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KORTFATTAD MOTIVERING

I förslaget till beslut fastställs enskilda, bindande mål för varje medlemsstat när det gäller att 
minska utsläpp från sektorer som inte omfattas av Europeiska unionens system för 
utsläppshandel (EU ETS). