag 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese og Anders Wijkman

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstats 
drivhusgasemissioner overstiger den i stk. 
2 fastsatte grænse, skal den pågældende 
medlemsstat kompensere for denne 
manglende opfyldelse i det efterfølgende 
år ved at multiplicere det foregående års 
overskydende emissioner med en 
obligatorisk ekstra faktor for bekæmpelse 
af klimaændringer på 1,3. Ligger en 
medlemsstats emissioner under 
overgrænsen i stk. 2, kan den overføre 
sine overskydende emissionsreduktioner 
til det efterfølgende år.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom det er den samlede mængde emissionsreduktioner, der tæller i bekæmpelsen af 
klimaændringer, er sanktioner alene ikke nok.  Kommissionen bør anvende den samme 
kompensationsfaktor på 1,3, som også benyttes i Kyotoprotokollens overholdelsesmekanisme.

Ændringsforslag 114
John Bowis, Péter Olajos og Avril Doyle

Forslag til afgørelse
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Fællesskabets drivhusgasemissioner fra 
sektorer, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, skal fortsat falde hvert år 
efter 2020, således at de samlede 
emissioner nedbringes med 80 % i forhold 
til 1990-niveauerne frem til 2050 med det 
endelige mål at fjerne 
drivhusgasemissionerne fra brugen af 
fossilt brændstof i EU. Kommissionen 
undersøger inden 2011, om det er 
hensigtsmæssigt at differentiere 
Fællesskabets reduktionsmål i en 
yderligere periode, idet medlemsstaterne 
ellers skal sikre årlige 
emissionsreduktioner omfattet af denne 
beslutning med en ensartet 
reduktionsfaktor.

Or. en

Begrundelse

Hvis EU sigter mod at overholde sit totrinsmål, bør det allerede fastsætte en langsigtet 
strategi for sine emissioner. Det Europæiske Råd har allerede ytret, at EU’s emissioner bør 
nedbringes med op til 80 % frem til 2050.
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Ændringsforslag 115
Anders Wijkman

Forslag til afgørelse
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Fællesskabets drivhusgasemissioner fra 
sektorer, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, skal fortsat falde hvert år 
efter 2020, således at de samlede 
emissioner nedbringes med 60 % i forhold 
til 1990-niveauerne frem til 2035 med det 
endelige mål at fjerne 
drivhusgasemissionerne fra brugen af 
fossilt brændstof i EU frem til 2050. 
Kommissionen undersøger inden 2011, 
om det er hensigtsmæssigt at differentiere 
Fællesskabets reduktionsmål i en 
yderligere periode, idet medlemsstaterne 
ellers skal sikre årlige 
emissionsreduktioner, der er omfattet af 
denne beslutning, med en ensartet 
reduktionsfaktor.

Or. en

Begrundelse

Mere langsigtede mål er afgørende for at målrette investeringerne. Hvis EU sigter mod at 
overholde sit totrinsmål, bør den allerede nu fastsætte en langsigtet strategi for sine 
emissioner.

Ændringsforslag 116
Johannes Blokland

Forslag til afgørelse
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
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Fællesskabets drivhusgasemissioner fra 
sektorer, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, skal fortsat falde hvert år 
efter 2020, således at de samlede 
emissioner nedbringes med 80 % i forhold 
til 1990-niveauerne frem til 2050 med det 
endelige mål at fjerne 
drivhusgasemissionerne fra brugen af 
fossilt brændstof i EU. Kommissionen 
undersøger inden 2011, om det er 
hensigtsmæssigt at differentiere 
Fællesskabets reduktionsmål i en 
yderligere periode, idet medlemsstaterne 
ellers skal sikre årlige reduktioner af de 
emissioner, der er omfattet af denne 
beslutning, med en ensartet 
reduktionsfaktor.

Or. en

Begrundelse

Hvis EU sigter mod at overholde sit totrinsmål, bør den allerede nu fastsætte en langsigtet 
strategi for sine emissioner. Det Europæiske Råd har allerede tilkendegivet, at EU’s 
emissioner bør nedbringes med op til 80 % frem til 2050.

Ændringsforslag 117
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Fællesskabsforanstaltninger for at nå 

målet for energieffektivitet
Kommissionen aflægger rapport om de 
fremskridt, der er gjort i medlemsstaterne, 
for så vidt angår forbedring af 
energieffektiviteten, og forelægger senest i 
2009 forslag til retsakter med henblik på 
at sikre, at et fællesskabsmål for 
energieffektivitet, der indebærer en 
besparelse på EU's energiforbrug på 20 % 
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i forhold til prognoserne for 2020, der 
blev besluttet af Det Europæiske Råd i 
marts 2007, nås.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at medlemsstaterne kan nå målene i denne beslutning, skal Det Europæiske Råds 
beslutning om at forbedre EU's energieffektivitet med 20 % inden 2020 gennemføres med EU-
lovgivning. 

Ændringsforslag 118
Johannes Lebech

Forslag til afgørelse
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Energieffektivitet

For at sikre, at potentialet for at 
nedbringe energiforbruget i EU med 20 % 
frem til 2020 udnyttes, skal det vejledende 
mål for handlingsplanen for 
energieffektivitet: udnyttelse af potentialet 
(KOM (2006) 0545) gøres bindende for 
medlemsstaterne.  Kommissionen foreslår 
foranstaltninger med dette formål senest i 
2010.

Or. en

Begrundelse

Energibesparelse er den mest omkostningseffektive måde at tackle klimaændringerne på. De 
direkte omkostninger af, at EU ikke er i stand til at bruge energi på en effektiv måde, beløber 
sig til over 100 mia. EUR frem til 2020 ifølge handlingsplanen for energieffektivitet. Selv om 
energieffektiviteten er forbedret betydeligt i de seneste år, er det stadig teknisk og økonomisk 
muligt at spare mindst 20 % af den samlede primærenergi inden 2020 ud over det, der vil 
blive opnået gennem priseffekter og strukturændringer i økonomien, løbende modernisering 
af teknologien og allerede indførte foranstaltninger. 
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Ændringsforslag 119
Anders Wijkman

Forslag til afgørelse
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
For at sikre, at potentialet for 
energieffektivitet bruges fuldt ud, og for at
nå målet om at nedbringe energiforbruget 
i EU med 20 % frem til 2020, som et 
udgangspunkt, skal Kommissionen 
foreslå foranstaltninger, der omfatter 
bindende mål, med udgangspunkt i 
handlingsplanen for energieffektivitet: 
udnyttelse af potentialet – KOM(2006) 
0545).

Or. en

Begrundelse

Forøgelse af energieffektivitet er den mest omkostningseffektive måde at tackle 
klimaændringerne på; der ligger et betragteligt økonomisk potentiale i at nedbringe 
energispildet i Europa. Det er ud fra dette perspektiv mærkeligt, at Kommissionen i sin pakke 
fra januar 2008 ikke foreslog bindende mål for energieffektivitet i overensstemmelse med 
Rådets konklusioner af marts 2007.  

Ændringsforslag 120
Riitta Myller

Forslag til afgørelse
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
For at sikre, at potentialet for at 
nedbringe energiforbruget i EU med 20 % 
frem til 2020 udnyttes, skal det vejledende 
mål for handlingsplanen for 
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energieffektivitet: udnyttelse af potentialet 
(KOM (2006) 0545) gøres bindende for 
medlemsstaterne. 
Kommissionen vedtager retlige 
foranstaltninger for at sikre dette senest i 
2009, hvorefter hver medlemsstat 
udarbejder en strategi for 
energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 121
Riitta Myller

Forslag til afgørelse
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3b
Hver medlemsstat udarbejder en national 
handlingsplan, der fastlægger, hvorledes 
den agter at opfylde sit reduktionsmål i de 
sektorer, der falder uden for ordningen 
for handel med drivhusgasemissioner. 

Or. fi
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