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Ändringsförslag 21
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I detta sammanhang bekräftade 
Europeiska rådet vid sitt möte i Bryssel den 
8 och 9 mars 2007 gemenskapens mål att
minska sina växthusgasutsläpp med 30 % 
jämfört med 1990 års nivåer till 2020, som 
bidrag till ett globalt och omfattande avtal 
för perioden efter 2012, förutsatt att andra 
industriländer också åtar sig att göra 
jämförbara utsläppsminskningar, och 
ekonomiskt mer avancerade 
utvecklingsländer i rimlig utsträckning 
bidrar alltefter ansvar och förmåga.

(3) I detta sammanhang bekräftade 
Europeiska rådet vid sitt möte i Bryssel den 
8 och 9 mars 2007 gemenskapens mål att 
minska sina växthusgasutsläpp med 30 % 
jämfört med 1990 års nivåer till 2020, 
genom ett globalt och omfattande avtal för 
perioden efter 2012, förutsatt att andra 
industriländer också åtar sig att göra 
jämförbara utsläppsminskningar, och 
ekonomiskt mer avancerade 
utvecklingsländer i rimlig utsträckning 
bidrar alltefter ansvar och förmåga. 
Europeiska rådet betonade också att 
gemenskapen har åtagit sig att omforma 
EU till en energieffektiv ekonomi med låga 
växthusgasutsläpp.

Or. ro

Motivering

Europeiska unionens uttalade mål är att minska utsläppen av växthusgaser med 20 % i 
förhållande till 1990 års nivåer. Förutsatt att det sluts ett internationellt avtal efter 
Kyotoavtalet kommer EU emellertid att vidta åtgärder för att ytterligare minska utsläppen 
med upp till 30 % i förhållande till 1990 års nivåer.
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Ändringsförslag 22
Herbert Reul

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Liksom den mellanstatliga panelen 
för klimatförändringar (IPCC) betonar, 
spelar kärnkraften en avgörande roll i 
kampen mot klimatförändringen. År 2020 
skulle upp till 60 % av vår energi kunna 
härstamma från koldioxidfri produktion, 
den förnybara energin medräknad. Med 
kärnkraft skulle man kostnadseffektivt 
kunna generera största delen av 
elektriciteten för baslast, medan förnybar 
energi skulle användas för mellanlast och 
topplast.

Or. de

Motivering

Frankrike, som till stor del använder kärnenergi i sin elproduktion, har redan idag mycket 
lägre koldioxidutsläpp per capita jämfört med grannländerna. Om man tar kampen mot 
klimatförändringen på allvar och inte vill äventyra konkurrenskraften finns det ingen annan 
möjlighet än att bygga ut kärnkraften, med tanke på att kostnaderna för förnybar energi är 
betydligt högre. Dessutom tryggar man på detta sätt försörjningen.

Ändringsförslag 23
András Gyürk

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De insatser för att minska utsläppen 
som var och en av medlemsstaterna ska 
göra bör fastställas utifrån vilken 
utsläppsnivå som de enskilda 
medlemsstaterna hade 2005, som är det 
senaste året för vilket det finns 

(6) De insatser för att minska utsläppen 
som var och en av medlemsstaterna ska 
göra bör fastställas i enlighet med det 
basår som fastställts för varje medlemsstat 
i Kyotoprotokollet till FN:s 
ramkonvention om klimatförändring.
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kontrollerade uppgifter om utsläppen.

Or. hu

Motivering

Europeiska unionen och dess medlemsstater har ratificerat Kyotoprotokollet och är skyldiga 
att genomföra det. Detta är det första bindande multilaterala protokollet, framtaget inom 
ramen för bredast möjliga internationella samarbete, vars syfte är att minska effekterna av 
klimatförändringen. Det är lämpligt att fastställa skyldigheter när det gäller klimatskydd i 
förhållande till grundläggande värden och att införliva dem i ett öppet och integrerat system 
för löpande referensperioder, och med avseende på EU:s och övriga länders åtaganden.

Ändringsförslag 24
Adina-Ioana Vălean

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De insatser för att minska utsläppen 
som var och en av medlemsstaterna ska 
göra bör fastställas utifrån vilken 
utsläppsnivå som de enskilda 
medlemsstaterna hade 2005, som är det 
senaste året för vilket det finns 
kontrollerade uppgifter om utsläppen.

(6) De insatser för att minska utsläppen 
som var och en av medlemsstaterna ska 
göra bör fastställas utifrån vilken 
utsläppsnivå som de enskilda 
medlemsstaterna hade 1990, i enlighet med 
slutsatserna från Europeiska rådets 
vårmöte 2008, och med hänsyn tagen till 
behovet av att säkerställa rättvisa mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att använda 1990 som utgångspunkt för att garantera större rättvisa mellan 
medlemsstaterna och för att erkänna de insatser som redan har gjorts av vissa medlemsstater 
som avsevärt har minskat sina utsläpp mellan 1990 och 2005. Detta skulle också vara i linje 
med Europeiska rådets rekommendationer, där det förespråkades att det nya systemet för 
fördelning av bördor ska erkänna och beakta redan uppnådda resultat i medlemsstaterna. 
1990 används som utgångspunkt i Kyotoprotokollet, men används även av EU vid 
fastställandet av unionens minskningsmål.
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Ändringsförslag 25
Adam Gierek

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De insatser för att minska utsläppen 
som var och en av medlemsstaterna ska 
göra bör fastställas utifrån vilken 
utsläppsnivå som de enskilda 
medlemsstaterna hade 2005, som är det 
senaste året för vilket det finns 
kontrollerade uppgifter om utsläppen.

(6) De insatser för att minska utsläppen 
som var och en av medlemsstaterna ska 
göra bör fastställas utifrån vilken 
utsläppsnivå som de enskilda 
medlemsstaterna hade 1990, dvs. i enlighet 
med Kyotoprotokollet. 

Or. pl

Motivering

Vissa länder fullgör i stor utsträckning sina skyldigheter enligt Kyotoprotokollet och har på 
allvar begränsat sina koldioxidutsläpp, samtidigt som andra inte har gjort några framsteg på 
detta område, trots att de undertecknat protokollet. De sistnämnda får inte belönas på 
bekostnad av de förstnämnda.

Ändringsförslag 26
András Gyürk

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa 
BNP per capita. Medlemsstater som i dag 
har en relativt låg BNP per capita, och 
därmed hög tillväxtpotential för sin BNP, 
bör ges rätt att öka sina 
växthusgasutsläpp jämfört med 2005 års 
nivåer, men utsläppen bör begränsas så 
att de medlemsstaterna ändå bidrar till 

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör ta hänsyn till den 
nettominskning av växthusgasutsläppen 
som uppnås mellan de basår som 
fastställts för medlemsstaterna i 
Kyotoprotokollet och slutet av den första 
redovisningsperioden och grundas på 
principen om solidaritet mellan 
medlemsstater och behovet av ekonomisk 
tillväxt i hela gemenskapen. Härvid bör 
man ta hänsyn till principen om 
gemensamt men differentierat ansvar i 
såväl utvecklingsländers och utvecklade 
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gemenskapens övergripande åtagande om 
att minska utsläppen. Medlemsstater som 
i dag har en relativt hög BNP per capita 
bör minska sina utsläpp jämfört med 2005 
års nivåer.

länders som Europeiska unionens 
medlemsstaters förbindelser. Följaktligen 
måste varje medlemsstat uppnå enhetliga 
minskningar av växthusgasutsläpp 
jämfört med basåret i fråga i 
Kyotoprotokollet. 

Or. hu

Motivering

EU och dess medlemsstater har gjort ett särskilt åtagande – och är tvingade av en 
uppsättning gemenskapslagar – att genomföra de bestämmelser i Kyotoprotokollet som gäller 
dem. En gemensam minskning av de totala utsläppen av växthusgaser ska inte göra det 
möjligt att avvika från detta åtagande. Enligt dessa skyldigheter ska varje deltagare lämna 
kontrollerbara resultat av hur dessa skyldigheter har fullgjorts fram till 2005.

Ändringsförslag 27
Adam Gierek

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa 
BNP per capita. Medlemsstater som i dag 
har en relativt låg BNP per capita, och 
därmed hög tillväxtpotential för sin BNP, 
bör ges rätt att öka sina 
växthusgasutsläpp jämfört med 2005 års 
nivåer, men utsläppen bör begränsas så 
att de medlemsstaterna ändå bidrar till 
gemenskapens övergripande åtagande om 
att minska utsläppen. Medlemsstater som 
i dag har en relativt hög BNP per capita 
bör minska sina utsläpp jämfört med 
2005 års nivåer.

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa 
BNP och storleken på utsläppen av 
växthusgaser per capita.

Or. pl
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Motivering

För att uppnå rättvisa på miljöområdet måste de som släpper ut mest koldioxid ”per capita” i 
högre grad ta ansvaret för att bekämpa klimatförändringarna.

Ändringsförslag 28
Adina-Ioana Vălean

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa 
BNP per capita. Medlemsstater som i dag 
har en relativt låg BNP per capita, och 
därmed hög tillväxtpotential för sin BNP, 
bör ges rätt att öka sina växthusgasutsläpp 
jämfört med 2005 års nivåer, men 
utsläppen bör begränsas så att de 
medlemsstaterna ändå bidrar till 
gemenskapens övergripande åtagande om 
att minska utsläppen. Medlemsstater som i 
dag har en relativt hög BNP per capita bör 
minska sina utsläpp jämfört med 2005 års
nivåer.

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater, 
erkännandet av deras resultat när det 
gäller utsläppsminskningar och behovet 
av ekonomisk tillväxt i hela gemenskapen. 
Härvid bör man ta hänsyn till de enskilda 
medlemsstaternas relativa BNI per capita.
Medlemsstater som i dag har en relativt låg 
BNP per capita, och därmed hög 
tillväxtpotential för sin BNP, bör ges rätt 
att öka sina växthusgasutsläpp jämfört med 
1990 års nivåer, men utsläppen bör 
begränsas så att de medlemsstaterna ändå 
bidrar till gemenskapens övergripande 
åtagande om att minska utsläppen. 
Medlemsstater som i dag har en relativt 
hög BNP per capita bör minska sina 
utsläpp jämfört med 1990 års nivåer.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att använda 1990 som utgångspunkt för att garantera större rättvisa mellan 
medlemsstaterna och för att erkänna de insatser som redan har gjorts av vissa medlemsstater 
som avsevärt har minskat sina utsläpp mellan 1990 och 2005. Detta skulle också vara i linje 
med Europeiska rådets rekommendationer, där det förespråkades att det nya systemet för 
fördelning av bördor ska erkänna och beakta redan uppnådda resultat i medlemsstaterna. 
1990 används som utgångspunkt i Kyotoprotokollet, men används även av EU vid 
fastställandet av unionens minskningsmål.
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Ändringsförslag 29
Herbert Reul

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa 
BNP per capita. Medlemsstater som i dag 
har en relativt låg BNP per capita, och 
därmed hög tillväxtpotential för sin BNP, 
bör ges rätt att öka sina växthusgasutsläpp 
jämfört med 2005 års nivåer, men 
utsläppen bör begränsas så att de 
medlemsstaterna ändå bidrar till 
gemenskapens övergripande åtagande om 
att minska utsläppen. Medlemsstater som i 
dag har en relativt hög BNP per capita bör 
minska sina utsläpp jämfört med 2005 års
nivåer.

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa
bruttonationalinkomst (BNI) per capita. 
Medlemsstater som i dag har en relativt låg 
BNI per capita, och därmed hög 
tillväxtpotential för sin BNI, bör ges rätt att 
öka sina växthusgasutsläpp jämfört med 
1990 års nivåer, men utsläppen bör 
begränsas så att de medlemsstaterna ändå 
bidrar till gemenskapens övergripande 
åtagande om att minska utsläppen. 
Medlemsstater som i dag har en relativt 
hög BNI per capita bör minska sina utsläpp 
jämfört med 1990 års nivåer.

Or. de

Motivering

1990 bör användas som referensår eftersom vissa medlemsstater redan har gjort avsevärda 
ansträngningar för att minska sina utsläpp mellan 1990 och 2005. Bruttonationalinkomsten 
används för att beräkna EU:s egna medel och den utgör en objektivare grund än BNP.

Ändringsförslag 30
Dragoş Florin David

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
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behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa
BNP per capita. Medlemsstater som i dag 
har en relativt låg BNP per capita, och 
därmed hög tillväxtpotential för sin BNP, 
bör ges rätt att öka sina växthusgasutsläpp 
jämfört med 2005 års nivåer, men 
utsläppen bör begränsas så att de 
medlemsstaterna ändå bidrar till 
gemenskapens övergripande åtagande om 
att minska utsläppen. Medlemsstater som i 
dag har en relativt hög BNP per capita bör 
minska sina utsläpp jämfört med 2005 års 
nivåer.

behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till BNP per capita i var och en av 
medlemsstaternas regioner, med 
beaktande av att utsläppen av 
växthusgaser skiljer sig åt mellan 
regionerna. Regioner som i dag har en 
relativt låg BNP per capita, och därmed 
hög tillväxtpotential för sin BNP, bör ges 
rätt att öka sina växthusgasutsläpp jämfört 
med 2005 års nivåer, men utsläppen bör 
begränsas så att de medlemsstaterna ändå 
bidrar till gemenskapens övergripande 
åtagande om att minska utsläppen. 
Regioner som i dag har en relativt hög 
BNP per capita bör minska sina utsläpp 
jämfört med 2005 års nivåer.

Or. ro

Ändringsförslag 31
András Gyürk

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att garantera att varje 
medlemsstat på ett rättvist sätt bidrar till 
uppnåendet av EU:s oberoende åtagande 
att minska utsläppen bör ingen 
medlemsstat åläggas att minska sina 
växthusgasutsläpp med mer än 20 % 
jämfört med 2005 års nivåer till 2020 och 
ingen medlemsstat ska till 2020 få öka 
sina växthusgasutsläpp med mer än 20 % 
jämfört med 2005 års nivåer.
Minskningarna av utsläppen av 
växthusgaser bör göras mellan 2013 och 
2020 och varje medlemsstat bör ha rätt att 
årligen föra över överskott på 2 % av den 
tillåtna mängden utsläpp till nästa år och de 
medlemsstater vars utsläpp ligger under 
gränsen bör få föra över underskottet till 
nästa år.

(8) Minskningarna av utsläppen av 
växthusgaser bör göras mellan 2013 och 
2020 och varje medlemsstat bör ha rätt att 
årligen föra över överskott på 2 % av den 
tillåtna mängden utsläpp till nästa år och de 
medlemsstater vars utsläpp ligger under 
gränsen bör få föra över underskottet till 
nästa år.
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Or. hu

Motivering

Eftersom förslaget skulle innebära att medlemsstaterna har en enhetlig minskningstakt, är det 
minskningsintervall som anges i skäl 8 i det ursprungliga förslaget ovidkommande.

Ändringsförslag 32
Herbert Reul

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att garantera att varje medlemsstat 
på ett rättvist sätt bidrar till uppnåendet av 
EU:s oberoende åtagande att minska 
utsläppen bör ingen medlemsstat åläggas 
att minska sina växthusgasutsläpp med mer 
än 20 % jämfört med 2005 års nivåer till 
2020 och ingen medlemsstat ska till 2020 
få öka sina växthusgasutsläpp med mer än 
20 % jämfört med 2005 års nivåer. 
Minskningarna av utsläppen av 
växthusgaser bör göras mellan 2013 och 
2020 och varje medlemsstat bör ha rätt att 
årligen föra över överskott på 2 % av den 
tillåtna mängden utsläpp till nästa år och de 
medlemsstater vars utsläpp ligger under 
gränsen bör få föra över underskottet till 
nästa år.

(8) För att garantera att varje medlemsstat 
på ett rättvist sätt bidrar till uppnåendet av 
EU:s oberoende åtagande att minska 
utsläppen bör ingen medlemsstat åläggas 
att minska sina växthusgasutsläpp med mer 
än 20 % jämfört med 1990 års nivåer till 
2020 och ingen medlemsstat ska till 2020 
få öka sina växthusgasutsläpp med mer än 
20 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Minskningarna av utsläppen av 
växthusgaser bör göras mellan 2013 och 
2020 och varje medlemsstat bör ha rätt att 
årligen föra över överskott på 5 % av den 
tillåtna mängden utsläpp till nästa år och de 
medlemsstater vars utsläpp ligger under 
gränsen bör få föra över underskottet till 
nästa år. En medlemsstat vars utsläpp av 
växthusgaser ligger på gränsen under 
något år under perioden 2013–2020, eller 
som ligger under målet för 2020, bör 
också ha möjlighet att överföra sina 
överskridande utsläppsminskningar till 
andra medlemsstater för att hjälpa dem 
att nå sina gränser eller mål.

Or. de

Motivering

1990 bör användas som referensår eftersom vissa medlemsstater redan har gjort avsevärda 
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ansträngningar för att minska sina utsläpp mellan 1990 och 2005. Medlemsstaterna behöver 
mer flexibilitet vid fullgörandet av sina skyldigheter. 5 % vore därför lämpligare än 2 %. Man 
bör dessutom erbjuda ytterligare flexibilitet genom att tillåta handel mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 33
Adina-Ioana Vălean

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att garantera att varje medlemsstat 
på ett rättvist sätt bidrar till uppnåendet av 
EU:s oberoende åtagande att minska 
utsläppen bör ingen medlemsstat åläggas 
att minska sina växthusgasutsläpp med mer 
än 20 % jämfört med 2005 års nivåer till 
2020 och ingen medlemsstat ska till 2020 
få öka sina växthusgasutsläpp med mer än 
20 % jämfört med 2005 års nivåer. 
Minskningarna av utsläppen av 
växthusgaser bör göras mellan 2013 och 
2020 och varje medlemsstat bör ha rätt att 
årligen föra över överskott på 2 % av den 
tillåtna mängden utsläpp till nästa år och de 
medlemsstater vars utsläpp ligger under 
gränsen bör få föra över underskottet till 
nästa år.

(8) För att garantera att varje medlemsstat 
på ett rättvist sätt bidrar till uppnåendet av 
EU:s oberoende åtagande att minska 
utsläppen bör ingen medlemsstat åläggas 
att minska sina växthusgasutsläpp med mer 
än 20 % jämfört med 1990 års nivåer till 
1990 och ingen medlemsstat ska till 2020 
få öka sina växthusgasutsläpp med mer än 
20 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Minskningarna av utsläppen av 
växthusgaser bör göras mellan 2013 och 
2020 och varje medlemsstat bör ha rätt att 
årligen föra över överskott på 2 % av den 
tillåtna mängden utsläpp till nästa år och de 
medlemsstater vars utsläpp ligger under 
gränsen bör få föra över underskottet till 
nästa år. En medlemsstat vars utsläpp av 
växthusgaser ligger under gränsen under 
något år under perioden 2013–2020 eller 
under målet för 2020, bör också ha 
möjlighet att överföra sina överskjutande 
utsläppsminskningar till andra 
medlemsstater för att hjälpa dem att 
respektera sina gränser eller uppnå sina 
mål.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att använda 1990 som utgångspunkt för att garantera rättvisa mellan 
medlemsstaterna och för att erkänna de insatser som har gjorts av de medlemsstater som 
avsevärt minskade sina utsläpp mellan 1990 och 2005. 1990 används som utgångspunkt i 
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Kyotoprotokollet.

Eftersom målet på 20 % är ett gemensamt EU-mål bör utsläppsminskningar genomföras där 
de är som mest kostnadseffektiva i EU. Medlemsstaterna bör kunna överföra prestationer som 
överstiger målen till andra, förutsatt att detta på lämpligt sätt kontrolleras. Detta kommer 
även att sporra medlemsstaterna att överstiga målen.

Ändringsförslag 34
Adam Gierek

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att garantera att varje medlemsstat 
på ett rättvist sätt bidrar till uppnåendet av 
EU:s oberoende åtagande att minska 
utsläppen bör ingen medlemsstat åläggas 
att minska sina växthusgasutsläpp med mer 
än 20 % jämfört med 2005 års nivåer till 
2020 och ingen medlemsstat ska till 2020 
få öka sina växthusgasutsläpp med mer än 
20 % jämfört med 2005 års nivåer. 
Minskningarna av utsläppen av 
växthusgaser bör göras mellan 2013 och 
2020 och varje medlemsstat bör ha rätt att 
årligen föra över överskott på 2 % av den 
tillåtna mängden utsläpp till nästa år och de 
medlemsstater vars utsläpp ligger under 
gränsen bör få föra över underskottet till 
nästa år.

(8) För att garantera att varje medlemsstat 
på ett rättvist sätt bidrar till uppnåendet av 
EU:s oberoende åtagande att minska 
utsläppen bör ingen medlemsstat åläggas 
att minska sina växthusgasutsläpp med mer 
än 30 % jämfört med 1990 års nivåer till 
2020 och ingen medlemsstat ska till 2020 
få öka sina växthusgasutsläpp med mer än 
30 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Minskningarna av utsläppen av 
växthusgaser bör göras mellan 2013 och 
2020 och varje medlemsstat bör ha rätt att 
årligen föra över överskott på 3 % av den 
tillåtna mängden utsläpp till nästa år och de 
medlemsstater vars utsläpp ligger under 
gränsen bör få föra över underskottet till 
nästa år.

Or. pl

Motivering

Korrigeringen av utsläppsnivån från 20 till 30 % hör ihop med ändringen av referensåret 
från 2005 till 1990.
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Ändringsförslag 35
Anni Podimata

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att garantera att varje medlemsstat 
på ett rättvist sätt bidrar till uppnåendet av 
EU:s oberoende åtagande att minska 
utsläppen bör ingen medlemsstat åläggas 
att minska sina växthusgasutsläpp med 
mer än 20 % jämfört med 2005 års nivåer 
till 2020 och ingen medlemsstat ska till 
2020 få öka sina växthusgasutsläpp med 
mer än 20 % jämfört med 2005 års nivåer. 
Minskningarna av utsläppen av 
växthusgaser bör göras mellan 2013 och 
2020 och varje medlemsstat bör ha rätt att 
årligen föra över överskott på 2 % av den 
tillåtna mängden utsläpp till nästa år och de 
medlemsstater vars utsläpp ligger under 
gränsen bör få föra över underskottet till 
nästa år.

(8) För att garantera att varje medlemsstat 
på ett rättvist sätt bidrar till uppnåendet av 
EU:s oberoende åtagande att minska 
utsläppen bör ingen medlemsstat till 2020 
få öka sina växthusgasutsläpp med mer än 
20 % jämfört med 2005 års nivåer. 
Minskningarna av utsläppen av 
växthusgaser bör göras mellan 2013 och 
2020 och varje medlemsstat bör ha rätt att 
årligen föra över överskott på 2 % av den 
tillåtna mängden utsläpp till nästa år och de 
medlemsstater vars utsläpp ligger under 
gränsen bör få föra över underskottet till 
nästa år.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att fastställa en högsta gräns för minskningar. Många 
medlemsstater har potentialen och/eller den politiska viljan att investera i en koldioxidfri 
ekonomi.

Ändringsförslag 36
Anni Podimata

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gemenskapen bör även framöver 
godkänna tillgodohavanden från projekt 
som leder till minskning av 
växthusgasutsläpp i tredjeländer, fram till 

(9) Gemenskapen bör även framöver 
godkänna tillgodohavanden från projekt 
som leder till minskning av 
växthusgasutsläpp i tredjeländer, fram till
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dess att ett framtida internationellt 
klimatavtal har uppnåtts. Därigenom får 
medlemsstaterna spelrum för att uppfylla 
sina åtaganden och främja hållbar 
utveckling i tredjeländer och särskilt i 
utvecklingsländer. Det ger också ökad 
säkerhet för investerare. Vid köp av dessa 
tillgodohavanden bör medlemsstaterna 
främja en jämlik geografisk fördelning av 
projekten och arbeta för att få till stånd ett 
framtida internationellt klimatavtal.

dess att ett framtida internationellt 
klimatavtal har uppnåtts. Därigenom får 
medlemsstaterna spelrum för att uppfylla 
sina åtaganden och främja hållbar 
utveckling i tredjeländer och särskilt i 
utvecklingsländer. Det ger också ökad 
säkerhet för investerare. Medlemsstaterna 
bör åta sig att verka för en minskning av 
utsläppen av växthusgaser i 
utvecklingsländerna och bör därför se till 
att minst 50 % av dessa tillgodohavanden 
köps från de minst utvecklade länderna 
och små östater under utveckling i syfte 
att främja en jämlik geografisk fördelning 
av projekten och förbättra möjligheterna 
att få till stånd ett framtida internationellt 
klimatavtal.

Or. en

Motivering

Klimatförändringen kommer att skada just de länder och befolkningar som minst bär ansvaret 
för orsakerna till den och som är sämst förberedda att hantera dess konsekvenser, t.ex. de 
minst utvecklade länderna och små östater under utveckling. Industriländer, inklusive EU, 
har ansvaret, både ur ett historiskt och ett nutida perspektiv, samt de ekonomiska och tekniska 
resurserna för att vidta effektiva åtgärder för att tackla klimatförändringen.

Ändringsförslag 37
Adina-Ioana Vălean

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gemenskapen bör även framöver 
godkänna tillgodohavanden från projekt 
som leder till minskning av 
växthusgasutsläpp i tredjeländer, fram till 
dess att ett framtida internationellt 
klimatavtal har uppnåtts. Därigenom får 
medlemsstaterna spelrum för att uppfylla 
sina åtaganden och främja hållbar 
utveckling i tredjeländer och särskilt i 

(9) Gemenskapen bör även framöver 
godkänna tillgodohavanden från projekt 
som leder till minskning av 
växthusgasutsläpp i tredjeländer, fram till 
dess att ett framtida internationellt 
klimatavtal har uppnåtts. Därigenom får 
medlemsstaterna spelrum för att uppfylla 
sina åtaganden och främja hållbar 
utveckling i tredjeländer och särskilt i 
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utvecklingsländer. Det ger också ökad 
säkerhet för investerare. Vid köp av dessa 
tillgodohavanden bör medlemsstaterna 
främja en jämlik geografisk fördelning av 
projekten och arbeta för att få till stånd ett 
framtida internationellt klimatavtal.

utvecklingsländer. Det ger också ökad 
säkerhet för investerare. Medlemsstaterna 
bör se till att minst 50 % av dessa 
tillgodohavanden köps från de minst 
utvecklade länderna i syfte att främja en 
jämlik geografisk fördelning av projekten 
och förbättra möjligheterna att få till stånd 
ett framtida internationellt klimatavtal. 
Samtliga projekt i tredjeländer bör 
garantera att det överförs ny teknik med 
låg koldioxidförbrukning och de måste 
uppfylla höga kvalitetskriterier som 
säkerställer deras additionalitet och 
miljömässiga fördelar.

Or. en

Motivering

Fastställandet av en kvot för andelen tillgodohavanden för projekt inom ramen för 
mekanismen för ren utveckling i de minst utvecklade länderna är en bra metod för att 
garantera att denna mekanism har en bredare och rättvisare täckning bland 
utvecklingsländerna. Andelen projekt inom ramen för mekanismen för ren utveckling är 
mycket låg i de minst utvecklade länderna, som är de länder som är mest utsatta för 
klimatförändringen och som har sämst kapacitet att anpassa sig till den.

Enligt nyligen genomförda studier är så mycket som 40 % av de projekt som för närvarande 
genomförs inom ramen för denna mekanism inte additionella och skulle ha genomförts under 
alla omständigheter. Ibland kan deras miljömässiga fördelar och deras bidrag till en hållbar 
utveckling ifrågasättas. Projekten måste därför följa standarder som garanterar additionalitet 
och kvalitet.

Ändringsförslag 38
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gemenskapen bör även framöver 
godkänna tillgodohavanden från projekt 
som leder till minskning av 
växthusgasutsläpp i tredjeländer, fram till 
dess att ett framtida internationellt 
klimatavtal har uppnåtts. Därigenom får 

(9) Gemenskapen bör även framöver 
godkänna tillgodohavanden från projekt 
som leder till minskning av 
växthusgasutsläpp i tredjeländer, fram till 
dess att ett framtida internationellt 
klimatavtal har uppnåtts. Därigenom får 
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medlemsstaterna spelrum för att uppfylla 
sina åtaganden och främja hållbar 
utveckling i tredjeländer och särskilt i 
utvecklingsländer. Det ger också ökad 
säkerhet för investerare. Vid köp av dessa 
tillgodohavanden bör medlemsstaterna 
främja en jämlik geografisk fördelning av 
projekten och arbeta för att få till stånd ett 
framtida internationellt klimatavtal.

medlemsstaterna spelrum för att uppfylla 
sina åtaganden och främja hållbar 
utveckling i tredjeländer och särskilt 
i utvecklingsländer. Det ger också ökad 
säkerhet för investerare. Medlemsstaterna 
bör se till att alla företag i Europeiska 
unionen som genomför projekt för att 
minska utsläppen av växthusgaser i 
tredjeländer även följer de 
miljöskyddskrav och sociala bestämmelser 
som gäller i respektive land och främjar 
europeiska värderingar. Vid köp av dessa 
tillgodohavanden bör medlemsstaterna 
främja en jämlik geografisk fördelning av 
projekten och arbeta för att få till stånd ett 
framtida internationellt klimatavtal.

Or. ro

Ändringsförslag 39
Nikolaos Vakalis

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gemenskapen bör även framöver 
godkänna tillgodohavanden från projekt 
som leder till minskning av 
växthusgasutsläpp i tredjeländer, fram till 
dess att ett framtida internationellt 
klimatavtal har uppnåtts. Därigenom får 
medlemsstaterna spelrum för att uppfylla 
sina åtaganden och främja hållbar 
utveckling i tredjeländer och särskilt i 
utvecklingsländer. Det ger också ökad 
säkerhet för investerare. Vid köp av dessa 
tillgodohavanden bör medlemsstaterna 
främja en jämlik geografisk fördelning av 
projekten och arbeta för att få till stånd ett 
framtida internationellt klimatavtal.

(9) Gemenskapen bör även framöver 
godkänna tillgodohavanden från projekt 
som leder till minskning av 
växthusgasutsläpp i tredjeländer, fram till 
dess att ett framtida internationellt 
klimatavtal har uppnåtts. Därigenom får 
medlemsstaterna spelrum för att uppfylla 
sina åtaganden och främja hållbar 
utveckling i tredjeländer och särskilt i 
utvecklingsländer. Det ger också ökad 
säkerhet för investerare. Vid köp av dessa 
tillgodohavanden bör medlemsstaterna 
främja en jämlik geografisk fördelning av 
projekten och arbeta för att få till stånd ett 
framtida internationellt klimatavtal och de 
bör se till att tillgodohavandena uppfyller 
inte bara stränga miljökriterier och 
sociala kriterier utan också 
additionalitetskriterier som följer 
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internationella kvalitetskrav som ”Gold 
standard”.

Or. el

Motivering

Ersättningarna måste vara kompletterande och ”genuina” så att användningen av 
tillgodohavandena verkligen bidrar till en minskning av lokala utsläpp, samtidigt som de gör 
det möjligt för medlemsstaterna att upprätthålla en viss flexibilitet i sina insatser för att bidra 
till EU:s övergripande mål.

Ändringsförslag 40
Gunnar Hökmark

Förslag till beslut
Skäl 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Som ett verktyg för att jämna ut 
skillnaderna när det gäller de olika 
medlemsstaternas kostnader för 
utsläppsminskning och möjliggöra en 
ökad geografisk flexibilitet, samtidigt som 
den sammanlagda kostnadseffektiviteten 
när det gäller gemenskapens 
sammantagna åtagande höjs, bör 
medlemsstater ha möjlighet att överföra 
en del av sina tillåtna utsläppsrätter för 
växthusgas till en annan medlemsstat. 
Sådana överföringar skulle regleras 
genom ett bilateralt avtal, och öppenheten 
skulle garanteras genom ett meddelande 
till kommissionen och en registrering av 
överföringen i de båda berörda 
medlemsstaternas register.

Or. en

Motivering

Förslaget gör det mer kostnadseffektivt att uppnå EU:s mål, och erkänner samtidigt behovet 
av att fokusera på inhemska minskningar inom EU samt garanterar att de skilda kostnaderna 
för utsläppsminskning mellan medlemsstaterna utjämnas bättre.
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Ändringsförslag 41
Miloslav Ransdorf

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Medlemsstaterna bör därför få rätt att 
använda tillgodohavanden från minskade 
växthusgasutsläpp som har utfärdats för 
minskningar under perioden 2008–2012 i 
projekttyper som godkänts av alla
medlemsstater under den perioden. 
Medlemsstaterna ska också kunna använda 
tillgodohavanden för minskade 
växthusgasutsläpp om minskningarna 
gjorts efter perioden 2008–2012, förutsatt 
att de är resultatet av projekt som 
registrerats och genomförts under 
perioden 2008–2012 och att det är fråga 
om projekttyper som alla medlemsstater
godkänt under den perioden.

Medlemsstaterna bör därför få rätt att 
använda tillgodohavanden från minskade 
växthusgasutsläpp som har utfärdats för 
minskningar under perioden 2008–2012 i 
projekttyper som godkänts av en eller flera
medlemsstater under den perioden. 
Medlemsstaterna ska också kunna använda 
tillgodohavanden för minskade 
växthusgasutsläpp om minskningarna 
gjorts efter perioden 2008–2012, förutsatt 
att det är fråga om projekttyper som en 
eller flera medlemsstater godkänt under 
den perioden.

Or. en

Motivering

Det är ovidkommande för klimatförändringen om klimatåtgärder vidtas inom EU eller någon 
annanstans. Klimatåtgärder är en global utmaning och ett globalt ansvar. Därför måste alla 
länder, sektorer och växthusgaser införlivas i ett gemensamt klimatåtgärdssystem – i största 
möjliga utsträckning – även om man inte skulle nå en ideal lösning. Detta kommer att ha en 
dämpande effekt på koldioxid- och energipriserna och kommer således att gynna industrins
konkurrenskraft. 

Ändringsförslag 42
Satu Hassi

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Medlemsstaterna bör därför få rätt att (10) Medlemsstaterna bör därför få rätt att 
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använda tillgodohavanden från minskade 
växthusgasutsläpp som har utfärdats för 
minskningar under perioden 2008–2012 i 
projekttyper som godkänts av alla 
medlemsstater under den perioden. 
Medlemsstaterna ska också kunna använda 
tillgodohavanden för minskade 
växthusgasutsläpp om minskningarna 
gjorts efter perioden 2008–2012, förutsatt 
att de är resultatet av projekt som 
registrerats och genomförts under perioden 
2008–2012 och att det är fråga om
projekttyper som alla medlemsstater 
godkänt under den perioden.

använda tillgodohavanden från minskade 
växthusgasutsläpp som har utfärdats för 
minskningar under perioden 2008–2012 i 
projekttyper som avser förnybar energi 
och effektivitet på efterfrågesidan, med 
undantag av stora vattenkraftprojekt, som 
godkänts av alla medlemsstater under den 
perioden. Medlemsstaterna ska också 
kunna använda tillgodohavanden för 
minskade växthusgasutsläpp om 
minskningarna gjorts efter perioden 
2008-2012, förutsatt att de är resultatet av 
projekt som registrerats och genomförts 
under perioden 2008–2012 och av 
projekttyper som avser förnybara 
energikällor och effektivitet på 
efterfrågesidan, med undantag av stora 
vattenkraftprojekt, som alla medlemsstater 
godkänt under den perioden.

Or. en

Motivering

Det skulle vara inkonsekvent att tillåta kompensationer i industrisektorer som sannolikt 
kommer att läcka ut koldioxid. Ett erkännande av tillgodohavanden från investeringar som 
avser mekanismen för ren utveckling i dessa sektorer skulle i själva verket kunna medföra 
stimulansåtgärder som främjar koldioxidläckage.

Ändringsförslag 43
Satu Hassi

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I de minst utvecklade länderna har 
ytterst få projekt genomförts inom ramen 
för mekanismen för ren utveckling. 
Eftersom EU stödjer en balanserad 
fördelning av sådana projekt, bland annat 
genom kommissionens globala 
klimatförändringsallians, är det lämpligt att 
skapa säkerhet om att sådana 

(11) I de minst utvecklade länderna har 
ytterst få projekt genomförts inom ramen 
för mekanismen för ren utveckling. 
Eftersom EU stödjer en balanserad 
fördelning av sådana projekt, bland annat 
genom kommissionens globala 
klimatförändringsallians, är det lämpligt att 
skapa säkerhet om att sådana 
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tillgodohavanden kommer att godtas även 
från projekt som inleds efter perioden 
2008–2012 i de minst utvecklade länderna, 
förutsatt att det är fråga om projekttyper 
som alla medlemsstater godkänt under 
perioden 2008–2012. Man bör fortsätta att 
godkänna sådana projekt fram till 2020 
eller till dess att ett avtal slutits med 
gemenskapen, beroende på vilket som 
kommer först.

tillgodohavanden kommer att godtas även 
från projekt som inleds efter perioden 
2008–2012 i de minst utvecklade länderna, 
förutsatt att det är fråga om projekttyper 
som avser förnybara energikällor och 
effektivitet på efterfrågesidan, med 
undantag av stora vattenkraftprojekt, som 
alla medlemsstater godkänt under perioden 
2008–2012. Man bör fortsätta att godkänna 
sådana projekt fram till 2020 eller till dess 
att ett avtal slutits med gemenskapen, 
beroende på vilket som kommer först.

Or. en

Motivering

Det skulle vara inkonsekvent att tillåta kompensationer i industrisektorer som sannolikt 
kommer att läcka ut koldioxid. Ett erkännande av tillgodohavanden från investeringar som 
avser mekanismen för ren utveckling i dessa sektorer skulle i själva verket kunna medföra 
stimulansåtgärder som främjar koldioxidläckage.

Ändringsförslag 44
Satu Hassi

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att ge ökad flexibilitet och främja 
hållbar utveckling i utvecklingsländerna 
bör medlemsstaterna få rätt att genom 
avtal mellan gemenskapen och 
tredjeländer använda ytterligare 
tillgodohavanden från olika projekt. Om 
inget internationellt klimatavtal sluts som 
fastställer vilka utsläppsmängder som 
gäller för industriländerna kan projekt för 
gemensamt genomförande inte fortsätta 
efter 2012. Genom avtal med tredjeländer 
bör tillgodohavanden från minskningar 
av växthusgasutsläpp inom ramen för 
sådana projekt emellertid godkännas även 
därefter.

utgår
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Or. en

Motivering

Användningen av kompensation för projekt för gemensamt genomförande bör vara beroende 
av att det ingås ett omfattande internationellt avtal efter 2012. Att uttrycka en beredvillighet 
att ingå bilaterala överenskommelser som avser projektfinansiering även om processen med 
FN:s ramkonvention om klimatförändringar försenas skulle kunna hämma målet att nå ett 
avtal.

Ändringsförslag 45
Miloslav Ransdorf

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medlemsstaternas fortsatta 
möjligheter att använda tillgodohavanden 
från mekanismen för ren utveckling är av 
stor vikt för att garantera en marknad för 
dessa tillgodohavanden efter 2012. För att 
bidra till en sådan marknad och se till att 
växthusgasutsläppen fortsätter att minska 
inom gemenskapen och att gemenskapens 
mål kan uppnås vad gäller förnybar 
energi, säker energiförsörjning och 
innovation och konkurrenskraft, föreslås 
det att medlemsstaterna tillåts att årligen 
använda tillgodohavanden från projekt 
för att minska växthusgasutsläppen i 
tredjeländer upp till 3 % av varje enskild 
medlemsstats utsläpp från källor som inte 
omfattades direktiv 2003/87/EG år 2005. 
Detta bör gälla fram till dess att ett 
framtida internationellt klimatavtal 
slutits. Detta motsvarar en tredjedel av 
minskningsinsatserna 2020. 
Medlemsstaterna bör få rätt att överföra 
outnyttjade tillgodohavanden till andra 
medlemsstater.

utgår

Or. en
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Motivering

Det är ovidkommande för klimatförändringen om klimatåtgärder vidtas inom EU eller någon 
annanstans. Klimatåtgärder är en global utmaning och ett globalt ansvar. Därför måste alla 
länder, sektorer och växthusgaser införlivas i ett gemensamt klimatåtgärdssystem – i största 
möjliga utsträckning – även om man inte skulle nå en ideal lösning. Detta kommer att ha en 
dämpande effekt på koldioxid- och energipriserna och kommer således att gynna industrins 
konkurrenskraft.

Ändringsförslag 46
Herbert Reul

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medlemsstaternas fortsatta 
möjligheter att använda tillgodohavanden 
från mekanismen för ren utveckling är av 
stor vikt för att garantera en marknad för 
dessa tillgodohavanden efter 2012. För att 
bidra till en sådan marknad och se till att 
växthusgasutsläppen fortsätter att minska 
inom gemenskapen och att gemenskapens 
mål kan uppnås vad gäller förnybar energi, 
säker energiförsörjning och innovation och 
konkurrenskraft, föreslås det att 
medlemsstaterna tillåts att årligen använda 
tillgodohavanden från projekt för att 
minska växthusgasutsläppen i tredjeländer 
upp till 3 % av varje enskild medlemsstats 
utsläpp från källor som inte omfattades av 
direktiv 2003/87/EG år 2005. Detta bör 
gälla fram till dess att ett framtida 
internationellt klimatavtal slutits. Detta 
motsvarar en tredjedel av 
minskningsinsatserna 2020.
Medlemsstaterna bör få rätt att överföra 
outnyttjade tillgodohavanden till andra 
medlemsstater.

(13) Medlemsstaternas fortsatta 
möjligheter att använda tillgodohavanden 
från mekanismen för ren utveckling är av 
stor vikt för att garantera en marknad för 
dessa tillgodohavanden efter 2012. För att 
bidra till en sådan marknad och se till att 
växthusgasutsläppen fortsätter att minska 
inom gemenskapen och att gemenskapens 
mål kan uppnås vad gäller förnybar energi, 
säker energiförsörjning och innovation och 
konkurrenskraft, föreslås det att 
medlemsstaterna tillåts att årligen använda 
tillgodohavanden från projekt för att 
minska växthusgasutsläppen i tredjeländer 
upp till 10 % av varje enskild medlemsstats 
utsläpp från källor som inte omfattades av 
direktiv 2003/87/EG år 1990. Detta bör 
gälla fram till dess att ett framtida 
internationellt klimatavtal slutits. 
Medlemsstaterna bör få rätt att överföra 
outnyttjade tillgodohavanden till andra 
medlemsstater.

Or. de
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Motivering

1990 bör användas som referensår eftersom vissa medlemsstater redan har gjort avsevärda 
ansträngningar för att minska sina utsläpp mellan 1990 och 2005. Medlemsstaterna behöver 
mer flexibilitet vid fullgörandet av sina skyldigheter. Det vore i detta fall lämpligare med 
10 % i stället för 3 %, eftersom det är ovidkommande för klimatförändringen var 
utsläppsminskningarna görs. För investerarna är detta däremot av stor betydelse.

Ändringsförslag 47
Anni Podimata

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medlemsstaternas fortsatta 
möjligheter att använda tillgodohavanden 
från mekanismen för ren utveckling är av 
stor vikt för att garantera en marknad för 
dessa tillgodohavanden efter 2012. För att 
bidra till en sådan marknad och se till att 
växthusgasutsläppen fortsätter att minska 
inom gemenskapen och att gemenskapens 
mål kan uppnås vad gäller förnybar energi, 
säker energiförsörjning och innovation och 
konkurrenskraft, föreslås det att 
medlemsstaterna tillåts att årligen använda 
tillgodohavanden från projekt för att 
minska växthusgasutsläppen i tredjeländer 
upp till 3 % av varje enskild medlemsstats 
utsläpp från källor som inte omfattades 
direktiv 2003/87/EG år 2005. Detta bör 
gälla fram till dess att ett framtida 
internationellt klimatavtal slutits. Detta 
motsvarar en tredjedel av 
minskningsinsatserna 2020. 
Medlemsstaterna bör få rätt att överföra 
outnyttjade tillgodohavanden till andra 
medlemsstater.

(13) Medlemsstaternas fortsatta 
möjligheter att använda tillgodohavanden 
från mekanismen för ren utveckling är av 
stor vikt för att garantera en marknad för 
dessa tillgodohavanden efter 2012. För att 
bidra till en sådan marknad och se till att 
växthusgasutsläppen fortsätter att minska 
inom gemenskapen och att gemenskapens 
mål kan uppnås vad gäller förnybar energi, 
energieffektivitet, säker energiförsörjning 
och innovation och konkurrenskraft, 
föreslås det att medlemsstaterna tillåts att 
årligen använda tillgodohavanden från 
projekt för att minska växthusgasutsläppen 
i tredjeländer upp till 3 % av varje enskild 
medlemsstats utsläpp från källor som inte 
omfattades direktiv 2003/87/EG år 2005. 
Detta bör gälla fram till dess att ett 
framtida internationellt klimatavtal slutits. 
Detta motsvarar en tredjedel av 
minskningsinsatserna 2020. 
Medlemsstaterna bör få rätt att överföra 
outnyttjade tillgodohavanden till andra 
medlemsstater, förutsatt att minst 50 % av 
dessa projekt genomförs i de minst 
utvecklade länderna och i små östater 
under utveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 48
Miloslav Ransdorf

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Så snart ett internationellt 
klimatavtal har slutits bör 
medlemsstaterna endast godta 
tillgodohavanden för 
utsläppsminskningar från länder som har 
ratificerat avtalet, och endast i enlighet 
med en gemensam metod.

utgår

Or. en

Motivering

Det är ovidkommande för klimatförändringen om klimatåtgärder vidtas inom EU eller någon 
annanstans. Klimatåtgärder är en global utmaning och ett globalt ansvar. Därför måste alla 
länder, sektorer och växthusgaser införlivas i ett gemensamt klimatåtgärdssystem – i största 
möjliga utsträckning – även om man inte skulle nå en ideal lösning. Detta kommer att ha en 
dämpande effekt på koldioxid- och energipriserna och kommer således att gynna industrins 
konkurrenskraft.

Ändringsförslag 49
Adina-Ioana Vălean

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De framsteg som görs i arbetet med att 
genomföra åtagandena enligt detta beslut 
bör utvärderas årligen med hjälp av de 
rapporter som ska lämnas in enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 
om en mekanism för övervakning av 
utsläpp av växthusgaser inom 
gemenskapen och för genomförande av 

(15) De framsteg som görs i arbetet med att 
genomföra åtagandena enligt detta beslut 
bör utvärderas årligen med hjälp av de 
rapporter som ska lämnas in enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 
om en mekanism för övervakning av 
utsläpp av växthusgaser inom 
gemenskapen och för genomförande av 
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Kyotoprotokollet. Vartannat år bör det 
göras en utvärdering beträffande den 
förväntade utvecklingen och 2016 bör det
göras en fullständig utvärdering av 
genomförandet av detta beslut.

Kyotoprotokollet. Vartannat år bör det 
göras en utvärdering beträffande den 
förväntade utvecklingen och 2016 bör det 
göras en fullständig utvärdering av 
genomförandet av detta beslut. 
Utvärderingen bör även omfatta en analys 
av de projekt inom ramen för 
mekanismen för ren utveckling som 
registrerats och/eller genomförts av 
medlemsstaterna, i syfte att kontrollera 
om de följer de kvalitetskriterier som 
fastställs i detta beslut.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att EU även effektivt kontrollerar att de kvalitetskriterier som föreslås i 
detta direktiv för projekt inom ramen för mekanismen för ren utveckling respekteras och följs 
av medlemsstaterna. Kvaliteten på projekt inom ramen för mekanismen för ren utveckling 
skulle höjas om dessa standarder följdes.

Ändringsförslag 50
Satu Hassi

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De framsteg som görs i arbetet med att 
genomföra åtagandena enligt detta beslut 
bör utvärderas årligen med hjälp av de 
rapporter som ska lämnas in enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 
om en mekanism för övervakning av 
utsläpp av växthusgaser inom 
gemenskapen och för genomförande av 
Kyotoprotokollet. Vartannat år bör det 
göras en utvärdering beträffande den 
förväntade utvecklingen och 2016 bör det 
göras en fullständig utvärdering av 
genomförandet av detta beslut.

(15) De framsteg som görs i arbetet med att 
genomföra åtagandena enligt detta beslut 
bör utvärderas årligen med hjälp av de 
rapporter som ska lämnas in enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 
om en mekanism för övervakning av 
utsläpp av växthusgaser inom 
gemenskapen och för genomförande av 
Kyotoprotokollet. Dessa rapporter bör 
omfatta bedömningar av minskningar av 
utsläpp av växthusgaser till följd av de 
planerade åtgärderna i alla större sektorer 
som ska nå målen för utsläppsminskning 
fram till 2050. Vartannat år bör det göras 
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en utvärdering beträffande den förväntade 
utvecklingen och 2016 bör det göras en 
fullständig utvärdering av genomförandet 
av detta beslut. Som en del av denna 
tvåårsutvärdering bör kommissionen 
analysera och rapportera om framsteg 
som gjorts för att se till att olika områden 
inom gemenskapspolitiken (till exempel 
jordbruk, produktkrav, strukturpolitik, 
forskning) bidrar till insatserna att 
minska utsläppen av växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 51
András Gyürk

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I samband med att gemenskapen ingår 
ett internationellt klimatavtal bör 
medlemsstaternas utsläppsgränser anpassas 
på ett sådant sätt att gemenskapens 
minskningsåtaganden enligt avtalet kan 
iakttas och därvid bör hänsyn tas till 
principen om solidaritet mellan 
medlemsstaterna och behovet av hållbar 
ekonomisk tillväxt i hela gemenskapen. 
Den andel tillgodohavanden från projekt 
för utsläppsminskning i tredjeländer som 
varje medlemsstat kan utnyttja bör ökas 
med upp till hälften av den ytterligare 
minskningsinsatsen beträffande utsläpp 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG.

(17) I samband med att gemenskapen ingår 
ett internationellt klimatavtal bör 
medlemsstaternas utsläppsgränser anpassas 
på ett sådant sätt att gemenskapens 
minskningsåtaganden enligt avtalet kan 
iakttas och därvid bör hänsyn tas till hur 
växthusgasutsläppen har förändrats 
mellan det basår som fastställts för 
medlemsstaterna i Kyotoprotokollet och 
slutet av den första redovisningsperioden 
och principen om solidaritet, behovet av 
hållbar ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen och principen om 
gemensamt men differentierat ansvar. 
Den andel tillgodohavanden från projekt 
för utsläppsminskning i tredjeländer som 
varje medlemsstat kan utnyttja bör ökas 
med upp till hälften av den ytterligare 
minskningsinsatsen beträffande utsläpp 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG.

Or. hu
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Motivering

Europeiska unionens interna bestämmelser måste också spegla de grundläggande principer 
och åtaganden som ligger till grund för dess deltagande i Kyotoprocessen. Om EU:s 
klimatpolitik även i fortsättningen ska vara trovärdig måste de resultat som medlemsstaterna 
hittills har uppnått tas med i beräkningen när framtida mål fastställs.

Ändringsförslag 52
Nikolaos Vakalis

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I samband med att gemenskapen ingår 
ett internationellt klimatavtal bör 
medlemsstaternas utsläppsgränser 
anpassas på ett sådant sätt att 
gemenskapens minskningsåtaganden enligt 
avtalet kan iakttas och därvid bör hänsyn 
tas till principen om solidaritet mellan 
medlemsstaterna och behovet av hållbar 
ekonomisk tillväxt i hela gemenskapen. 
Den andel tillgodohavanden från projekt 
för utsläppsminskning i tredjeländer som 
varje medlemsstat kan utnyttja bör ökas 
med upp till hälften av den ytterligare 
minskningsinsatsen beträffande utsläpp 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG.

(17) I samband med att gemenskapen ingår 
ett internationellt klimatavtal bör 
kommissionen förelägga 
Europaparlamentet och rådet ett förslag 
avseende anpassningen av
medlemsstaternas utsläppsgränser så att 
gemenskapens minskningsåtaganden enligt 
avtalet kan iakttas och därvid bör hänsyn 
tas till principen om solidaritet mellan 
medlemsstaterna och behovet av hållbar 
ekonomisk tillväxt i hela gemenskapen. 
Förslaget måste ange den andel 
tillgodohavanden från projekt för 
utsläppsminskning i tredjeländer som varje 
medlemsstat kan utnyttja.

Or. el

Motivering

Anpassningen av medlemsstaternas utsläppsgränser får inte ske med automatik när ett 
internationellt avtal ingås, för att på detta sätt garantera att bestämmelserna i detta avtal kan 
beaktas.
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Ändringsförslag 53
Satu Hassi

Förslag till beslut
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att garantera dess effektivitet 
bör det i detta beslut föreskrivas en 
mekanism enligt vilken en medlemsstat 
som överskrider sitt årliga utsläppsmål för 
växthusgas döms till en påföljd som 
motsvarar den som tillämpas för 
anläggningar enligt direktiv 2003/87/EG 
och en motsvarande koldioxidekvivalent 
som dras av från den påföljande 
auktionen av utsläppsrätter enligt detta 
direktiv. Alla intäkter från dessa påföljder 
bör tillfalla en gemenskapsfond som ska 
finansiera åtgärder för begränsning av 
klimatförändringar.

Or. en

Motivering

Enligt systemet för handel med utsläppsrätter måste företag som inte följer bestämmelserna 
betala böter och återlämna tillgodohavanden (som köpts på marknaden eller på en auktion 
för handel med utsläppsrätter, såvida de inte har kvar fritt tilldelade utsläppsrätter). Genom 
detta förslag skapas ett liknande system för regeringars skyldighet att respektera utsläppskrav 
enligt detta beslut.

Ändringsförslag 54
Nikolaos Vakalis

Förslag till beslut
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra detta beslut bör antas i enlighet 
med rådets beslut 1999/468/EG av den 
28 juni 1999 om de förfaranden som ska 
tillämpas vid utövandet av kommissionens 

(19) De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra detta beslut bör antas i enlighet 
med rådets beslut 1999/468/EG av den 
28 juni 1999 om de förfaranden som ska 
tillämpas vid utövandet av kommissionens 
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genomförandebefogenheter. Efter det att 
ett internationellt avtal har ingåtts bör
kommissionen särskilt ges befogenhet att 
anta åtgärder för att anpassa 
medlemsstaternas utsläppsgränser, anta 
åtgärder beträffande nya typer av 
tillgodohavanden från projekt enligt 
avtalet, samt anta de åtgärder som krävs 
för att kontrollera transaktioner enligt detta 
beslut. Eftersom dessa åtgärder har en 
allmän räckvidd och avser att ändra 
icke-väsentliga delar av detta beslut och 
komplettera det genom tillägg eller 
anpassning av nya icke-väsentliga delar, 
bör de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
fastställs i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör särskilt ges befogenhet 
att kontrollera transaktioner enligt detta 
beslut. Eftersom dessa åtgärder har en 
allmän räckvidd och avser att ändra 
icke-väsentliga delar av detta beslut och 
komplettera det genom tillägg eller 
anpassning av nya icke-väsentliga delar, 
bör de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
fastställs i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. el

Motivering

Anpassningen av medlemsstaternas utsläppsgränser får inte ske med automatik när ett 
internationellt avtal ingås, för att på detta sätt garantera att bestämmelserna i detta avtal kan 
beaktas.

Ändringsförslag 55
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta beslut fastställs regler för 
medlemsstaternas bidrag till uppnåendet av 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen mellan 2013 och 2020 
för växthusgasutsläpp från källor som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG, samt för 
utvärderingen av åtagandena.

I detta beslut fastställs regler för 
medlemsstaternas bidrag till uppnåendet av 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen mellan 2013 och 2020 
för växthusgasutsläpp från källor som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG, samt för 
utvärderingen av åtagandena. Utsläpp från 
internationell sjöfart omfattas, om inte, 
och till dess att, de har innefattats i 
direktiv 2003/87/EG eller ett annat 
rättsligt gemenskapsinstrument som syftar 
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till att minska utsläppen av växthusgaser 
från internationell sjöfart.

Or. en

Ändringsförslag 56
András Gyürk

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta beslut fastställs regler för 
medlemsstaternas bidrag till uppnåendet av 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen mellan 2013 och 2020 
för växthusgasutsläpp från källor som 
inte omfattas av direktiv 2003/87/EG, 
samt för utvärderingen av åtagandena. 

I detta beslut fastställs regler för 
medlemsstaternas bidrag till uppnåendet av 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen mellan 2013 och 
2020, samt för utvärderingen av 
åtagandena.

Or. en

Motivering

Andan i den ursprungliga artikeln är densamma. Hänvisningen till begränsningen till utsläpp 
som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter stryks.

Ändringsförslag 57
Dragoş Florin David

Förslag till beslut
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta beslut gäller de definitioner som 
anges i artikel 3 i direktiv 2003/87/EG.

I detta beslut gäller de relevanta
definitioner som anges i artikel 3 i 
direktiv 2003/87/EG.

Dessutom avses med utsläpp av 
växthusgaser utsläpp av koldioxid (CO2), 
metan (CH4), dikvävedioxid (N2O), 
fluorkolväten (HFCs), perfluorkolväten 

Dessutom avses med utsläpp av 
växthusgaser utsläpp av koldioxid (CO2), 
metan (CH4), dikvävedioxid (N2O), 
fluorkolväten (HFCs), perfluorkolväten 
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(PFCs) och svavelhexafluorid (SF6), från 
olika källor och uttryckt som 
koldioxidekvivalenter i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG.

(PFCs) och svavelhexafluorid (SF6), från 
olika källor och uttryckt som 
koldioxidekvivalenter i enlighet med 
metoderna för att uppskatta utsläpp från 
källor och borttagande genom sänkor i 
enlighet med Kyotoprotokollet.

Or. en

Ändringsförslag 58
András Gyürk

Förslag till beslut
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta beslut gäller de definitioner som 
anges i artikel 3 i direktiv 2003/87/EG.

I detta beslut gäller de definitioner som 
anges i artikel 3 i direktiv 2003/87/EG.

Dessutom avses med utsläpp av 
växthusgaser utsläpp av koldioxid (CO2), 
metan (CH4), dikvävedioxid (N2O), 
fluorkolväten (HFCs), perfluorkolväten 
(PFCs) och svavelhexafluorid (SF6), från 
olika källor och uttryckt som 
koldioxidekvivalenter i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG.

Dessutom avses med utsläpp av 
växthusgaser utsläpp av koldioxid (CO2), 
metan (CH4), dikvävedioxid (N2O), 
fluorkolväten (HFCs), perfluorkolväten 
(PFCs) och svavelhexafluorid (SF6), 
uttryckt som koldioxidekvivalenter.

Or. hu

Motivering

Direktivet ifråga omfattar inte viktiga sektorer som är skyldiga till största delen av de 
nationella utsläppen. Eftersom detta förslag till rättsakt inte förtecknar uppgifter för enskilda 
sektorer och syftar till att minska utsläpp som inte omfattas av direktivet ifråga finns det 
ingen anledning att definiera källorna.
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Ändringsförslag 59
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta beslut gäller de definitioner som 
anges i artikel 3 i direktiv 2003/87/EG.

I detta beslut gäller de relevanta
definitioner som anges i artikel 3 i 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Ändringsförslag 60
Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Europeiska gemenskapen ska senast 
2020 begränsa sina utsläpp av 
växthusgaser med 30 % jämfört med 1990 
års nivåer.
I enlighet med detta beslut ska utsläppen 
av växthusgaser från källor som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG minskas i 
enlighet härmed. 
De motsvarande utsläppsgränserna för 
växthusgas och ton koldioxidekvivalent 
per medlemsstat ska beräknas av 
kommissionen för källor som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar har tydligt sagt att industriländerna måste 
minska sina inhemska utsläpp med minst 25–40 % för att det ska finnas goda utsikter att 
kunna undvika en höjning av jordens temperatur med 2 grader Celsius. EU stödde detta 
minskningsintervall under FN-förhandlingarna på Bali förra året.
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Ändringsförslag 61
András Gyürk

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än vad 
som krävs enligt denna artikel ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 minska 
sina utsläpp av växthusgaser från källor 
som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG
med de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än vad 
som krävs enligt denna artikel ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 minska 
sina utsläpp av växthusgaser med den 
kvantitet för de olika medlemsstaterna som 
anges i bilagan till detta beslut.

Or. en

Motivering

Den delade bördan bör grunda sig på en nationell ram som är tillämplig för utsläpp av 
växthusgaser från alla källor, inklusive sektorer som omfattas av systemet för handel med 
utsläppsrätter.

Ändringsförslag 62
Adam Gierek

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än 
vad som krävs enligt denna artikel ska var 
och en av medlemsstaterna senast 2020 
minska sina utsläpp av växthusgaser från 
källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG med de procentsatser

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till utsläppsminskningar ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 
anpassa sina utsläpp av växthusgaser från 
källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG, vilka ska fastställas 
för de olika medlemsstaterna på ett sätt 
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för de olika medlemsstaterna i förhållande 
till utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

som gör att referensåret blir 1990.

Or. pl

Motivering

1990 är det första år då det skedde en beräkning av minskningen av koldioxidutsläpp i de 
medlemsstater som undertecknat Kyotoprotokollet.

Ändringsförslag 63
Adina-Ioana Vălean

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än vad 
som krävs enligt denna artikel ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 minska 
sina utsläpp av växthusgaser från källor 
som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG 
med de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än vad 
som krävs enligt denna artikel ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 minska 
sina utsläpp av växthusgaser från källor 
som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG 
med de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 1990 som anges i bilagan till 
detta beslut.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att använda 1990 som utgångspunkt för att garantera större rättvisa mellan 
medlemsstaterna och för att erkänna de insatser som redan har gjorts av vissa medlemsstater 
som avsevärt har minskat sina utsläpp mellan 1990 och 2005. Detta skulle också vara i linje 
med Europeiska rådets rekommendationer, där det förespråkades att det nya systemet för 
fördelning av bördor ska erkänna och beakta redan uppnådda resultat i medlemsstaterna. 
1990 används som utgångspunkt i Kyotoprotokollet, men används även av EU vid 
fastställandet av unionens minskningsmål.
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Ändringsförslag 64
Anni Podimata

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än vad 
som krävs enligt denna artikel ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 minska 
sina utsläpp av växthusgaser från källor 
som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG 
med de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än vad 
som krävs enligt denna artikel ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 minska 
sina utsläpp av växthusgaser från källor 
som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG 
med minst de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 65
Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inga tillgodohavanden från 
projektverksamhet får användas för 
genomförande av åtaganden enligt denna 
artikel om man inte kan garantera minst 
en minskning på totalt 30 % av 
gemenskapens inhemska utsläpp av 
växthusgaser.

Or. en

Motivering

Samtidigt som en fortsatt användning av de förbättrade externa mekanismerna kan bli möjlig 
efter att det internationella avtalet för perioden efter 2012 har ingåtts, får dessa 
tillgodohavanden inte användas för urvattna de insatser som EU måste göra för att minska 
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sina inhemska utsläpp.

Ändringsförslag 66
András Gyürk

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna se till att de 
egna totala utsläppen av växthusgaser 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG under 2013 inte 
överskrider medlemsstatens 
genomsnittliga årliga utsläpp av 
växthusgaser under åren 2008, 2009 och 
2010 enligt de rapporter och kontroller 
som görs i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG och 
beslut 280/2004/EG. 

2. I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna årligen 
begränsa utsläppen av växthusgaser på ett 
linjärt sätt för att säkra att de inte 
överskrider de maximinivåer för 2020 för 
de olika medlemsstaterna som fastställs i 
bilagan. När det gäller fastställandet av 
startpunkten för denna linjära 
begränsning får var och en av 
medlemsstaterna välja mellan följande 
två alternativ:

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna årligen 
begränsa utsläppen av växthusgaser på ett 
linjärt sätt för att säkra att de inte 
överskrider de maximinivåer för 2020 för 
de olika medlemsstaterna som fastställs i 
bilagan

- antingen det mål som fastställs för 
medlemsstaten ifråga i Kyotoprotokollet, 
eller

- medlemsstatens genomsnittliga utsläpp 
för 2008, 2009 och 2010 enligt de 
rapporter och kontroller som görs i 
enlighet med beslut 280/2004/EG.

Or. en

Motivering

Andan i de två punkterna förblir oförändrad, men hänvisningarna till begränsningen till 
utsläpp som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter stryks. Startpunkten för 
den linjära begränsningen skulle grunda sig på åtagandena enligt Kyotoprotokollet. Eftersom 
användningen av tillgodohavanden från den flexibla mekanismen för att uppnå åtagandena 
enligt Kyotoprotokollet troligtvis kommer att ändras efter det att detta protokoll löpt ut, (dvs. 
efter 2012) finns det emellertid ett behov av att bevara möjligheten att använda genomsnittet 
från åren 2008-2010.
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Ändringsförslag 67
Dragoş Florin David

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna se till att de 
egna totala utsläppen av växthusgaser från 
källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG under 2013 inte 
överskrider medlemsstatens genomsnittliga 
årliga utsläpp av växthusgaser under åren 
2008, 2009 och 2010 enligt de rapporter 
och kontroller som görs i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG och 
beslut 280/2004/EG.

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna se till att de 
egna totala utsläppen av växthusgaser från 
källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG under 2013 inte 
överskrider medlemsstatens genomsnittliga 
årliga utsläpp av växthusgaser under åren 
2008, 2009 och 2010 enligt de rapporter 
och kontroller som görs i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG och de rapporter som 
görs i enlighet med beslut 280/2004/EG.

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var
och en av medlemsstaterna årligen 
begränsa utsläppen av växthusgaser på ett 
linjärt sätt för att säkra att de inte 
överskrider de maximinivåer för 2020 för 
de olika medlemsstaterna som fastställs i 
bilagan.

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna årligen 
begränsa utsläppen av växthusgaser för att 
säkra att de inte överskrider de 
maximinivåer för 2020 för de olika 
medlemsstaterna som fastställs i bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 68
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna se till att de 
egna totala utsläppen av växthusgaser från 
källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG under 2013 inte 
överskrider medlemsstatens genomsnittliga 
årliga utsläpp av växthusgaser under åren 

2. I enlighet med punkt 3 och artikel 4 ska 
var och en av medlemsstaterna se till att de 
egna totala utsläppen av växthusgaser från 
källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG under 2013 inte 
överskrider medlemsstatens genomsnittliga 
årliga utsläpp av växthusgaser under åren 
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2008, 2009 och 2010 enligt de rapporter 
och kontroller som görs i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG och beslut 
280/2004/EG.

2008, 2009 och 2010 enligt de rapporter 
och kontroller som görs i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG och i enlighet med
beslut 280/2004/EG.

Or. ro

Ändringsförslag 69
Herbert Reul

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna årligen 
begränsa utsläppen av växthusgaser på ett 
linjärt sätt för att säkra att de inte 
överskrider de maximinivåer för 2020 för 
de olika medlemsstaterna som fastställs i 
bilagan.

utgår

Or. de

Motivering

En linjär minskning tar ingen hänsyn till tekniska förändringar och utvecklingar som inte 
förlöper linjärt. Subsidiaritetsprincipen bör dessutom tillämpas. Det slutliga målet måste vara 
avgörande.

Ändringsförslag 70
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna årligen 
begränsa utsläppen av växthusgaser på ett 
linjärt sätt för att säkra att de inte 
överskrider de maximinivåer för 2020 för 

I enlighet med punkt 3 och artikel 4 ska var 
och en av medlemsstaterna årligen 
begränsa utsläppen av växthusgaser för att 
säkra att de inte överskrider de 
maximinivåer för 2020 för de olika 
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de olika medlemsstaterna som fastställs i 
bilagan.

medlemsstaterna som fastställs i bilagan.

Or. ro

Motivering

För att minska utsläppen av växthusgaser krävs det investeringar i energieffektiv och ren 
teknik. Alla medlemsstater måste ha möjlighet att använda sådan teknik utifrån en 
investeringsplan med mätbara indikatorer och en icke-linjär modell som, i slutet av 
investeringsperioden, kan nå samma utsläppsnivå som den linjära modell som kommissionen 
föreslår.

