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Ændringsforslag 21
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Med henblik på at opfylde denne 
målsætning tilsluttede Det Europæiske Råd 
sig på et møde, der blev afholdt den 8.-9. 
marts 2007 i Bruxelles, en EF-målsætning 
om senest i 2020 at have opnået en 
reduktion af drivhusgasemissionerne på 
30 % i forhold til 1990 som EU's bidrag til 
en global og samlet aftale for tiden efter 
2012 under forudsætning af, at andre 
industrilande forpligter sig til lignende 
emissionsreduktioner, og at de økonomisk 
mere udviklede udviklingslande yder et 
passende bidrag i overensstemmelse med 
deres ansvar og respektive kapaciteter.

(3) Med henblik på at opfylde denne 
målsætning tilsluttede Det Europæiske Råd 
sig på et møde, der blev afholdt den 8.-9. 
marts 2007 i Bruxelles, en EF-målsætning 
om senest i 2020 at have opnået en 
reduktion af drivhusgasemissionerne på 
30 % i forhold til 1990 med sigte på en 
global og samlet aftale for tiden efter 2012 
under forudsætning af, at andre 
industrilande forpligter sig til lignende 
emissionsreduktioner, og at de økonomisk 
mere udviklede udviklingslande yder et 
passende bidrag i overensstemmelse med 
deres ansvar og respektive kapaciteter.

Or. ro

Begrundelse

EU’s erklærede mål er at nedbringe drivhusgasemissionerne med 20 % i forhold til 1990-
niveauet. Unionen kan kun træffe foranstaltninger til at opnå en yderligere reduktion på op til 
30 % af 1990-niveauet, hvis der er indgås en internationale aftale efter Kyotoprotokollen.

Ændringsforslag 22
Herbert Reul

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Kernekraft spiller en afgørende rolle 
i bekæmpelsen af klimaændringer, som 
Det Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer (IPCC) også 
understreger. I kombination med 
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vedvarende energi kan op til 60 % af 
vores energi stamme fra CO2-fri
produktion i 2020. Kernekraft vil kunne 
producere hovedparten af 
grundlastelektriciteten på en 
omkostningseffektiv måde, mens 
vedvarende energi kan anvendes til 
medium- og spidsbelastning.

Or. de

Begrundelse

Frankrig udleder med sin høje andel af elektricitet produceret fra kernekraft allerede 
betydeligt mindre CO2 pr. person end sine naboer. Hvis bekæmpelsen af klimaændringer skal 
tages alvorligt og konkurrenceevnen ikke skal bringes i fare, kommer man ikke uden om 
udviklingen af kernekraft i betragtning af de betydeligt højere omkostninger ved vedvarende 
energikilder. Dette vil også sikre forsyningssikkerheden.

Ændringsforslag 23
András Gyürk

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 overensstemmelse med det 
fastsatte basisår for hver medlemsstat i 
Kyotoprotokollen til De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer.

Or. hu

Begrundelse

EU og medlemsstaterne har ratificeret Kyotoprotokollen og er forpligtet til at gennemføre 
den. Dette er den første bindende multilaterale protokol udarbejdet inden for rammerne af det 
bredeste internationale samarbejde, der har til formål at reducere følgevirkningerne af de 
globale klimaændringer. Det er passende at fastsætte krav om klimabeskyttelse i forbindelse 
med grundlæggende værdier og indføre dem i et gennemsigtigt og integreret system med på 
hinanden følgende referenceperioder og under hensyn til forpligtelser på globalt plan og på 
EU-plan.
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Ændringsforslag 24
Adina-Ioana Vălean

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 i tråd med 
konklusionerne fra Det Europæiske Råds 
forårsmøde i 2008 og under hensyntagen 
til behovet for at sikre retfærdighed 
mellem medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Det er væsentligt at fastsætte 1990 som referenceår for at sikre mere retfærdighed mellem 
medlemsstaterne og for at anerkende tidligere indsatser i nogle medlemsstater, der har 
nedbragt emissionerne betydeligt mellem 1990 og 2005. Dette ville også være i 
overensstemmelse med Rådets henstillinger til, at den nye indsatsfordelingsordning 
anerkender og tager medlemsstaters tidligere resultater i betragtning. 1990 anvendes som 
referenceår i Kyotoprotokollen, men også af EU når det fastsætter sine reduktionsmål.

Ændringsforslag 25
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 i tråd med 
Kyotoprotokollen.

Or. pl
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Begrundelse

Nogle medlemsstater overholder samvittighedsfuldt deres forpligtelser i henhold til 
Kyotoprotokollen og har reduceret deres CO2-emissioner kraftigt. Andre har i modsætning 
hertil undertegnet protokollen, men har ikke gjort fremskridt. Det er ikke acceptabelt, at den 
første gruppe skal straffes og den anden belønnes.

Ændringsforslag 26
András Gyürk

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 tage 
hensyn til den nettoreduktion af 
drivhusgasemissioner, som er opnået 
mellem medlemsstaternes basisår som 
fastsat i Kyotoprotokollen og slutningen 
af den første regnskabsperiode og bygge 
på princippet om solidaritet mellem 
medlemsstater og behovet for en 
bæredygtig økonomisk vækst i 
Fællesskabet under hensyn til princippet 
om fælles, men differentieret ansvar i 
forbindelserne såvel mellem industrilande 
og udviklingslande som mellem EU’s 
medlemsstater. Hver medlemsstat skal i 
overensstemmelse hermed opnå ensartede 
reduktioner af drivhusgasemissioner i 
forhold til det relevante basisår i 
Kyotoprotokollen.

Or. hu

Begrundelse

EU og medlemsstaterne afgav et konkret tilsagn - og er forpligtet af en række nationale love -
om at gennemføre de bestemmelser i Kyotoprotokollen, som finder anvendelse på dem. En 
fælles nedbringelse af de samlede drivhusgasemissioner udgør ikke en undtagelse fra denne 
forpligtelse. I henhold til disse forpligtelser fremlægger hver deltager verificerbare resultater 
af opfyldelsen af sine forpligtelser indtil 2005.
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Ændringsforslag 27
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 
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 BNI pr. 
indbygger og relative 
drivhusgasemissionsniveauer pr. 
indbygger. 

Or. pl

Begrundelse

Det forekommer retfærdigt ud fra et miljømæssigt synspunkt, at de medlemsstater, der udleder 
mest CO2 pr. person, bør skulle gøre en større indsats for at bekæmpe klimaændringer. 

Ændringsforslag 28
Adina-Ioana Vălean

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 

(7) Medlemsstaternes indsats bør bygge på 
princippet om solidaritet mellem 
medlemsstater, anerkendelse af deres 
opnåede resultater hvad angår 
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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.

emissionsreduktioner og behovet for en 
bæredygtig økonomisk vækst i 
Fællesskabet under hensyn til 
medlemsstaternes relative BNP pr. 
indbygger. Medlemsstater, som for 
indeværende har et relativt lavt BNP pr. 
indbygger og dermed høje forventninger til 
væksten i BNP, bør have lov til at øge 
deres drivhusgasemissioner sammenholdt 
med 1990, men bør begrænse denne vækst 
i drivhusgasemissionerne som bidrag til 
Fællesskabets forpligtelse til alt i alt at 
nedbringe drivhusgasemissionerne. 
Medlemsstater, som for indeværende har et 
relativt højt BNP pr. indbygger, bør 
nedbringe deres drivhusgasemissioner 
sammenholdt med 1990.

Or. en

Begrundelse

Det er væsentligt at fastsætte 1990 som referenceår for at sikre mere retfærdighed mellem 
medlemsstaterne og for at anerkende indsatserne i nogle medlemsstater, der har nedbragt 
emissionerne betydeligt mellem 1990 og 2005.  Dette ville også være i overensstemmelse med 
Rådets henstillinger til, at den nye indsatsfordelingsordning anerkender og tager 
medlemsstaters tidligere resultater i betragtning. 1990 anvendes som referenceår i 
Kyotoprotokollen, men også af EU når det fastsætter sine reduktionsmål.

Ændringsforslag 29
Herbert Reul

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 

(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 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger. Medlemsstater, som for 
indeværende har en relativt lav BNI pr. 
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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.

indbygger og dermed høje forventninger til 
væksten i BNI, bør have lov til at øge deres 
drivhusgasemissioner sammenholdt med 
1990, men bør begrænse denne vækst i 
drivhusgasemissionerne som bidrag til 
Fællesskabets forpligtelse til alt i alt at 
nedbringe drivhusgasemissionerne. 
Medlemsstater, som for indeværende har 
en relativt høj BNI pr. indbygger, bør 
nedbringe deres drivhusgasemissioner 
sammenholdt med 1990.

Or. de

Begrundelse

1990 bør være referenceåret, eftersom nogle medlemsstater gjorde en stor reduktionsindsats 
mellem 1990 og 2005. Bruttonationalindkomsten anvendes til beregning af EU’s egne 
indtægter og er et mere objektivt grundlag end BNP.

Ændringsforslag 30
Dragoş Florin David

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 

(7) Medlemsstaternes indsats bør bygge på 
princippet om solidaritet mellem 
medlemsstater og behovet for en 
bæredygtig økonomisk vækst i 
Fællesskabet under hensyn til det relative 
BNP pr. indbygger i hver af 
medlemsstaternes regioner, i betragtning 
af at drivhusgasemissionerne varierer fra 
region til region. Regioner, 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. 
Regioner, som for indeværende har et 
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sammenholdt med 2005. relativt højt BNP pr. indbygger, bør 
nedbringe deres drivhusgasemissioner 
sammenholdt med 2005.

Or. ro

Ændringsforslag 31
András Gyürk

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) 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. hu

Begrundelse

Eftersom forslaget vil omfatte medlemsstater, der har en ensartet reduktionsrate, er den 
række reduktioner, der er fastsat i det oprindelige forslags betragtning 8, irrelevant.
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Ændringsforslag 32
Herbert Reul

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 1990-niveauerne, og 
ingen medlemsstat bør tillades at øge sine 
drivhusgasemissioner frem til 2020 med 
mere end 20 % 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 5 % 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. Medlemsstater, hvis emissioner når 
overgrænsen hvert år i perioden 2013-
2020 eller ligger under målværdien for 
2020 bør kunne handle med deres 
overskydende emissionsbesparelser og 
derved hjælpe andre medlemsstater med 
at holde sig inden for deres overgrænse og 
opfylde deres mål.

Or. de

Begrundelse

1990 bør være referenceåret, eftersom nogle medlemsstater gjorde en stor reduktionsindsats 
mellem 1990 og 2005. Medlemsstaterne har brug for mere fleksibilitet for at opfylde deres 
forpligtelser. 5 % forekommer derfor mere passende end 2 %. Der bør desuden skabes 
yderligere fleksibilitet gennem handel mellem medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 33
Adina-Ioana Vălean

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 1990-niveauerne, og 
ingen medlemsstat bør tillades at øge sine 
drivhusgasemissioner frem til 2020 med 
mere end 20 % 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. En medlemsstat, hvis 
drivhusgasemissioner ligger under 
overgrænsen i ethvert år i perioden 2013-
2020 eller under målniveauet for 2020, 
bør også kunne handle overskydende 
emissionsreduktioner med andre 
medlemsstater for at hjælpe dem med at 
holde sig inden for deres overgrænse eller 
opfylde deres mål.

Or. en

Begrundelse

Det er væsentligt at fastsætte 1990 som referenceår for at sikre retfærdighed mellem 
medlemsstaterne og for at anerkende indsatserne i de medlemsstater, der nedbragte 
emissionerne betydeligt mellem 1990 og 2005.  1990 anvendes som referenceår inden for 
rammerne af Kyotoprotokollen.
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Eftersom målet om 20 % er et kollektivt EU-mål, bør emissionsreduktioner foretages overalt i 
EU, hvor de er mest omkostningseffektive. Medlemsstaterne bør kunne foretage overførsler til 
andre medlemsstater, såfremt der indføres hensigtsmæssige tilsynsforanstaltninger. Dette vil 
også give medlemsstaterne incitamenter til at overgå deres mål.

Ændringsforslag 34
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 3 % 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

Emissionstærsklen er hævet fra 20 % til 30 %, idet referenceåret (oprindelig 2005) er 
erstattet med 1990.
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Ændringsforslag 35
Anni Podimata

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 
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.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at fastsætte overgrænser for reduktioner. Mange medlemsstater har 
potentialet og/eller de politiske incitamenter til at investere i en energiøkonomi uden brug af 
kulstof.
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Ændringsforslag 36
Anni Podimata

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 
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.

(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 
klimaændringer. Medlemsstaterne 
forpligter sig til en indsats for at begrænse 
drivhusgasemissionerne i 
udviklingslandene og sikrer derfor, at 
mindst 50 % af disse tilgodehavender 
købes af de mindst udviklede lande (LDC) 
og de små udviklingsøstater (SIDS) med 
henblik på at fremme en rimelig 
geografisk fordeling af projekter og lette
mulighederne for at nå frem til en fremtidig 
international aftale om klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

Klimaændringerne vil forårsage skade på præcis de lande og mennesker, som er mindst 
ansvarlige for deres årsag og mindst forberedt på at tackle deres konsekvenser, som f.eks. 
LCD og SIDS. Industrinationer, herunder EU, har både det nuværende og historiske ansvar 
og de finansielle og teknologiske midler til at handle effektivt for at bekæmpe 
klimaændringerne.
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Ændringsforslag 37
Adina-Ioana Vălean

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 
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.

(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 
klimaændringer. Medlemsstaterne bør 
sikre, at mindst 50 % af disse 
tilgodehavender købes af de mindst 
udviklede lande (LDC) med henblik på at 
fremme en rimelig geografisk fordeling af 
projekter og lette mulighederne for at nå 
frem til en fremtidig international aftale om 
klimaændringer. Alle projekter i 
tredjelande bør sikre overførsel af nye 
kulstoffattige teknologier og skal opfylde 
høje kvalitetskriterier, der sikrer deres 
additionalitet og miljømæssige integritet.

Or. en

Begrundelse

En kvote for mængden af tilgodehavender til CDM-projekter i de mindst udviklede lande er en 
god måde at sikre en bredere og mere retfærdig dækning af CDM mellem udviklingslandene 
på. LDC har meget få CDM-projekter og er de mest sårbare og har den mindste kapacitet til 
at tilpasse sig klimaændringerne.

Nye undersøgelser viser, at op til 40 % af nuværende CDM-projekter ikke er supplerende og 
ville have fundet sted under alle omstændigheder. Deres miljømæssige integritet og bidrag til 
bæredygtig udvikling er til tider tvivlsom. Projekter skal derfor opfylde standarder, der sikrer 
additionalitet og kvalitet.
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Ændringsforslag 38
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

(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 
klimaændringer. Medlemsstaterne bør 
sikre, at alle virksomheder i Unionen, der 
gennemfører projekter til nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne i tredjelande også 
i hjemlandet opfylder kriterierne for 
miljøbeskyttelse, social velfærd og fremme 
af europæiske værdier. 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. ro

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 18/73 AM\732191DA.doc

DA

Ændringsforslag 39
Nikolaos Vakalis

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 
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.

(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 
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, og 
at tilgodehavenderne ikke blot opfylder 
strenge miljømæssige og sociale kriterier, 
men også additionalitetskriterier, som 
overholder internationale kvalitetskrav 
som f.eks.”Gold Standard”. 

Or. el

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at kompensationerne er supplerende og reelle og dermed sikre, at 
anvendelsen af tilgodehavenderne rent faktisk vil bidrage til en reduktion af lokale emissioner 
og samtidig giver medlemsstaterne mulighed for at bevare en vis fleksibilitet i deres indsats 
for at bidrage til de overordnede EU-mål.
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Ændringsforslag 40
Gunnar Hökmark

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Som et middel til at udligne 
forskellene i udgifterne til bekæmpelse i 
forskellige medlemsstater ved at skabe 
mulighed for større geografisk fleksibilitet 
og samtidig forbedre den samlede 
fællesskabsforpligtelses overordnede 
omkostningseffektivitet bør 
medlemsstaterne kunne overføre en del af 
deres tilgodehavender fra nedbringelse af 
drivhusgasemissioner til en anden 
medlemsstat. Disse overførsler vil blive 
reguleret gennem en bilateral aftale, og 
gennemsigtigheden vil blive sikret 
gennem anmeldelse til Kommissionen og 
registrering af en sådan overførsel i de 
pågældende medlemsstaters registre.

Or. en

Begrundelse

Forslaget øger omkostningseffektiviteten ved opfyldelsen af EU-målet, samtidig med at det 
anerkender behovet for at fokusere på bekæmpelse på nationalt plan inden for rammerne af 
EU-målet og inden for EU og sikrer en større udligning mellem medlemsstaternes forskellige 
bekæmpelsesomkostninger.

Ændringsforslag 41
Miloslav Ransdorf

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 

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

projekttyper, der er accepteret af enhver 
medlemsstat 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 projekttyper 
("projektkategorier"), der er accepteret af 
enhver medlemsstat i denne periode.

Or. en

Begrundelse

Der er irrelevant for klimaændringerne, hvorvidt der træffes klimaforanstaltninger inden for 
EU eller andetsteds. Klimaforanstaltninger er en udfordring og et ansvar for hele verden. 
Derfor bør alle lande, sektorer og drivhusgasser integreres i et enkelt system af 
klimaforanstaltninger - så vidt muligt - også selv om der ikke måtte opnås en ideel løsning. 
Dette vil have en afdæmpende virkning på CO2 og elpriserne og vil dermed gavne industriens 
konkurrenceevne. 

Ændringsforslag 42
Satu Hassi

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 

(10) Medlemsstaterne bør derfor kunne 
benytte tilgodehavender fra nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, som er udstedt for 
reduktioner i perioden 2008 til 2012, fra 
projekttyper inden for vedvarende energi 
og effektivitet på efterspørgselssiden, dog 
ikke store vandkraftprojekter, 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") inden 
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periode. for vedvarende energi og effektivitet på 
efterspørgselssiden, dog ikke store 
vandkraftprojekter, der er accepteret af 
alle medlemsstater i denne periode.

Or. en

Begrundelse

Det ville være inkonsekvent at tillade kompensation i de industrielle sektorer, der er 
tilbøjelige til CO2-udslip. Anerkendelse af kreditter fra CDM-investeringer i disse sektorer 
kunne rent faktisk betyde finansielle incitamenter, der fremmer kulstoflækager.

Ændringsforslag 43
Satu Hassi

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-
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.

(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-
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 inden for 
vedvarende energi og effektivitet på 
efterspørgselssiden, dog ikke store 
vandkraftprojekter, 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.

Or. en
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Begrundelse

Det ville være inkonsekvent at tillade kompensation i de industrielle sektorer, der er 
tilbøjelige til CO2-udslip. Anerkendelse af kreditter fra CDM-investeringer i disse sektorer 
kunne rent faktisk betyde finansielle incitamenter, der fremmer kulstoflækager.

Ændringsforslag 44
Satu Hassi

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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af JI-kompensationer bør være betinget af, at der indgås en samlet international 
aftale efter 2012. At udvise vilje til at indgå bilaterale aftaler, der omfatter finansiering af 
projekter, selv om processen under UNFCCC forsinkes, kunne hindre målet om at opnå 
aftalen.
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Ændringsforslag 45
Miloslav Ransdorf

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, 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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er irrelevant for klimaændringerne, hvorvidt der træffes klimaforanstaltninger inden for 
EU eller andre steder. Klimaændringer er en udfordring og et ansvar for hele verden. Derfor 
bør alle lande, sektorer og drivhusgasser integreres i et enkelt system af 
klimaforanstaltninger - så vidt muligt - også selv om der ikke måtte opnås en ideel løsning. 
Dette vil have en afdæmpende virkning på CO2 og elpriserne og vil dermed gavne industriens 
konkurrenceevne.
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Ændringsforslag 46
Herbert Reul

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, 
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.

(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 10 %
af hver medlemsstats 
drivhusgasemissioner, som ikke er omfattet 
af direktiv 2003/87/EF i 1990, indtil en 
fremtidig international aftale om 
klimaændringer er indgået. 
Medlemsstaterne bør kunne overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til andre 
medlemsstater.

Or. de

Begrundelse

1990 bør være referenceåret, eftersom nogle medlemsstater gjorde en stor reduktionsindsats 
mellem 1990 og 2005. Medlemsstaterne har brug for mere fleksibilitet for at opfylde deres 
forpligtelser. 10 % forekommer derfor mere passende end 3 %, navnlig da det er uden 
betydning for klimaet, hvor besparelserne er foretaget. Dette er dog af afgørende betydning 
for investorer.
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Ændringsforslag 47
Anni Podimata

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, 
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.

(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, energieffektivitet, 
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, 
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, forudsat at mindst 50 % af 
disse projekter gennemføres i de mindst 
udviklede lande (LDC) og de små 
udviklingsøstater (SIDS).

Or. en
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Ændringsforslag 48
Miloslav Ransdorf

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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er irrelevant for klimaændringerne, hvorvidt der træffes klimaforanstaltninger inden for 
EU eller andre steder. Klimaændringer er en udfordring og et ansvar for hele verden. Derfor 
bør alle lande, sektorer og drivhusgasser integreres i et enkelt system af 
klimaforanstaltninger - så vidt muligt - også selv om der ikke måtte opnås en ideel løsning. 
Dette vil have en afdæmpende virkning på CO2 og elpriserne og vil dermed gavne industriens 
konkurrenceevne.

Ændringsforslag 49
Adina-Ioana Vălean

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. Hvert 
andet år bør der foretages en vurdering af 
de forventede fremskridt, og i 2016 bør der 

(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. Hvert 
andet år bør der foretages en vurdering af 
de forventede fremskridt, og i 2016 bør der 
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foretages en fuldstændig evaluering af 
gennemførelsen af denne beslutning.

foretages en fuldstændig evaluering af 
gennemførelsen af denne beslutning. 
Vurderingen bør også indeholde en 
evaluering af de CDM-projekter, der er 
registreret og/eller gennemført af 
medlemsstaterne, med henblik på at 
kontrollere, at de opfylder 
kvalitetskriterierne i beslutningen.

Or. en

Begrundelse

Det er væsentligt, at EU også effektivt overvåger, hvorvidt kvalitetskriterierne for de CDM-
projekter, der er foreslået i denne beslutning, respekteres og følges af medlemsstaterne. Hvis 
disse standarder overholdes, vil det øge kvaliteten af CDM-projekterne.

Ændringsforslag 50
Satu Hassi

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. Disse 
rapporter bør omfatte prognoser for den 
nedbringelse af drivhusgasemissionerne, 
som de planlagte foranstaltninger inden 
for alle større sektorer med det formål at 
nå emissionsreduktionsmålene i 2050, vil 
medføre. Hver andet år bør der foretages 
en vurdering af de forventede fremskridt, 
og i 2016 bør der foretages en fuldstændig 
evaluering af gennemførelsen af denne 
beslutning. Som en del af denne halvårlige 
evaluering bør Kommissionen vurdere og 
aflægge beretning om de fremskridt, der 
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gøres med at sikre, at forskellige 
fællesskabspolitikker (f.eks. inden for 
landbrug, produktstandarder, 
strukturpolitikker, forskning) bidrager til 
bestræbelserne for at nedbringe 
drivhusgasemissionerne.

Or. en

Ændringsforslag 51
András Gyürk

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 ændringerne 
i drivhusgasemissionerne mellem 
medlemsstaternes basisår som fastsat i 
Kyotoprotokollen og slutningen af den 
første regnskabsperiode, princippet om 
solidaritet mellem medlemsstater, behovet 
for en bæredygtig økonomisk vækst i hele 
Fællesskabet og princippet om fælles, men 
differentieret ansvar. 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.

Or. hu

Begrundelse

EU’s interne regler må også afspejle de grundlæggende principper og forpligtelser, som 
Unionen skal overholde som deltager i Kyotoprocessen. Hvis EU’s klimapolitik skal forblive 
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troværdig, skal medlemsstaternes foreløbige resultater tages i betragtning ved fastsættelsen af 
fremtidige mål.

Ændringsforslag 52
Nikolaos Vakalis

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, 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag 
vedrørende tilpasningen af 
medlemsstaternes overgrænser for 
emissioner 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. Forslaget skal præcisere 
mængden af tilgodehavender fra projekter 
til nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
tredjelande, som hver medlemsstat kan 
benytte. 

Or. el

Begrundelse

Tilpasningen af medlemsstaternes overgrænser for emissioner må ikke foretages automatisk 
efter indgåelsen af en international aftale, og det skal sikres, at der kan tages hensyn til 
aftalens bestemmelser.
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Ændringsforslag 53
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at sikre denne beslutnings 
effektivitet bør den indeholde en 
mekanisme, der medfører, at en 
medlemsstat, der overskrider sit årlige mål 
for drivhusgasemissioner, vil blive pålagt 
en sanktion svarende til den, der finder 
anvendelse på anlæg i henhold til direktiv 
2003/87/EF, ligesom en tilsvarende 
mængde CO2 trækkes fra den 
efterfølgende auktion over kvoter i 
henhold til dette direktiv. Eventuelle 
indtægter fra sådanne sanktioner bør 
tilfalde en fællesskabsfond, som skal 
finansiere foranstaltninger til afbødning 
af klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

Ifølge emissionshandelsordningen skal virksomheder, der ikke overholder reglerne, betale en 
bøde samt afstå kvoter (som er købt på ETS-markedet eller på auktion, medmindre de har 
gratis kvoter tilovers). Dette forslag indfører en lignende overholdelsesordning for 
regeringernes emissioner i medfør af denne beslutning.

Ændringsforslag 54
Nikolaos Vakalis

Forslag til afgørelse
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne afgørelse bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 

(19) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne afgørelse bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
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udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. 
Kommissionen bør bl.a. have beføjelse til 
efter indgåelsen af en international aftale 
at vedtage foranstaltninger for at tilpasse 
overgrænserne for medlemsstaternes 
drivhusgasemissioner, foranstaltninger 
med henblik på at benytte tilgodehavender 
fra yderligere typer af projekter i 
overensstemmelse med denne aftale og 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
kontrollere transaktioner i medfør af denne 
beslutning. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
beslutning eller at supplere beslutningen 
ved at tilføje nye eller ændre ikke-
væsentlige bestemmelser, bør de vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol, 
som omhandlet i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. 
Kommissionen bør bl.a. have beføjelse til 
at kontrollere transaktioner i medfør af 
denne beslutning. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne beslutning eller at 
supplere beslutningen ved at tilføje nye 
eller ændre ikke-væsentlige bestemmelser, 
bør de vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol, som omhandlet i artikel 5a i 
afgørelse 1999/468/EF.

Or. el

Begrundelse

Tilpasningen af medlemsstaternes overgrænser for emissioner må ikke foretages automatisk 
efter indgåelsen af en international aftale, og det skal sikres, at der kan tages hensyn til 
aftalens bestemmelser.

Ændringsforslag 55
Satu Hassi

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 

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. 
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regler for, hvordan dette evalueres. Emissioner fra international søtransport 
er omfattet, medmindre og indtil de er 
blevet underlagt anvendelsesområdet for 
direktiv 2003/87/EF eller enhver anden 
fællesskabsretsakt, der har til formål at 
nedbringe drivhusgasemissionerne fra 
international søtransport.

Or. en

Ændringsforslag 56
András Gyürk

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

Artiklens indhold forbliver uændret,  mens henvisningen til begrænsningen til kilder, der ikke 
er omfattet af ETS, er blevet fjernet.

Ændringsforslag 57
Dragoş Florin David

Forslag til afgørelse
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne beslutning finder definitionerne i 
artikel 3 i direktiv 2003/87/EF anvendelse.

I denne beslutning finder de relevante 
definitioner i artikel 3 i direktiv 
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2003/87/EF anvendelse.
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 
metoderne for emissioner fra kilder og 
optag gennem dræn, som er reguleret af 
Kyotoprotokollen.

Or. en

Ændringsforslag 58
András Gyürk

Forslag til afgørelse
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne beslutning finder definitionerne i 
artikel 3 i direktiv 2003/87/EF anvendelse.

I denne beslutning finder definitionerne i 
artikel 3 i direktiv 2003/87/EF anvendelse.

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), udtrykt i 
kuldioxidækvivalenter.

Or. hu

Begrundelse

Det omtalte direktiv omfatter ikke vigtige sektorer, der er ansvarlige for størstedelen af de 
nationale emissioner. Eftersom dette forslag til instrument ikke indeholder en liste over 
opgaver for individuelle sektorer og sigter mod at begrænse emissioner, der ikke er omfattet 
af den omtalte lovgivning, er der ingen grund til at definere kilderne. 
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Ændringsforslag 59
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 2 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne beslutning finder definitionerne i 
artikel 3 i direktiv 2003/87/EF anvendelse.

I denne beslutning finder de relevante 
definitioner i artikel 3 i direktiv 
2003/87/EF anvendelse.

Or. ro

Ændringsforslag 60
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Det Europæiske Fællesskab begrænser 
frem til 2020 sine drivhusgasemissioner 
med mindst 30 % i forhold til 1990-
niveauet.
Med henblik på de i denne beslutning 
fastsatte formål bør drivhusgasemissioner 
fra kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, reduceres tilsvarende. 
De tilsvarende overgrænser for 
drivhusgasemissioner og antal tons CO2-
ækvivalenter pr. medlemsstat for kilder, 
som ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, beregnes af Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer har klart ladet forstå, at de industrialiserede 
lande bør nedbringe deres emissioner på nationalt niveau med mindst 25-40 %, hvis der skal 
være en god mulighed for at undgå en global opvarmning på 2 °C. Dette niveau blev støttet af 
EU under FN’s forhandlinger på Bali sidste år.
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Ændringsforslag 61
András Gyürk

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 til den 
mængde, der er fastsat for den 
pågældende medlemsstat i bilaget til 
denne beslutning.

Or. en

Begrundelse

Indsatsfordelingen bør baseres på et nationalt loft, der finder anvendelse på 
drivhusgasemissioner fra alle kilder, herunder ETS-sektorerne.

Ændringsforslag 62
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 

1. Indtil Fællesskabet har indgået en 
fremtidig international aftale om 
klimaændringer, som medfører 
emissionsreduktioner, tilpasser hver 
medlemsstat frem til 2020 
drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF, med en 
mængde, som er fastsat for den 
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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.

pågældende medlemsstat, idet 1990 
anvendes som referenceår. 

Or. pl

Begrundelse

1990 er det første relevante år ved beregning af CO2-emissionsreduktioner i lande, der har 
undertegnet Kyotoprotokollen. 

Ændringsforslag 63
Adina-Ioana Vălean

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 1990 er 
fastsat for den pågældende medlemsstat i 
bilaget til denne beslutning.

Or. en

Begrundelse

Det er væsentligt at fastsætte 1990 som referenceår for at sikre mere retfærdighed mellem 
medlemsstaterne og for at anerkende indsatserne i nogle medlemsstater, der har nedbragt 
emissionerne betydeligt mellem 1990 og 2005.  Dette ville også være i overensstemmelse med 
Rådets henstillinger til, at den nye indsatsfordelingsordning anerkender og tager 
medlemsstaters tidligere resultater i betragtning. 1990 anvendes som referenceår i 
Kyotoprotokollen, men også af EU når det fastsætter sine reduktionsmål.
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Ændringsforslag 64
Anni Podimata

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, til et minimum med den 
procentsats, som ud fra medlemsstatens 
emissioner i 2005 er fastsat for den 
pågældende medlemsstat i bilaget til denne 
beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 65
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ingen tilgodehavender fra 
projektaktiviteter må benyttes til 
gennemførelsen af forpligtelser i henhold 
til denne artikel, medmindre der 
garanteres en overordnet reduktion i 
Fællesskabets nationale 
drivhusgasemissioner på mindst 30 %.

Or. en
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Begrundelse

Idet der eventuelt er mulighed for fortsat at anvende de forbedrede eksterne mekanismer efter 
indgåelsen af den internationale aftale efter 2012, bør disse tilgodehavender ikke benyttes til 
at udvande EU’s nødvendige indsats for reduktioner i de hjemlige emissioner.

Ændringsforslag 66
András Gyürk

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hver medlemsstat begrænser hvert år 
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. Hvad angår fastsættelsen af 
udgangspunktet for denne lineære 
begrænsning vælger hver medlemsstat 
mellem de to følgende muligheder:

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.

- det mål, der er fastsat for den 
pågældende medlemsstat i 
Kyotoprotokollen, eller

- den pågældende medlemsstats 
gennemsnitlige årlige 
drivhusgasemissioner i årene 2008, 2009 
og 2010, således som de er rapporteret og 
verificeret i medfør af beslutning 
280/2004/EF.

Or. en

Begrundelse

Indholdet af de to afsnit forbliver uændret, men henvisningerne til begrænsningen til kilder, 
der ikke er omfattet af ETS, er blevet fjernet. Den lineære begrænsning vil som udgangspunkt 
blive baseret på forpligtelserne i henhold til Kyotoprotokollen. Eftersom anvendelsen af en 
fleksibel mekanisme med tilgodehavender til at opfylde forpligtelserne i henhold til 
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Kyotoprotokollen højst sandsynligt vil ændre sig i perioden efter Kyotoprotokollen (dvs. efter 
2012), er der dog behov for at bevare muligheden for at vælge gennemsnittet for årene 2008-
2010.

Ændringsforslag 67
Dragoş Florin David

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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 rapporteret i 
henhold til beslutning 280/2004/EF, 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.

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. en

Ændringsforslag 68
Silvia-Adriana Ţicău

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 

2. Hver medlemsstat sikrer, at dens 
samlede drivhusgasemissioner i 2013 fra 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, ikke overstiger denne 
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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. 

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 som de er 
bekendtgjort i medfør af beslutning 
280/2004/EF, jf. dog stk. 3 og artikel 4. 

Or. ro

Ændringsforslag 69
Herbert Reul

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.

udgår

Or. de

Begrundelse

En lineær reduktion tager ikke højde for teknologiske fremstød /teknologisk udvikling, som 
ikke udvikler sig lineært. Endvidere finder subsidiaritetsprincippet anvendelse. Målet må 
være den afgørende faktor.

Ændringsforslag 70
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

maksimale niveau for denne medlemsstat i 
2020 som anført i bilaget, jf. dog stk. 3 og 
artikel 4.

Or. ro

Begrundelse

 For at nedbringe drivhusgasemissionerne er det nødvendigt at investere i energieffektive 
ikke-forurenende teknologier. Alle medlemsstater bør have mulighed for at anvende sådanne 
teknologier på baggrund af en investeringsplan med målbare indikatorer og en ikke-lineær 
model, som i slutningen af investeringsperioden kan opnå det samme emissionsniveau som 
den lineære model, som Kommissionen foreslår. 

Ændringsforslag 71
Alyn Smith

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved gennemførelsen af stk. 2 vil 
medlemsstaterne sikre, at begrænsningen 
af deres drivhusgasemissioner tager højde 
for de specifikke problemer i områder 
med vedvarende og svære geografiske og 
demografiske handicaps.

Or. en

Begrundelse

Fordelingen af byrder bør afspejle Fællesskabets mål for økonomisk, social og territorial 
samhørighed.
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Ændringsforslag 72
Herbert Reul

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 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 det efterfølgende 
år eller overføre disse til en anden 
medlemsstat, der kan anvende den 
overførte mængde til at holde sig inden 
for sin overgrænse for 
drivhusgasemissioner for det år, hvor de 
overskydende emissionsreduktioner blev 
genereret.

Or. de

Begrundelse

Se tilsvarende begrundelser for ændringsforslag til betragtningerne.

Ændringsforslag 73
Fiona Hall

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 

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 
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år. år.

Or. en

Begrundelse

En opsparing på 2 % vil for adskillige medlemsstater udgøre en stor del af deres 
reduktionsforpligtelse, og det kan derfor bringe en reel lineær reduktion i fare. Ved i stedet at 
anvende 1 % som den maksimale mængde opnås der en højere sikkerhed for, at 
medlemsstaternes emissioner virkelig vil begynde at falde. 

Ændringsforslag 74
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en medlemsstats emissioner 
overstiger den i stk. 2 fastsatte grænse, 
skal den pågældende medlemsstat 
kompensere for denne manglende 
opfyldelse i det næste 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

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.
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Ændringsforslag 75
András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer for perioden 
2008-2012 i overensstemmelse med 
Kyotoprotokollen eller indtil en ny 
international konvention om 
klimaændringer træder i kraft, i tilfælde 
af at dens undertegnelse bliver forsinket, 
at emissionsreduktioner, der er opnået 
som et resultat af projektaktiviteter som 
fastsat i Kyotoprotokollens artikel 17, og, i 
overensstemmelse med Kyotoprotokollens 
artikel 3, kvoter overført fra en anden 
medlemsstat som del af årlige 
emissionskvoter, som ikke er blevet 
anvendt, supplerer nationale 
foranstaltninger truffet af 
medlemsstaterne.

Or. hu

Begrundelse

Ifølge Kyotoprotokollen bør fleksibilitetsmekanismer supplere afgørende vigtige nationale 
foranstaltninger. Der er god grund til at præcisere, at fleksibilitetsforanstaltningerne i 
beslutningen er af supplerende karakter for at undgå situationer, hvor medlemsstaterne ikke 
måtte være i stand til at opfylde de forpligtelser, som efterfølgende træder i kraft.

Ændringsforslag 76
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Fællesskabets drivhusgasemissioner 
fra sektorer, der ikke er omfattet af 
direktiv 2003/87/EF, skal fortsat falde 
hvert år efter 2020, således at de samlede 
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emissioner nedbringes med 80 % i forhold 
til 1990-niveauerne frem til 2050 med det 
endelige mål at fjerne 
drivhusgasemissionerne fra brug af fossilt 
brændsel i EU. Kommissionen 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.

Ændringsforslag 77
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. For at sikre, at muligheden for at 
nedbringe energiforbruget i EU med 20 % 
frem til 2020 realiseres, bliver det 
vejledende mål i handlingsplanen for 
energieffektivitet: udnyttelse af potentialet 
(KOM(2006)0545) obligatorisk for EU’s 
medlemsstater. 
Kommissionen foreslår foranstaltninger 
til dette formål senest i 2009.

Or. en

Begrundelse

Energibesparelser er den mest omkostningseffektive måde at tackle klimaændringerne på, 
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men alligevel er det effektivitetsmål, som EU har fastsat, det eneste mål for 2020, der ikke er 
juridisk bindende. Det må være et primært mål at realisere Europas potentiale inden for 
sektoren som et første skridt på vejen mod en stabil atmosfære, EU-økonomiens interesse og 
EU-borgernes velfærd. Denne målsætning kan kun sikres ved at gøre energieffektivitetsmålet 
til et juridisk bindende mål.

Ændringsforslag 78
Gunnar Hökmark

Forslag til afgørelse
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a

Hver medlemsstat kan overføre en del af 
sine tilgodehavender fra nedbringelse af 
drivhusgasemissioner i henhold til artikel 
3, stk. 1 og 2, til en anden medlemsstat. 
Den modtagende medlemsstat kan 
anvende tilgodehavenderne fra 
nedbringelse af emissioner til at 
gennemføre sine forpligtelser i henhold til 
artikel 3.

Or. en

Ændringsforslag 79
Dragoş Florin David

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udnyttelse af tilgodehavender fra 
projektaktiviteter

Udnyttelse af tilgodehavender fra 
projektaktiviteter og overførsel af 
overskydende nationale 
emissionsreduktioner. 

Or. en
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Ændringsforslag 80
Miloslav Ransdorf

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – litra a - c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Certificerede emissionsreduktioner 
(CER) og emissionsreduktionsenheder 
(ERU), som er udstedt for 
emissionsreduktioner indtil den 31. 
december 2012 fra projekttyper, der er 
accepteret af alle medlemsstater i medfør 
af direktiv 2003/87/EF for perioden 2008 
til 2012.

(a) Certificerede emissionsreduktioner 
(CER) og emissionsreduktionsenheder 
(ERU), som er udstedt for 
emissionsreduktioner indtil den 31. 
december 2012 fra projekttyper, der er 
accepteret af enhver medlemsstat i medfør 
af direktiv 2003/87/EF for perioden 2008 
til 2012.

(b) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra den 1. januar 
2013 fra projekter, som er registreret i 
perioden 2008 til 2012 fra projekttyper, der 
er accepteret af alle medlemsstater i 
medfør af direktiv 2003/87/EF for perioden 
2008 til 2012.

(b) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra den 1. januar 
2013 fra projekttyper, der er accepteret af 
enhver medlemsstat i medfør af direktiv 
2003/87/EF for perioden 2008 til 2012.

(c) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra projekter i de 
mindst udviklede lande fra projekttyper, 
der er accepteret af alle medlemsstater i 
medfør af direktiv 2003/87/EF for 
perioden 2008 til 2012, indtil disse lande 
har ratificeret en aftale med Fællesskabet 
eller indtil 2020, idet den først indtrufne 
af de to begivenheder lægges til grund.

Or. en

Begrundelse

Der er irrelevant for klimaændringerne, hvorvidt der træffes klimaforanstaltninger inden for 
EU eller andre steder. Klimaændringer er en udfordring og et ansvar for hele verden. Derfor 
bør alle lande, sektorer og drivhusgasser integreres i et enkelt system af 
klimaforanstaltninger - så vidt muligt - også selv om der ikke måtte opnås en ideel løsning. 
Dette vil have en afdæmpende virkning på CO2 og elpriserne og vil dermed gavne industriens 
konkurrenceevne.
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Ændringsforslag 81
Dragoş Florin David

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Certificerede emissionsreduktioner 
(CER) og emissionsreduktionsenheder 
(ERU), som er udstedt for 
emissionsreduktioner indtil den 31. 
december 2012 fra projekttyper, der er 
accepteret af alle medlemsstater i medfør 
af direktiv 2003/87/EF for perioden 2008 
til 2012.

(a) Certificerede emissionsreduktioner 
(CER) og emissionsreduktionsenheder 
(ERU), som er udstedt for 
emissionsreduktioner indtil den 31. 
december 2012.

Or. en

Ændringsforslag 82
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Certificerede emissionsreduktioner 
(CER) og emissionsreduktionsenheder 
(ERU), som er udstedt for 
emissionsreduktioner indtil den 31. 
december 2012 fra projekttyper, der er 
accepteret af alle medlemsstater i medfør 
af direktiv 2003/87/EF for perioden 2008 
til 2012.

(a) Certificerede emissionsreduktioner 
(CER) og emissionsreduktionsenheder 
(ERU), som er udstedt for 
emissionsreduktioner indtil den 31. 
december 2012 fra projekttyper 
vedrørende vedvarende energi og 
effektivitet på efterspørgselssiden, der er 
accepteret af alle medlemsstater i medfør 
af direktiv 2003/87/EF for perioden 2008 
til 2012, dog ikke CER fra store 
vandkraftprojekter.

Or. en

Begrundelse

Det ville være inkonsekvent at tillade kompensation i de industrielle sektorer, der er 
tilbøjelige til CO2-udslip. Anerkendelse af kreditter fra CDM-investeringer i disse sektorer 
kunne rent faktisk betyde finansielle incitamenter, der fremmer kulstoflækager. Projekter 
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inden for vedvarende energi og effektivitet på efterspørgselssiden omfatter med garanti ikke 
eksportrelaterede industrielle EU-aktiviteter.

Ændringsforslag 83
Dragoş Florin David

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra den 1. januar 
2013 fra projekter, som er registreret i 
perioden 2008 til 2012 fra projekttyper, 
der er accepteret af alle medlemsstater i 
medfør af direktiv 2003/87/EF for 
perioden 2008 til 2012.

(b) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra den 1. januar 
2013 fra projekter, som er registreret i 
perioden 2008 til 2012. 

Or. en

Ændringsforslag 84
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra den 1. januar 
2013 fra projekter, som er registreret i 
perioden 2008 til 2012 fra projekttyper, der 
er accepteret af alle medlemsstater i 
medfør af direktiv 2003/87/EF for perioden 
2008 til 2012.

(b) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra den 1. januar 
2013 fra projekter vedrørende vedvarende 
energi og effektivitet på 
efterspørgselssiden, som er registreret i 
perioden 2008 til 2012 fra projekttyper, der 
er accepteret af alle medlemsstater i 
medfør af direktiv 2003/87/EF for perioden 
2008 til 2012, dog ikke CER fra store 
vandkraftprojekter.

Or. en
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Begrundelse

Det ville være inkonsekvent at tillade kompensation i de industrielle sektorer, der er 
tilbøjelige til CO2-udslip. Anerkendelse af kreditter fra CDM-investeringer i disse sektorer 
kunne rent faktisk betyde finansielle incitamenter, der fremmer kulstoflækager. Projekter 
inden for vedvarende energi og effektivitet på efterspørgselssiden omfatter med garanti ikke 
eksportrelaterede industrielle EU-aktiviteter.

Ændringsforslag 85
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra projekter i de 
mindst udviklede lande fra projekttyper, 
der er accepteret af alle medlemsstater i 
medfør af direktiv 2003/87/EF for perioden 
2008 til 2012, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, idet den først indtrufne af de to 
begivenheder lægges til grund.

(c) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra projekter i de 
mindst udviklede lande fra projekttyper 
vedrørende vedvarende energi og 
effektivitet på efterspørgselssiden, der er 
accepteret af alle medlemsstater i medfør 
af direktiv 2003/87/EF for perioden 2008 
til 2012, dog ikke CER fra store 
vandkraftprojekter, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, idet den først indtrufne af de to 
begivenheder lægges til grund.

Or. en

Begrundelse

Det ville være inkonsekvent at tillade kompensation i de industrielle sektorer, der er 
tilbøjelige til CO2-udslip. Anerkendelse af kreditter fra CDM-investeringer i disse sektorer 
kunne rent faktisk betyde finansielle incitamenter, der fremmer kulstoflækager. Projekter 
inden for vedvarende energi og effektivitet på efterspørgselssiden omfatter med garanti ikke 
eksportrelaterede industrielle EU-aktiviteter.
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Ændringsforslag 86
Dragoş Florin David

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra projekter i de 
mindst udviklede lande fra projekttyper, 
der er accepteret af alle medlemsstater i 
medfør af direktiv 2003/87/EF for 
perioden 2008 til 2012, indtil disse lande 
har ratificeret en aftale med Fællesskabet 
eller indtil 2020, idet den først indtrufne af 
de to begivenheder lægges til grund.

(c) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra projekter i de 
mindst udviklede lande for perioden 2008 
til 2012, indtil disse lande har ratificeret en 
aftale med Fællesskabet eller indtil 2020, 
idet den først indtrufne af de to 
begivenheder lægges til grund.

Or. en

Ændringsforslag 87
Nikolaos Vakalis

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at deres politikker 
for indkøb af disse tilgodehavender 
fremmer en rimelig geografisk fordeling af 
projekter og mulighederne for at nå frem til 
en international aftale om klimaændringer, 
og at tilgodehavenderne ikke blot opfylder 
strenge miljømæssige og sociale kriterier, 
men også additionalitetskriterier, som 
overholder internationale kvalitetskrav 
som f.eks.”Gold Standard”.

Or. el

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at kompensationerne er supplerende og reelle og dermed sikre, at 
anvendelsen af tilgodehavenderne rent faktisk vil bidrage til en reduktion af lokale emissioner 
og samtidig giver medlemsstaterne mulighed for at bevare en vis fleksibilitet i deres indsats 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 52/73 AM\732191DA.doc

DA

for at bidrage til de overordnede EU-mål.

Ændringsforslag 88
Anni Podimata

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at mindst 50 % af 
disse tilgodehavender købes af LDC og 
SIDS med henblik på at fremme en 
rimelig geografisk fordeling af projekter og 
mulighederne for at nå frem til en 
international aftale om klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 89
Dragoş Florin David

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 90
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Begrundelse

Hermed tydeliggøres og præciseres teksten.

Ændringsforslag 91
Miloslav Ransdorf

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
kan medlemsstaterne alene benytte CER 
fra tredjelande, som har ratificeret denne 
aftale.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er irrelevant for klimaændringerne, hvorvidt der træffes klimaforanstaltninger inden for 
EU eller andre steder. Klimaændringer er en udfordring og et ansvar for hele verden. Derfor 
bør alle lande, sektorer og drivhusgasser integreres i et enkelt system af 
klimaforanstaltninger - så vidt muligt - også selv om der ikke måtte opnås en ideel løsning. 
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Dette vil have en afdæmpende virkning på CO2 og elpriserne og vil dermed gavne industriens 
konkurrenceevne.

Ændringsforslag 92
Dragoş Florin David

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
kan medlemsstaterne alene benytte CER 
fra tredjelande, som har ratificeret denne 
aftale.

3. Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
kan medlemsstaterne alene benytte CER og 
ERU fra tredjelande, som har ratificeret 
denne aftale.

Or. en

Ændringsforslag 93
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
kan medlemsstaterne alene benytte CER 
fra tredjelande, som har ratificeret denne 
aftale.

3. Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
kan medlemsstaterne alene benytte CER og 
emissionsreduktionsenheder (ERU) fra 
tredjelande, som har ratificeret denne 
aftale.

Or. ro

Begrundelse

Såvel ERU som CER bør tages i betragtning ved beregningerne. 
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Ændringsforslag 94
Miloslav Ransdorf

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver medlemsstats årlige udnyttelse af 
tilgodehavender i henhold til stk. 1, 2 og 3 
må ikke overstige en mængde svarende til 
3 % af den pågældende medlemsstats 
drivhusgasemissioner, der ikke er omfattet 
af direktiv 2003/87/EF i 2005.

udgår

Hver medlemsstat må overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til en 
anden medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Der er irrelevant for klimaændringerne, hvorvidt der træffes klimaforanstaltninger inden for 
EU eller andre steder. Klimaændringer er en udfordring og et ansvar for hele verden. Derfor 
bør alle lande, sektorer og drivhusgasser integreres i et enkelt system af 
klimaforanstaltninger - så vidt muligt - også selv om der ikke måtte opnås en ideel løsning. 
Dette vil have en afdæmpende virkning på CO2 og elpriserne og vil dermed gavne industriens 
konkurrenceevne.

Ændringsforslag 95
Herbert Reul

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver medlemsstats årlige udnyttelse af 
tilgodehavender i henhold til stk. 1, 2 og 3 
må ikke overstige en mængde svarende til 
3 % af den pågældende medlemsstats 
drivhusgasemissioner, der ikke er omfattet 
af direktiv 2003/87/EF i 2005.

4. Hver medlemsstats årlige udnyttelse af 
tilgodehavender i henhold til stk. 1, 2 og 3 
må ikke overstige en mængde svarende til 
10 % af den pågældende medlemsstats 
drivhusgasemissioner, der ikke er omfattet 
af direktiv 2003/87/EF i 1990.

Or. de
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Begrundelse

Se den tilsvarende begrundelse for ændringsforslaget til betragtning 13.

Ændringsforslag 96
Robert Goebbels

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver medlemsstats årlige udnyttelse af 
tilgodehavender i henhold til stk. 1, 2 og 3 
må ikke overstige en mængde svarende til 
3 % af den pågældende medlemsstats 
drivhusgasemissioner, der ikke er omfattet 
af direktiv 2003/87/EF i 2005.

4. Hver medlemsstats årlige udnyttelse af 
tilgodehavender i henhold til stk. 1, 2 og 3 
må ikke overstige en mængde svarende til 
4 % af den pågældende medlemsstats 
drivhusgasemissioner, der ikke er omfattet 
af direktiv 2003/87/EF i 2005.

Or. fr

Begrundelse

Overensstemmelse med ændringsforslag 5 (til betragtning 13).

Ændringsforslag 97
Adina-Ioana Vălean

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver medlemsstats årlige udnyttelse af 
tilgodehavender i henhold til stk. 1, 2 og 3 
må ikke overstige en mængde svarende til 
3 % af den pågældende medlemsstats 
drivhusgasemissioner, der ikke er omfattet 
af direktiv 2003/87/EF i 2005. Hver 
medlemsstat må overføre den uudnyttede 
del af denne mængde til en anden 
medlemsstat.

4. Hver medlemsstats årlige udnyttelse af 
tilgodehavender i henhold til stk. 1, 2 og 3 
må ikke overstige en mængde svarende til 
3 % af den pågældende medlemsstats 
drivhusgasemissioner, der ikke er omfattet 
af direktiv 2003/87/EF i 1990. Hver 
medlemsstat må overføre den uudnyttede 
del af denne mængde til en anden 
medlemsstat.

Or. en
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Begrundelse

Det er væsentligt at fastsætte 1990 som referenceår for at sikre mere retfærdighed mellem 
medlemsstaterne og for at anerkende indsatserne i nogle medlemsstater, der har nedbragt 
emissionerne betydeligt mellem 1990 og 2005.  Dette ville også være i overensstemmelse med 
Rådets henstillinger til, at den nye indsatsfordelingsordning anerkender og tager 
medlemsstaters tidligere resultater i betragtning. 1990 anvendes som referenceår i 
Kyotoprotokollen, men også af EU når det fastsætter sine reduktionsmål.

Ændringsforslag 98
Robert Goebbels

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat må overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til en 
anden medlemsstat.

Hver medlemsstat må overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til en 
anden medlemsstat eller overføre den til 
det følgende år. I medlemsstater, der i 
betydeligt omfang er berørt af 
international vejtransit, kan den årlige 
udnyttelse af tilgodehavender fordobles. 
Kommissionen foreslår objektive regler til 
fastsættelse af det niveau for international 
vejtransit, fra og med hvilket de 
pågældende medlemsstater kan benytte 
sådanne yderligere tilgodehavender. Disse 
regler vedtages i medfør af artikel 9, stk. 
2.

Or. fr

Begrundelse

Visse medlemsstater må leve med en højintensiv international vejtransit, der medfører et 
højere niveau af CO2-emissioner, men på grund af princippet om fri bevægelighed har de 
intet valg. Disse medlemsstater bør have muligheden for at kunne kompensere disse 
emissioner fra gennemkørende lastbiler og biler ved at købe supplerende tilgodehavender.
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Ændringsforslag 99
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne vil kun benytte 
tilgodehavender fra projekter vedrørende 
vedvarende energi og effektivitet i 
slutanvendelserne, der opfylder høje 
kvalitetskriterier, der sikrer projekternes 
additionalitet og deres bidrag til 
bæredygtig udvikling. Kvalitetskriterierne 
bør mindst være i overensstemmelse med 
“Gold Standard” eller tilsvarende. Kun 
tilgodehavender fra vandkraftprojekter 
under 10 MW bør være tilladt og kun hvis 
de opfylder de kriterier, som ”World 
Commission on Dams” har foreslået.

Or. en

Begrundelse

“Gold Standard” kan anvendes som kvalitetsstandard for CDM, eftersom det er en 
uafhængig, gennemsigtig og internationalt anerkendt organisation, der foretager 
benchmarking af projekter af høj kvalitet. Standarden er begrænset til projekter vedrørende 
vedvarende energi og effektivitet i slutanvendelserne, og det kræves, at projekterne følger en 
konservativ fortolkning af UNFCCC’s additionalitetstest.

Eftersom store vandkraftprojekter ofte har ødelæggende sociale og miljømæssige 
konsekvenser, bør de kriterier, som ”World Commission on Dams” har foreslået, anvendes til 
at forhindre sådanne konsekvenser.

Ændringsforslag 100
Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne vil kun benytte 
tilgodehavender fra projekter vedrørende 
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vedvarende energi og effektivitet i 
slutanvendelserne, der opfylder høje 
kvalitetskrav, der sikrer projekternes 
additionalitet og deres bidrag til 
bæredygtig udvikling. Kvalitetskriterierne 
mindst være i overensstemmelse med 
“Gold Standard” eller tilsvarende. Kun 
tilgodehavender fra hydroelektriske 
projekter under 10 MW bør være tilladt og 
kun hvis de opfylder de kriterier, som 
Verdenskommission for Dæmninger har 
fastsat.

Or. en

Begrundelse

“Gold Standard” er en uafhængig, gennemsigtig og internationalt anerkendt organisation, 
der foretager benchmarking af projekter af høj kvalitet. Standarden er begrænset til projekter 
vedrørende vedvarende energi og effektivitet i slutanvendelserne, og det kræves, at 
projekterne følger en konservativ fortolkning af UNFCCC’s additionalitetstest. Der kræves 
også beviser fra en uafhængig tredjepart godkendt af UNFCCC på, at projektet reelt bidrager 
til bæredygtig udvikling, herunder sociale ydelser.

Ændringsforslag 101
Adina-Ioana Vălean

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne angiver deres årlige 
emissioner fra kilder, der ikke er omfattet 
af direktiv 2003/87/EF, enhver overførsel 
af overskydende emissioner, som er 
foretaget eller modtaget i henhold til 
artikel 3, stk. 3 og 3a, og udnyttelsen af 
tilgodehavender i overensstemmelse med 
artikel 4 senest den 31. marts det følgende 
år.

Kommissionen får beføjelse til at ændre 
overvågnings- og rapporteringskravene i 
henhold til beslutning 280/2004/EF i lyset 
af erfaringen fra gennemførelsen af 
denne beslutning. Kommissionen 
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kontrollerer rapporterne inden udgangen 
af den førstkommende april efter den 
måned, rapporterne skal være indgivet. 

Or. en

Begrundelse

Der må foretages en solid og uafhængig overvågning, afrapportering og kontrol på et årligt 
og rettidigt grundlag i medlemsstaterne. Dette vigtige aspekt er ikke angivet præcist i 
Kommissionens forslag og bør derfor udtrykkes klarere. Det er nødvendigt at aflægge rapport 
årligt og rettidigt for at sikre en årlig nedbringelse af emissionerne. Beslutningen bør give 
Kommissionen mulighed for i rette tid at vurdere, om en medlemsstat har overholdt 
beslutningen. En nøjagtig og rettidig afrapportering må derfor være obligatorisk.

Ændringsforslag 102
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert andet år, idet der begyndes med de 
emissioner, som rapporteres for 2013, 
omfatter denne evaluering endvidere 
Fællesskabets og dets medlemsstaters 
forventede fremskridt med hensyn til 
opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold 
til denne beslutning. Medlemsstaterne 
forelægger en ajourført udgave af deres 
forventede fremskridt inden den 1. juli 
2016.

Hvert år, idet der begyndes med de 
emissioner, som rapporteres for 2013, 
omfatter denne evaluering endvidere 
Fællesskabets og dets medlemsstaters 
forventede fremskridt med hensyn til 
opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold 
til denne beslutning. Medlemsstaterne 
forelægger en ajourført udgave af deres 
forventede fremskridt inden den 1. juli 
2014 og for hvert af de efterfølgende år.

Or. en

Begrundelse

Beslutningen bør indføre en snævrere tidsramme med et tidligere begyndelsestidspunkt og på 
årsbasis for at vurdere medlemsstaternes fremskridt hvad angår gennemførelsen af 
beslutningen. 
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Ændringsforslag 103
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Rapport om fællesskabsforanstaltninger 

til støtte for gennemførelsen af 
forpligtelserne

1. Kommissionen udarbejder en rapport 
om de yderligere foranstaltninger, der bør 
træffes på fællesskabsplan for at sikre 
opfyldelsen af 
emissionsreduktionsforpligtelserne i 
denne beslutning og det effektivitetsmål, 
der blev besluttet af Det Europæiske Råd i 
marts 2007. Rapporten skal navnlig 
indeholde følgende:
a) en vurdering af de fremskridt, der er 
gjort i medlemsstaterne, for så vidt angår 
forbedring af energieffektiviteten
b) resultaterne af undersøgelsen af 
hensigtsmæssigheden af et direktiv om 
hvide attester, jf. artikel 4, stk. 5, i direktiv 
2006/32/EF, og der skal navnlig 
redegøres for mulighederne for indførelse 
af en obligatorisk handelsordning med 
hvide attester på fællesskabsplan
c) detaljerede forslag til reduktion af 
emissioner fra bolig- og 
erhvervsejendomme gennem forbedrede 
produkt- og byggestandarder med henblik 
på at sikre, at alle nye boliger og 
erhvervsejendomme er CO2-emissionsfrie 
inden 2020.
d) en vurdering af indvirkningen af EU's 
sektorpolitikker på Fællesskabets 
drivhusgasemissioner og disse politikkers 
emissionsreduktionspotentiale.
2. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet denne rapport 
senest den 1. september 2009. Den
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fremlægger senest den 30. juni 2010 et 
relevant forslag til retsakt med henblik på 
at sikre, at det fællesskabsmål for 
energieffektivitet for 2020, der blev 
besluttet af Det Europæiske Råd i marts 
2007, nås, og at andre 
fællesskabspolitikker i passende omfang 
bidrager til at nå de klimapolitiske mål.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bygger på ordførerens ændringsforslag 17 og tilføjer bestemmelser, 
der skal sikre, at det mål, der blev besluttet af Det Europæiske Råd i marts 2007 om at 
forbedre fællesskabets energieffektivitet med 20 % frem til 2020, implementeres i bindende 
EU-lovgivning og nås. 

Ændringsforslag 104
Adina-Ioana Vălean

Forslag til afgørelse
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Fællesskabsforanstaltningernes 
indvirkning på medlemsstaternes 

forpligtelser til at nå Fællesskabets 
overordnede mål.

1. I tilfælde hvor de foreslåede 
fællesskabspolitikker og -foranstaltninger 
kan have betydelig indflydelse på, om 
Fællesskabet og medlemsstaterne opfylder 
forpligtelsen til at nedbringe deres 
drivhusgasemissioner, skal 
regeleffektvurderingen af hvert af 
Kommissionens forslag indeholde en 
kvantificering af eventuelle konsekvenser 
for drivhusgasemissioner for 
Fællesskabet og for hver enkelt 
medlemsstat.
2. Kommissionen udarbejder en rapport 
senest den 31. december 2010 og derpå 
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hvert tredje år om den indvirkning, som 
Fællesskabets politikker og 
foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissioner har på 
Fællesskabets og hver medlemsstats 
indsats for at begrænse 
drivhusgasemissionerne i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne beslutning.

Or. en

Begrundelse

Det er væsentligt at integrere klimaændringsproblemerne i de nuværende og fremtidige EU-
politikker for at sikre sammenhæng og effektivitet i handlingerne på EU-plan. 
Klimaændringer er blevet et tværgående spørgsmål og bør behandles derefter. Det er derfor 
nødvendigt jævnligt at evaluere fællesskabspolitikkernes konsekvenser for den indsats mod 
drivhusgasemissioner, som Fællesskabet som et hele og hver medlemsstat udfører.

Ændringsforslag 105
András Gyürk

Forslag til afgørelse
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Ny fællesskabsfinansiering af 

kulstoffattige og energieffektive 
teknologier 

(1) En del af provenuet fra bortauktion af 
kvoter i henhold til fællesskabsordningen, 
jf. artikel 10 i direktiv 2003/87/EØF, 
investeres i en fællesskabsfond til:
a) fremme og gennemførelse af 
kulstoffattige og energieffektive 
foranstaltninger i boliger og 
multifunktionelle bygninger
b) fremme og gennemførelse af 
kulstoffattig transportteknologi og 
praksis.
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(2) Fondens formål er at virke som 
løftestang for den private sektors 
finansiering i muligt omfang.
(3) Kommissionen forelægger konkrete 
forslag vedrørende fondens størrelse, 
funktionsmåde og målsætning senest den 
30. juni 2010.

Or. hu

Begrundelse

Målet om at investere en del af indkomsten fra ETS i en fond bør støttes. Fonden bør 
anvendes til at støtte investering i energieffektivitet i fællesbygninger snarere end i 
erhvervsejendomme. 

Ændringsforslag 106
Satu Hassi

Forslag til afgørelse
Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5b
Overholdelsesmekanisme

1. Hvor drivhusgasemissionerne i en 
medlemsstat fra kilder, som ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF, 
overstiger den årlige grænse for 
drivhusgasemissioner i henhold til artikel 
3 i denne beslutning, betaler den 
pågældende medlemsstat en bod for 
overskydende emissioner svarende til det i 
artikel 16 i direktiv 2003/87/EF fastlagte 
beløb til en fællesskabsfond beregnet til 
finansiering af foranstaltninger til 
begrænsning af klimaændringer.
2. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger med henblik på at oprette 
den fællesskabsfond, der henvises til i stk. 
1. Disse foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
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beslutning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 9, stk. 2.
3. Ud over stk. 1 fratrækkes den samlede 
værdi, med hvilken grænsen i tons 
kuldioxidækvivalenter overstiges, fra den 
efterfølgende mængde tilladelser, der 
auktioneres af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 10, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bygger på ordførerens ændringsforslag 17 og tilføjer bestemmelser, 
der skal sikre, at det mål, der blev besluttet af Det Europæiske Råd i marts 2007 om at 
forbedre fællesskabets energieffektivitet med 20 % frem til 2020, implementeres i bindende 
EU-lovgivning og nås. 

Ændringsforslag 107
Nikolaos Vakalis

Forslag til afgørelse
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Efter Fællesskabets indgåelse af en 
international aftale om klimaændringer, 
som medfører bindende 
emissionsreduktioner, der overstiger 
emissionsreduktionerne i medfør af artikel 
3, forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet et relevant forslag 
til ændring af denne beslutning.

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

Adlib Express Watermark



AM\732191DA.doc 67/73 PE409.501v01-00

DA

artikel 9, stk. 2.

Or. el 

Begrundelse

Når Fællesskabet indgår en international aftale om klimaændringer, vil det være nødvendigt 
at ændre denne beslutning for at tage højde for den nye situation.

Ændringsforslag 108
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan øge deres 
udnyttelse af de i artikel 4, stk. 4, 
omhandlede tilgodehavender fra projekter 
til nedbringelse af drivhusgasemissioner 
fra tredjelande, som har ratificeret 
aftalen, jf. stk. 1, og i overensstemmelse 
med stk. 5, med op til halvdelen af den 
yderligere reduktion, som finder sted i 
overensstemmelse med stk. 2.

udgår

Hver medlemsstat må overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til en 
anden medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Retten til at benytte projekttilgodehavender bør tildeles som et supplement til og ikke i stedet 
for nationale reduktionsindsatser som fastsat i artikel 3. Der er behov for en meget højere 
nedbringelse af drivhusgasemissioner efter 2020, og for at sikre den nødvendige teknologiske 
innovation hertil og give nye vækstlande passende incitamenter til at fremme en grøn 
udvikling, må EU foregå med et eksempel. Det ville hæmme innovationen, hvis 
medlemsstaterne fik mulighed for at overføre tilgodehavender.
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Ændringsforslag 109
András Gyürk

Forslag til afgørelse
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Udvidelser af anvendelsesområdet for 

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

Or. en

Begrundelse

Eftersom denne beslutnings anvendelsesområde vil indgå i ETS og ikke være supplerende som 
i dag, vil der ikke være behov for en tilpasningsmekanisme for at tage højde for stigninger 
under ETS, da det ikke på nogen måder vil påvirke de samlede nationale målmængder.

Ændringsforslag 110
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Beslutningen bør indføre en snævrere tidsramme med et tidligere begyndelsestidspunkt og på 
årsbasis for at vurdere medlemsstaternes fremskridt hvad angår gennemførelsen af 
beslutningen. 

Ændringsforslag 111
Adam Gierek

Forslag til afgørelse
Bilag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag udgår

Or. pl

Begrundelse

I lyset af forslaget til artikel 3 bør bilaget vedrørende de overgrænser for CO2-emissioner, 
som medlemsstaterne har fastsat.

Ændringsforslag 112
Herbert Reul

Forslag til afgørelse
Bilag – kolonne 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Overgrænser for medlemsstaternes 
drivhusgasemissioner frem til 2020 
sammenholdt med 
drivhusgasemissionsniveauerne i 1990 for 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF

(Tallene må omberegnes)

Or. de
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Begrundelse

Referenceåret bør være 1990. Kommissionen opfordres til at omberegne tallene i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 113
András Gyürk

Forslag til forordning
Bilag

Kommissionens forslag

Overgrænser for 
medlemsstaternes 

drivhusgasemissioner 
frem til 2020 

sammenholdt med 
drivhusgasemissionsnivea

uerne i 2005 for kilder, 
der ikke er omfattet af 
direktiv 2003/87/EF

Medlemsstaternes 
emissioner af 

drivhusgasser i 2020 som 
følge af gennemførelsen 

af artikel 3

(i ton CO2-ækvivalenter)

Belgien -15% 70954356
Bulgarien 20% 35161279

Den Tjekkiske Republik 9% 68739717
Danmark -20% 29868050
Tyskland -14% 438917769
Estland 11% 8886125
Irland -20% 37916451

Grækenland -4% 64052250
Spanien -10% 219018864
Frankrig -14% 354448112
Italien -13% 305319498
Cypern -5% 4633210
Letland 17% 9386920
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Litauen 15% 18429024
Luxembourg -20% 8522041

Ungarn 10% 58024562
Malta 5% 1532621

Nederlandene -16% 107302767
Østrig -16% 49842602
Polen 14% 216592037

Portugal 1% 48417146
Rumænien 19% 98477458
Slovenien 4% 12135860
Slovakiet 13% 23553300
Finland -16% 29742510
Sverige -17% 37266379

Det Forenede Kongerige -16% 310387829

Ændringsforslag

Medlemsstaternes 
emissioner af 

drivhusgasser i 2020 som 
følge af gennemførelsen 

af artikel 3

(i ton CO2-ækvivalenter)

(ETS- + ikke-ETS-
sektorer)

Overgrænser for 
medlemsstaternes 

drivhusgasemissioner 
frem til 2020 

sammenholdt med 
Kyotoprotokollens mål

(ETS- + ikke-ETS-
sektorer)

Belgien 110.535 -18%
Bulgarien 100.043 -18%

Den Tjekkiske Republik 146.541 -18%
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Danmark 45.402 -18%
Tyskland 798.368 -18%
Estland 32.155 -18%
Irland 51.526 -18%

Grækenland 109.662 -18%
Spanien 273.256 -18%
Frankrig 462.419 -18%
Italien 396.270 -18%
Cypern -18%
Letland 19.546 -18%
Litauen 32.278 -18%

Luxembourg 7.774 -18%
Ungarn 88.948 -18%
Malta -18%

Nederlandene 164.207 -18%
Østrig 56.394 -18%
Polen 434.302 -18%

Portugal 62.638 -18%
Rumænien 213.093 -18%
Slovenien 15.355 -18%
Slovakiet 54.355 -18%
Finland 58.223 -18%
Sverige 61.531 -18%

Det Forenede Kongerige 559.581 -18%

Or. en
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Begrundelse

Ifølge dette forslag vil det kræve en fælles reduktion på 18 % for hver medlemsstat i forhold 
til dens mål i Kyotoprotokollen at nå det mål, som Kommissionens forslag sætter for 2020. 
ETS vil forblive det samme som i Kommissionens forslag - KOM(2008)0016 - COD 
2008/0013. Cypern og Malta hører ikke ind under bilag 1 og har ikke nogen mål i 
Kyotoprotokollen. Der bør derfor forhandles om deres tal.
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