Ändringsförslag 71
Alyn Smith

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid genomförandet av punkt 2 ska 
medlemsstaterna se till att begränsningen 
av deras utsläpp av växthusgaser beaktar 
de särskilda begränsande förhållanden 
som råder i de territorier som är 
behäftade med stora bestående 
geografiska och demografiska nackdelar.

Or. en

Motivering

Den delade bördan bör spegla gemenskapens ekonomiska och sociala mål samt dess mål när 
det gäller territoriell sammanhållning.
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Ändringsförslag 72
Herbert Reul

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Under perioden 2013–2019 får varje 
medlemsstat till det påföljande året föra 
över bristande minskningar på 2 % av sin 
tillåtna mängd utsläpp enligt punkt 2. De 
medlemsstater vars utsläpp ligger under de 
gränser som avses i punkt 2 får föra över 
de överskjutande minskningarna till nästa 
år.

3. Under perioden 2013–2019 får varje 
medlemsstat till det påföljande året föra 
över bristande minskningar på 5 % av sin 
tillåtna mängd utsläpp enligt punkt 2. De 
medlemsstater vars utsläpp ligger under de 
gränser som avses i punkt 2 får föra över 
de överskjutande minskningarna till nästa 
år eller överföra dem till en annan 
medlemsstat, som utnyttjar den överförda 
kvantiteten för att uppfylla sin tillåtna 
mängd utsläpp av växthusgas för det år då 
de överskjutande minskningarna 
genererades.

Or. de

Motivering

Jfr motsvarande motiveringar till ändringsförslagen till skälen.

Ändringsförslag 73
Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Under perioden 2013–2019 får varje 
medlemsstat till det påföljande året föra 
över bristande minskningar på 2 % av sin 
tillåtna mängd utsläpp enligt punkt 2. De 
medlemsstater vars utsläpp ligger under de 
gränser som avses i punkt 2 får föra över 
de överskjutande minskningarna till nästa 
år.

3. Under perioden 2013–2019 får varje 
medlemsstat till det påföljande året föra 
över bristande minskningar på 1 % av sin 
tillåtna mängd utsläpp enligt punkt 2. De 
medlemsstater vars utsläpp ligger under de 
gränser som avses i punkt 2 får föra över 
de överskjutande minskningarna till nästa 
år.
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Or. en

Motivering

För många medlemsstater skulle en minskning på 2 % utgöra en stor del av deras 
minskningsåtagande, och därför äventyra en verklig linjär minskning. Om 1 % i stället 
fastställdes som den största kvantiteten skulle det ges större garantier för att utsläppen i 
medlemsstaterna verkligen skulle minska.

Ändringsförslag 74
Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en medlemsstats utsläpp av 
växthusgaser ligger över den gräns som 
fastställts i punkt 2 ska medlemsstaten 
kompensera för denna underprestation 
året därpå genom att multiplicera de 
överskridande utsläppen av växthusgaser 
från det föregående året med en 
obligatorisk tilläggsfaktor för 
utsläppsminskning på 1,3. Om en 
medlemsstats utsläpp ligger under den 
gräns som fastställs i punkt 2 får 
medlemsstaten överföra de överskjutande 
minskningarna till nästa år.

Or. en

Motivering

Eftersom det är den totala utsläppsminskningen som räknas för att bekämpa 
klimatförändringen är det inte tillräckligt med påföljder. Kommissionen bör använda samma 
återställningsfaktor på 1,3 som också används i Kyotoprotokollets efterlevnadsmekanism.
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Ändringsförslag 75
András Gyürk

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I enlighet med Kyotoprotokollet ska 
medlemsstaterna under perioden 
2008-2012, eller om den nya 
internationella konventionen om 
klimatförändringar försenas, fram till 
dess att denna konvention träder ikraft, 
garantera att de utsläppsminskningar som 
uppnås som ett resultat av 
projektverksamhet, enligt artikel 17 i 
Kyotoprotokollet och i enlighet med 
artikel 3 i Kyotoprotokollet, och kvoter 
som överförs från en annan medlemsstat 
som en del av oanvända årliga 
utsläppskvoter kompletterar nationella 
åtgärder som medlemsstaterna har 
vidtagit.

Or. hu

Motivering

I Kyotoprotokollet anges det att flexibilitetsmekanismer ska komplettera viktiga nationella 
åtgärder. För att undvika situationer där medlemsstaterna inte kan fullgöra skyldigheter som 
införs i ett senare stadium är det motiverat att i beslutet ange att flexibilitetsmekanismer ska 
fungera som ett komplement.

Ändringsförslag 76
Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Gemenskapens utsläpp av 
växthusgaser från sektorer som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG ska 
fortsätta att minska årligen efter 2020, 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 44/72 AM\732191SV.doc

SV

vilket skulle leda till en minskning av 
sådana utsläpp med 80 % till 2050, 
jämfört med 1990 års nivåer, med 
slutmålet att eliminera utsläpp av 
växthusgaser från fossila bränslen som 
används inom Europeiska unionen. 
Kommissionen ska senast 2011 bedöma 
om det är lämpligt att göra åtskillnader 
när det gäller gemenskapens 
minskningsmål för ytterligare en period; i 
annat fall ska medlemsstaterna se till att 
de utsläpp som omfattas av detta beslut 
årligen minskas enligt en enhetlig 
minskningsfaktor.

Or. en

Motivering

Om EU ämnar respektera sitt tvågradsmål bör det redan nu minska utsläppen enligt en 
långsiktig plan. Rådet (miljö) har redan påpekat att EU:s utsläpp borde minska med 80 % 
fram till 2050.

Ändringsförslag 77
Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. För att garantera att potentialen för 
en minskning av EU:s energiförbrukning 
med 20 % fram till 2020 förverkligas 
måste det vägledande målet i 
handlingsplanen för energieffektivitet: att 
förverkliga möjligheterna 
(KOM(2006)0545) vara obligatoriskt för 
medlemsstaterna. 
Kommissionen ska föreslå åtgärder för 
hur detta ska uppnås senast 2009.

Or. en
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Motivering

Energibesparing är det mest kostnadseffektiva sättet att åtgärda klimatförändringen, men 
ändå är det effektivitetsmål som EU fastställt det enda mål för 2020 som inte är rättsligt 
bindande. Som ett första steg mot en stabil atmosfär, vilket gynnar EU:s ekonomi och 
befolkningens välmående, måste målet att uppnå EU:s potential prioriteras. Det enda sättet 
att säkerställa en sådan ansats är att göra om energieffektivitetsmålet till ett rättsligt 
bindande mål.

Ändringsförslag 78
Gunnar Hökmark

Förslag till beslut
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Varje medlemsstat får överföra en del av 
sina utsläppsrätter för växthusgas enligt 
artikel 3.1 och 3.2 till en annan 
medlemsstat. Den förvärvande 
medlemsstaten får använda utsläppsrätten 
för att uppfylla sina åtaganden enligt 
artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 79
Dragoş Florin David

Förslag till beslut
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användning av tillgodohavanden från 
projektverksamhet 

Användning av tillgodohavanden från 
projektverksamhet och överföring av 
överskjutande nationell 
utsläppsminskning

Or. en
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Ändringsförslag 80
Miloslav Ransdorf

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – leden a–c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012 för projekttyper som 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012.

(a) Certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012 för projekttyper som 
godtagits av en eller flera medlemsstater i 
enlighet med direktiv 2003/87/EG under 
perioden 2008–2012.

(b) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar från den 
1 januari 2013 för projekt som registrerats 
under perioden 2008–2012 och som är av 
en sådan typ att de har godtagits av alla
medlemsstater i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008-2012.

(b) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar från den 
1 januari 2013 och som är av en sådan typ 
att de har godtagits av en eller flera
medlemsstater i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008-2012.

(c) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar för 
projekt i de minst utvecklade länderna 
som är av en sådan projekttyp att de har 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012, fram till dess att de minst 
utvecklade länderna har ingått ett avtal 
med gemenskapen eller fram till 2020, 
beroende på vilket som kommer först.

Or. en

Motivering

Det är ovidkommande för klimatförändringen om klimatåtgärder vidtas inom EU eller någon 
annanstans. Klimatåtgärder är en global utmaning och ett globalt ansvar. Därför måste alla 
länder, sektorer och växthusgaser införlivas i ett gemensamt klimatåtgärdssystem – i största 
möjliga utsträckning – även om man inte skulle nå en ideal lösning. Detta kommer att ha en 
dämpande effekt på koldioxid- och energipriserna och kommer således att gynna industrins 
konkurrenskraft.
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Ändringsförslag 81
Dragoş Florin David

Förslag till beslut
Artikel 4 –punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012 för projekttyper som 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012.

(a) Certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012.

Or. en

Ändringsförslag 82
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 4 – – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012 för projekttyper som 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012.

(a) Certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012 för projekttyper som 
avser förnybara energikällor och 
effektivitet på efterfrågesidan, som 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012, med undantag av certifierade 
utsläppsminskningar från stora 
vattenkraftprojekt.

Or. en

Motivering

Det skulle vara inkonsekvent att tillåta kompensationer i industrisektorer som sannolikt 
kommer att läcka ut koldioxid. Ett erkännande av tillgodohavanden från investeringar som 
avser mekanismen för ren utveckling i dessa sektorer skulle i själva verket kunna innebära 
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ekonomiska stimulansåtgärder som främjar koldioxidläckage. Projekt som avser förnybara 
energikällor och effektivitet på efterfrågesidan representerar garanterat inte verksamhet inom 
EU:s exportindustri.

Ändringsförslag 83
Dragoş Florin David

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar från den 
1 januari 2013 för projekt som registrerats 
under perioden 2008–2012 och som är av 
en sådan typ att de har godtagits av alla 
medlemsstater i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012.

(b) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar från den 
1 januari 2013 för projekt som registrerats 
under perioden 2008–2012.

Or. en

Ändringsförslag 84
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar från den 
1 januari 2013 för projekt som registrerats 
under perioden 2008–2012 och som är av 
en sådan typ att de har godtagits av alla 
medlemsstater i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG under perioden 
20082012.

(b) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar från den 
1 januari 2013 för projekt som avser 
förnybar energi och effektivitet på 
efterfrågesidan och som registrerats under 
perioden 2008–2012 och som är av en 
sådan typ att de har godtagits av alla 
medlemsstater i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG under perioden 
20082012, med undantag av certifierade 
utsläppsminskningar från stora 
vattenkraftprojekt.
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Or. en

Motivering

Det skulle vara inkonsekvent att tillåta kompensationer i industrisektorer som sannolikt 
kommer att läcka ut koldioxid. Ett erkännande av tillgodohavanden från investeringar som 
avser mekanismen för ren utveckling i dessa sektorer skulle i själva verket kunna innebära 
ekonomiska stimulansåtgärder som främjar koldioxidläckage. Projekt som avser förnybara 
energikällor och effektivitet på efterfrågesidan representerar garanterat inte verksamhet inom 
EU:s exportindustri.

Ändringsförslag 85
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar för 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
är av en sådan projekttyp att de har 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012, fram till dess att de minst 
utvecklade länderna har ingått ett avtal 
med gemenskapen eller fram till 2020, 
beroende på vilket som kommer först.

(c) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar för 
projekt som avser förnybara energikällor 
och effektivitet på efterfrågesidan i de 
minst utvecklade länderna som är av en 
sådan projekttyp att de har godtagits av alla 
medlemsstater i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG under perioden 
20082012, med undantag av certifierade 
utsläppsminskningar från stora 
vattenkraftprojekt, fram till dess att de 
minst utvecklade länderna har ingått ett 
avtal med gemenskapen eller fram till 
2020, beroende på vilket som kommer 
först.

Or. en

Motivering

Det skulle vara inkonsekvent att tillåta kompensationer i industrisektorer som sannolikt 
kommer att läcka ut koldioxid. Ett erkännande av tillgodohavanden från investeringar som 
avser mekanismen för ren utveckling i dessa sektorer skulle i själva verket kunna innebära 
ekonomiska stimulansåtgärder som främjar koldioxidläckage. Projekt som avser förnybara 
energikällor och effektivitet på efterfrågesidan representerar garanterat inte verksamhet inom 
EU:s exportindustri.
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Ändringsförslag 86
Dragoş Florin David

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar för 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
är av en sådan projekttyp att de har 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012, fram till dess att de minst 
utvecklade länderna har ingått ett avtal 
med gemenskapen eller fram till 2020, 
beroende på vilket som kommer först.

(c) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar för 
projekt i de minst utvecklade länderna 
under perioden 2008–2012, fram till dess 
att de minst utvecklade länderna har ingått 
ett avtal med gemenskapen eller fram till 
2020, beroende på vilket som kommer 
först.

Or. en

Ändringsförslag 87
Nikolaos Vakalis

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid köp av dessa tillgodohavanden ska 
medlemsstaterna främja en jämlik 
geografisk fördelning av projekten och 
arbeta för att få till stånd ett framtida 
internationellt klimatavtal.

Vid köp av dessa tillgodohavanden ska 
medlemsstaterna främja en jämlik 
geografisk fördelning av projekten och 
arbeta för att få till stånd ett framtida 
internationellt klimatavtal och de bör se till 
att tillgodohavandena uppfyller inte bara 
stränga miljökriterier och sociala kriterier 
utan också additionalitetskriterier som 
följer internationella kvalitetskrav som 
”Gold standard”.

Or. el
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Motivering

Ersättningarna måste vara kompletterande och ”genuina” så att användningen av 
tillgodohavandena verkligen bidrar till en minskning av lokala utsläpp, samtidigt som de gör 
det möjligt för medlemsstaterna att upprätthålla en viss flexibilitet i sina insatser för att bidra 
till EU:s övergripande mål.

Ändringsförslag 88
Anni Podimata

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid köp av dessa tillgodohavanden ska
medlemsstaterna främja en jämlik 
geografisk fördelning av projekten och 
arbeta för att få till stånd ett framtida 
internationellt klimatavtal.

Medlemsstaterna ska se till att minst 50 % 
av dessa tillgodohavanden köps från de 
minst utvecklade länderna och små 
östater under utveckling i syfte att främja 
en jämlik geografisk fördelning av 
projekten och förbättra möjligheterna att 
få till stånd ett framtida internationellt 
klimatavtal.

Or. en

Ändringsförslag 89
Dragoş Florin David

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid köp av dessa tillgodohavanden ska
medlemsstaterna främja en jämlik 
geografisk fördelning av projekten och 
arbeta för att få till stånd ett framtida 
internationellt klimatavtal.

Vid köp av dessa tillgodohavanden bör
medlemsstaterna främja en jämlik 
geografisk fördelning av projekten och 
arbeta för att få till stånd ett framtida 
internationellt klimatavtal.

Or. en
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Ändringsförslag 90
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid köp av dessa tillgodohavanden ska
medlemsstaterna främja en jämlik 
geografisk fördelning av projekten och 
arbeta för att få till stånd ett framtida 
internationellt klimatavtal.

Vid köp av dessa tillgodohavanden måste
medlemsstaterna främja en jämlik 
geografisk fördelning av projekten och 
arbeta för att få till stånd ett framtida 
internationellt klimatavtal.

Or. ro

Motivering

Klargörande och precisering.

Ändringsförslag 91
Miloslav Ransdorf

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett framtida internationellt 
klimatavtal har ingåtts får 
medlemsstaterna endast utnyttja 
certifierade utsläppsminskningar från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet.

utgår

Or. en

Motivering

Det är ovidkommande för klimatförändringen om klimatåtgärder vidtas inom EU eller någon 
annanstans. Klimatåtgärder är en global utmaning och ett globalt ansvar. Därför måste alla 
länder, sektorer och växthusgaser införlivas i ett gemensamt klimatåtgärdssystem – i största 
möjliga utsträckning – även om man inte skulle nå en ideal lösning. Detta kommer att ha en 
dämpande effekt på koldioxid- och energipriserna och kommer således att gynna industrins 
konkurrenskraft.
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Ändringsförslag 92
Dragoş Florin David

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett framtida internationellt 
klimatavtal har ingåtts får medlemsstaterna 
endast utnyttja certifierade 
utsläppsminskningar från tredjeländer som 
har ratificerat avtalet.

3. När ett framtida internationellt 
klimatavtal har ingåtts får medlemsstaterna 
endast utnyttja certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 93
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett framtida internationellt 
klimatavtal har ingåtts får medlemsstaterna 
endast utnyttja certifierade 
utsläppsminskningar från tredjeländer som 
har ratificerat avtalet.

3. När ett framtida internationellt 
klimatavtal har ingåtts får medlemsstaterna 
endast utnyttja certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet.

Or. ro

Motivering

Såväl certifierade utsläppsminskningar som utsläppsminskningsenheter måste tas med i 
beräkningen.
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Ändringsförslag 94
Miloslav Ransdorf

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje medlemsstats årliga utnyttjande 
av tillgodohavanden enligt punkterna 1, 2 
och 3 får inte överskrida 3 % av 
medlemsstatens utsläpp av växthusgaser 
som inte omfattades av 
direktiv 2003/87/EG under 2005.

utgår

Var och en av medlemsstaterna får 
överföra outnyttjade delar av den 
kvantiteten till en annan medlemsstat.

Or. en

Motivering

Det är ovidkommande för klimatförändringen om klimatåtgärder vidtas inom EU eller någon 
annanstans. Klimatåtgärder är en global utmaning och ett globalt ansvar. Därför måste alla 
länder, sektorer och växthusgaser införlivas i ett gemensamt klimatåtgärdssystem – i största 
möjliga utsträckning – även om man inte skulle nå en ideal lösning. Detta kommer att ha en 
dämpande effekt på koldioxid- och energipriserna och kommer således att gynna industrins 
konkurrenskraft.

Ändringsförslag 95
Herbert Reul

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje medlemsstats årliga utnyttjande av 
tillgodohavanden enligt punkterna 1, 2 och 
3 får inte överskrida 3 % av 
medlemsstatens utsläpp av växthusgaser 
som inte omfattades av 
direktiv 2003/87/EG under 2005.

4. Varje medlemsstats årliga utnyttjande av 
tillgodohavanden enligt punkterna 1, 2 och 
3 får inte överskrida 10 % av 
medlemsstatens utsläpp av växthusgaser 
som inte omfattades av 
direktiv 2003/87/EG under 1990.

Or. de
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Motivering

Jfr motsvarande motivering till ändringsförslaget till skäl 13.

Ändringsförslag 96
Robert Goebbels

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje medlemsstats årliga utnyttjande av 
tillgodohavanden enligt punkterna 1, 2 och 
3 får inte överskrida 3 % av 
medlemsstatens utsläpp av växthusgaser 
som inte omfattades av 
direktiv 2003/87/EG under 2005.

4. Varje medlemsstats årliga utnyttjande av 
tillgodohavanden enligt punkterna 1, 2 och 
3 får inte överskrida 4 % av 
medlemsstatens utsläpp av växthusgaser 
som inte omfattades av 
direktiv 2003/87/EG under 2005.

Or. fr

Motivering

Syftet är att uppnå överensstämmelse med ändringsförslag 5 till skäl 13.

Ändringsförslag 97
Adina-Ioana Vălean

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje medlemsstats årliga utnyttjande av 
tillgodohavanden enligt punkterna 1, 2 och 
3 får inte överskrida 3 % av 
medlemsstatens utsläpp av växthusgaser 
som inte omfattades av 
direktiv 2003/87/EG under 2005.

4. Varje medlemsstats årliga utnyttjande av 
tillgodohavanden enligt punkterna 1, 2 och 
3 får inte överskrida 3 % av 
medlemsstatens utsläpp av växthusgaser 
som inte omfattades av 
direktiv 2003/87/EG under 1990.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att använda 1990 som utgångspunkt för att garantera större rättvisa mellan 
medlemsstaterna och för att erkänna de insatser som redan har gjorts av vissa medlemsstater 
som avsevärt har minskat sina utsläpp mellan 1990 och 2005. Detta skulle också vara i linje 
med Europeiska rådets rekommendationer, där det förespråkades att det nya systemet för 
fördelning av bördor ska erkänna och beakta redan uppnådda resultat i medlemsstaterna. 
1990 används som utgångspunkt i Kyotoprotokollet, men används även av EU vid 
fastställandet av unionens minskningsmål.

Ändringsförslag 98
Robert Goebbels

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Var och en av medlemsstaterna får 
överföra outnyttjade delar av den 
kvantiteten till en annan medlemsstat.

Var och en av medlemsstaterna får 
överföra outnyttjade delar av den 
kvantiteten till en annan medlemsstat eller 
föra över dem till följande år. I de 
medlemsstater som är hårt drabbade av en 
kraftig internationell transittrafik på väg 
får den årliga användningen av 
tillgodohavanden fördubblas. 
Kommissionen ska föreslå objektiva 
regler för att fastställa från vilken nivå av 
internationell transittrafik på väg dessa 
ytterligare tillgodohavanden får användas 
av berörda medlemsstater. Dessa regler 
ska antas i enlighet med artikel 9.2.

Or. fr

Motivering

I vissa medlemsstater är den internationella transittrafiken på väg mycket kraftig, vilket höjer 
utsläppen av kolidioxid i dessa medlemsstater, då principen om fri rörlighet inte ger dem 
något val. Dessa medlemsstater måste kunna välja att kompensera för dessa utsläpp från 
transiterande lastbilar och bilar genom att köpa ytterligare tillgodohavanden.
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Ändringsförslag 99
Adina-Ioana Vălean

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska endast använda 
projekttillgodohavanden från projekt som 
avser förnybar energi och effektiv 
slutanvändning som följer de höga 
kvalitetskriterier som garanterar 
projektens additionalitet och deras bidrag 
till en hållbar utveckling. 
Kvalitetskriterierna bör minst följa ”gold 
standard”-kriterierna eller motsvarande 
kriterier. Endast tillgodohavanden från 
vattenkraftprojekt som underskrider 
10 MW bör tillåtas, och endast om de 
följer kriterierna som uppställts av den 
internationella dammkommissionen.

Or. en

Motivering

”Guldstandarden” kan användas som en kvalitetsstandard för projekt som genomförs inom 
ramen för mekanismen för ren utveckling, eftersom det är en oberoende, öppen och 
internationellt erkänd organisation som utfärdar riktmärken för projekt av ”hög kvalitet”. 
Standarden är begränsad till projekt som avser förnybar energi och effektiv slutanvändning, 
och kräver att projekten följer en konservativ tolkning av det additionalitetstest som används i 
FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

Eftersom stora vattenkraftprojekt ofta får förödande effekter för människor och miljö bör de 
kriterier som föreslagits av den internationella dammkommissionen följas för att undvika 
sådana effekter.
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Ändringsförslag 100
Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska endast använda 
projekttillgodohavanden från projekt som 
avser förnybar energi och effektiv 
slutanvändning som följer de höga 
kvalitetskriterier som garanterar 
projektens additionalitet och deras bidrag 
till en hållbar utveckling. 
Kvalitetskriterierna bör minst följa ”gold 
standard”-kriterierna eller motsvarande 
kriterier. Endast tillgodohavanden från 
vattenkraftprojekt som underskrider 
10 MW bör tillåtas, och endast om de 
följer kriterierna som uppställts av den 
internationella dammkommissionen.

Or. en

Motivering

”Guldstandarden” är en oberoende, öppen och internationellt erkänd organisation som 
utfärdar riktmärken för projekt av ”hög kvalitet”. Standarden är begränsad till projekt som 
avser förnybar energi och effektiv slutanvändning, och kräver att projekten följer en 
konservativ tolkning av det additionalitetstest som används i FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar. Den kräver också att en oberoende tredje part som är ackrediterad av 
FN:s ramkonvention om klimatförändringar lägger fram bevis på att projektet ifråga på ett 
betydande sätt bidrar till hållbar utveckling, bl.a. att det ger sociala fördelar.

Ändringsförslag 101
Adina-Ioana Vălean

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I sina årsrapporter enligt artikel 3 i 
beslut 280/2004/EG ska medlemsstaterna 
ange sina årliga utsläpp till följd av 

1. Medlemsstaterna ska ange sina årliga 
utsläpp från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG, eventuella 
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genomförandet av artikel 3 och
användningen av tillgodohavanden enligt 
artikel 4.

överföringar av överskjutande 
minskningar som genomförts eller 
förvärvats i enlighet med artikel 3.3 och 
3.3a samt användningen av 
tillgodohavanden enligt artikel 4 senast 
den 31 mars nästföljande år.

Kommissionen ska få befogenhet att 
ändra de övervaknings- och 
rapporteringskrav som gäller i enlighet 
med beslut 280/2004/EG mot bakgrund av 
vad som framkommer av tillämpningen av 
detta beslut. Kommissionen ska 
kontrollera rapporterna före slutet av den 
aprilmånad som följer på den månad då 
rapporterna skulle lämnas in.

Or. en

Motivering

Det måste ske en gedigen och oberoende övervakning, rapportering och kontroll på en årlig 
och regelbunden basis i alla medlemsstater. Denna viktiga aspekt anges inte tydligt i 
kommissionens förslag, och den bör därför förtydligas. För att garantera årliga minskningar 
krävs det årlig och regelbunden rapportering. Genom beslutet bör kommissionen få möjlighet 
att regelbundet utvärdera huruvida en medlemsstat har följt detta beslut. Noggrann och 
regelbunden rapportering måste därför vara obligatoriskt.

Ändringsförslag 102
Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med utsläppsrapporteringen 2013 
ska denna bedömning vartannat år också 
omfatta gemenskapens och dess 
medlemsstaters planerade steg mot 
uppfyllandet av sina åtaganden enligt detta 
beslut. Medlemsstaterna ska senast den 
1 juli 2016 lämna in en aktualiserad 
redogörelse för sina planerade 
minskningsinsatser.

Från och med utsläppsrapporteringen 2013 
ska denna bedömning varje år också 
omfatta gemenskapens och dess 
medlemsstaters planerade steg mot 
uppfyllandet av sina åtaganden enligt detta 
beslut. Medlemsstaterna ska senast den 
1 juli 2014 och för varje efterföljande år
lämna in en aktualiserad redogörelse för 
sina planerade minskningsinsatser.
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Or. en

Motivering

Genom beslutet bör det införas en snävare tidsram för utvärderingen av medlemsstaternas 
framsteg med att genomföra beslutet. Utvärderingen bör börja tidigare än vad som 
föreslagits och ske varje år.

Ändringsförslag 103
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Rapport om gemenskapens åtgärder för 
att främja fullgörandet av åtagandena

1. Kommissionen ska utarbeta en rapport 
för att fastställa vilka ytterligare åtgärder 
som bör vidtas på gemenskapsnivå för att 
se till att de åtaganden om 
utsläppsminskningar som fastställs i detta 
beslut och det effektivitetsmål som 
Europeiska rådet fastställde i mars 2007 
fullgörs. Rapporten ska i synnerhet 
innehålla följande:
a) En bedömning av de framsteg som har 
gjorts i medlemsstaterna när det gäller att 
förbättra energieffektiviteten.
b) Resultaten från granskningen av det 
lämpliga med ett direktiv om vita 
certifikat, vilken fastställts i artikel 4.5 
i direktiv 2006/32/EG; särskilt ska 
möjligheten till ett obligatoriskt 
handelsystem med vita certifikat på 
gemenskapsnivå fastställas i denna 
rapport.
c) Detaljerade förslag för att minska 
utsläpp från bostäder och 
kontorsbyggnader genom förbättrade 
produkter och byggnadsstandarder, i syfte 
att se till att alla nya bostäder och 
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kontorsbyggnader är fria från 
koldioxidutsläpp senast 2020.
d) Bedömning av hur EU:s sektorsbundna 
strategier påverkar gemenskapens utsläpp 
av växthusgaser och den 
utsläppsminskningspotential som är 
knuten till dessa strategier.
2. Kommissionen ska lägga fram denna 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
senast den 1 september 2009. 
Kommissionen ska senast den 
30 juni 2010 lägga fram lämpliga 
lagstiftningsförslag för att garantera att 
det energieffektivitetsmål för 
gemenskapen för 2020 som 
Europeiska rådet kom överens om i 
mars 2007 uppnås och att annan 
gemenskapspolitik på lämpligt sätt bidrar 
till uppnåendet av de klimatpolitiska 
målen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bygger på ändringsförslag 17 från föredraganden och lägger till 
bestämmelser om hur det mål för en förbättring av gemenskapens energieffektivitet med 20 % 
fram till 2020, som Europeiska rådet fastställde i mars 2007, uppnås och genomförs i 
bindande EU-lagstiftning.

Ändringsförslag 104
Adina-Ioana Vălean

Förslag till beslut
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Effekten av gemenskapens åtgärder på 
medlemsstaternas åtaganden för att nå 

gemenskapens övergripande mål
1. När föreslagen gemenskapspolitik och 
föreslagna gemenskapsåtgärder avsevärt 
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skulle kunna påverka uppnåendet av 
gemenskapens och medlemsstaternas 
åtaganden för att minska utsläppen av 
växthusgaser, ska den obligatoriska 
konsekvensbedömning som kommissionen 
gör av varje förslag innehålla en 
kvantifiering av eventuell påverkan på 
gemenskapens och varje enskild 
medlemsstats utsläpp av växthusgaser. 
2. Kommissionen ska senast den 
31 december 2010, och därefter vart 
tredje år, utarbeta en rapport om hur 
gemenskapens politik och åtgärder för att 
begränsa utsläppen av växthusgaser 
påverkar gemenskapens och varje enskild 
medlemsstats insatser för att begränsa 
utsläppen av växthusgaser i enlighet med 
bestämmelserna i detta beslut.

Or. en

Motivering

För att garantera att gemenskapspolitiken är samstämd och effektiv är det viktigt att införliva 
klimatförändringsfrågor i EU:s nuvarande och framtida politik. Klimatförändringen har 
kommit att bli en övergripande fråga och bör behandlas som sådan. Det är därför viktigt att 
regelbundet utvärdera hur gemenskapens politik för utsläpp av växthusgaser påverkar de 
åtaganden som gjorts av gemenskapen som helhet och av varje enskild medlemsstat.

Ändringsförslag 105
András Gyürk

Förslag till beslut
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a.
Ny gemenskapsfinansiering för 
energieffektiv teknik med låg 

koldioxidförbrukning
(1) En andel av de inkomster som generas 
av auktioner på utsläppsrätter enligt 
gemenskapens system, som fastställs 
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i artikel 10 i direktiv 2003/87/EEG, ska 
investeras i en gemenskapsfond för
a) främjande och utnyttjande av åtgärder 
för låg koldioxidförbrukning och hög 
energieffektivitet i bostäder och 
allmännyttiga byggnader,
b) främjande och utnyttjande av 
transporttekniker och metoder med låg 
koldioxidförbrukning.
(2) Målet med fonden ska vara att utverka 
finansiering från den privata sektorn i så 
stor utsträckning som möjligt.
(3) Kommissionen ska lägga fram 
särskilda förslag om storlek, användning 
och inriktning för en sådan fond 
senast den 30 juni 2010.

Or. hu

Motivering

Att investera en del av inkomsterna från systemet för handel med utsläppsrätter i en fond är 
en målsättning som bör understödjas. Fonden bör användas för att stödja energieffektiva 
investeringar i allmännyttiga byggnader snarare än i kommersiella byggnader.

Ändringsförslag 106
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5b
Efterlevnadsmekanism

1. När en medlemsstats utsläpp av 
växthusgaser från källor som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG 
överskrider den årliga utsläppsgränsen 
för växthusgaser enligt artikel 3 i detta 
beslut, ska medlemsstaten i fråga betala 
böter för de överskjutande utsläppen som 
motsvarar det belopp som fastställs i 
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artikel 16 i direktiv 2003/87/EG. Böterna 
för överskjutande utsläpp ska betalas till 
en gemenskapsfond vars syfte är att 
finansiera åtgärder för att begränsa 
klimatförändringar.
2. Kommissionen ska vidta åtgärder för 
att upprätta den gemenskapsfond som 
avses i punkt 1. Dessa åtgärder, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar av detta 
beslut genom att komplettera det, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 9.2.
3. Utöver vad som anges i punkt 1 ska den 
sammanlagda mängd, uttryckt i ton 
koldioxidekvivalenter, som överskrider 
gränsen dras av från nästa kvantitet 
utsläppsrätter som auktioneras ut av 
medlemsstaten enligt artikel 10.2 i 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bygger på ändringsförslag 17 från föredraganden och lägger till 
bestämmelser om hur det mål för en förbättring av gemenskapens energieffektivitet med 20 % 
fram till 2020, som Europeiska rådet fastställde i mars 2007, uppnås och genomförs i 
bindande EU-lagstiftning.

Ändringsförslag 107
Nikolaos Vakalis

Förslag till beslut
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När gemenskapen ingår ett 
internationellt klimatavtal som leder till 
större obligatoriska minskningar än vad 
som krävs enligt artikel 3 ska 
kommissionen förelägga 
Europaparlamentet och rådet ett förslag 
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om en ändring av detta beslut.
2. Från och med året efter det att det avtal 
som avses i punkt 1 ingås ska 
gemenskapens utsläpp av växthusgaser 
från källor som inte omfattas av
direktiv 2003/87/EG år 2020 enligt 
artikel 3.1 minskas ytterligare med en 
kvantitet som motsvarar den 
sammanlagda ytterligare minskning av 
utsläppen i gemenskapen av växthusgaser 
från alla källor, vilken gemenskapen 
förbinds att göra i enlighet med avtalet, 
multiplicerat med den andel av 
gemenskapens sammanlagda 
utsläppsminskningar som 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 3 
bidrar till genom minskning av utsläppen 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG. 
3. Varje medlemsstat ska bidra till 
gemenskapens ytterligare 
minskningsinsatser i en utsträckning som 
står i proportion till medlemsstatens andel 
av gemenskapens totala utsläpp från 
källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG under 2020 i enlighet 
med artikel 3.
Kommissionen ska ändra bilagan så att 
utsläppsgränserna följer vad som anges i 
första stycket. En sådan åtgärd, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar av detta 
beslut ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 9.2.
4. Medlemsstaterna får öka utnyttjandet 
av de tillgodohavanden för minskade 
växthusgasutsläpp som avses i artikel 4.4 
och som kommer från tredjeländer som 
har ratificerat det avtal som avses i 
punkt 1 och en sådan ökning kan i 
enlighet med punkt 5 avse upp till hälften 
av den ytterligare minskningsinsats som 
görs i enlighet med punkt 2.
Var och en av medlemsstaterna får 
överföra outnyttjade delar av den 
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kvantiteten till en annan medlemsstat.
5. Kommissionen ska anta åtgärder för att 
främja medlemsstaternas utnyttjande av 
ytterligare tillgodohavanden från projekt 
och av andra typer av mekanismer som 
skapas inom ramen för det internationella 
avtalet, beroende på vilket som är 
lämpligast. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar av detta beslut 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 9.2.

Or. el

Motivering

När gemenskapen ingår ett internationellt klimatavtal måste detta beslut ändras för att ta 
hänsyn till de nya förhållandena.

Ändringsförslag 108
Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får öka utnyttjandet 
av de tillgodohavanden för minskade 
växthusgasutsläpp som avses i artikel 4.4 
och som kommer från tredjeländer som 
har ratificerat det avtal som avses i 
punkt 1 och en sådan ökning kan i 
enlighet med punkt 5 avse upp till hälften 
av den ytterligare minskningsinsats som 
görs i enlighet med punkt 2.

utgår

Var och en av medlemsstaterna får 
överföra outnyttjade delar av den 
kvantiteten till en annan medlemsstat.

Or. en
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Motivering

Utnyttjandet av projekttillgodohavanden bör beviljas utöver och inte i stället för inhemska 
minskningsinsatser enligt artikel 3. För att säkerställa det tekniska nyskapande som behövs 
för de mycket större minskningar av utsläppen av växthusgaser som måste till efter 2020 och 
för att säkerställa lämpliga incitament för tillväxtländer att främja miljövänlig utveckling 
krävs det att EU föregår med gott exempel. Om medlemsstaterna får möjlighet att överföra 
tillgodohavanden skulle detta hämma nyskapandet.

Ändringsförslag 109
András Gyürk

Förslag till beslut
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Utvidgad räckvidd för 
direktiv 2003/87/EG

Den totala mängden utsläpp enligt artikel 
3 i detta beslut ska anpassas efter den 
mängd tillgodohavanden för utsläpp av 
växthusgaser som utfärdas i enlighet med 
artikel 11 i direktiv 2003/87/EG på grund 
av ändringar vad gäller vilka källor som 
omfattas av direktivet till följd av 
kommissionens slutliga godkännande av 
de nationella fördelningsplanerna för 
perioden 2008–2012 i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Med tanke på att detta beslut kommer att omfatta systemet för handel med utsläppsrätter, i 
stället för att som i nuläget bara komplettera det, kommer det inte att behövas någon 
anpassningsmekanism för att beakta en eventuell ökning enligt detta system eftersom det inte 
på något sätt kommer att påverka de totala nationella målkvantiteterna.
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Ändringsförslag 110
Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Genom beslutet bör det införas en snävare tidsram för utvärderingen av medlemsstaternas 
framsteg med att genomföra beslutet. Utvärderingen bör börja tidigare än vad som 
föreslagits och ske varje år.

Ändringsförslag 111
Adam Gierek

Förslag till beslut
Bilaga

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. pl

Motivering

Med tanke på den nya lydelsen av artikel 3 är det lämpligt att stryka bilagan om 
medlemsstaternas utsläpp av växthusgaser.
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Ändringsförslag 112
Herbert Reul

Förslag till beslut
Bilaga – kolumn 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränser för medlemsstaternas utsläpp av 
växthusgaser 2020 i förhållande till 
utsläppsnivåerna 2005 för utsläpp som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG

Gränser för medlemsstaternas utsläpp av 
växthusgaser 2020 i förhållande till 
utsläppsnivåerna 1990 för utsläpp som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG

(Värdena måste räknas om.)

Or. de

Motivering

Referensåret bör vara 1990, och kommissionen uppmanas att beräkna värdena på nytt i 
enlighet härmed.

Ändringsförslag 113
András Gyürk

Förslag till beslut
Bilaga

Kommissionens förslag

Gränser för
medlemsstaternas utsläpp 

av växthusgaser 2020 i 
förhållande till 

utsläppsnivåerna för 
utsläpp som inte omfattas 

av direktiv 2003/87/EG

Medlemsstaternas utsläpp 
av växthusgaser 2020 som 
resultat av genomförande 

av artikel 3
(antal ton i 

koldioxidekvivalenter)

Belgien -15% 70954356
Bulgarien 20% 35161279
Tjeckien 9% 68739717
Danmark -20% 29868050
Tyskland -14% 438917769
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Estland 11% 8886125
Irland -20% 37916451

Grekland -4% 64052250
Spanien -10% 219018864

Frankrike -14% 354448112
Italien -13% 305319498
Cypern -5% 4633210
Lettland 17% 9386920
Litauen 15% 18429024

Luxemburg -20% 8522041
Ungern 10% 58024562
Malta 5% 1532621

Nederländerna -16% 107302767
Österrike -16% 49842602

Polen 14% 216592037
Portugal 1% 48417146

Rumänien 19% 98477458
Slovenien 4% 12135860
Slovakien 13% 23553300
Finland -16% 29742510
Sverige -17% 37266379

Förenade kungariket -16% 310387829

Ändringsförslag

Medlemsstaternas utsläpp 
av växthusgaser 2020 som 
resultat av genomförande 

av artikel 3
(antal ton i 

koldioxidekvivalenter)
(Sektorer som omfattas 
av systemet för handel 

med utsläppsrätter samt 

Gränser för 
medlemsstaternas utsläpp 

av växthusgaser 2020 
jämfört med målet i 

Kyotoprotokollet
(Sektorer som omfattas 
av systemet för handel 

med utsläppsrätter samt 
andra sektorer)
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andra sektorer)
Belgien 110.535 -18%

Bulgarien 100.043 -18%
Tjeckien 146.541 -18%
Danmark 45.402 -18%
Tyskland 798.368 -18%
Estland 32.155 -18%
Irland 51.526 -18%

Grekland 109.662 -18%
Spanien 273.256 -18%

Frankrike 462.419 -18%
Italien 396.270 -18%
Cypern -18%
Lettland 19.546 -18%
Litauen 32.278 -18%

Luxemburg 7.774 -18%
Ungern 88.948 -18%
Malta -18%

Nederländerna 164.207 -18%
Österrike 56.394 -18%

Polen 434.302 -18%
Portugal 62.638 -18%

Rumänien 213.093 -18%
Slovenien 15.355 -18%
Slovakien 54.355 -18%
Finland 58.223 -18%
Sverige 61.531 -18%

Förenade kungariket 559.581 -18%

Or. en

Motivering

Enligt detta förslag skulle det för att nå det mål som kommissionen föreslår för 2020 krävas 
en gemensam minskning på 18 % för varje medlemsstat i förhållande till medlemsstatens mål 
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enligt Kyotoprotokollet. Systemet för handel med utsläppsrätter skulle förbli detsamma som i 
kommissionens förslag – KOM(2008)0016 slutlig - 2008/0013(COD). Cypern och Malta 
ingår inte i bilaga I och de har inga mål enligt Kyotoprotokollet. Siffrorna för dessa länder 
bör därför förhandlas.
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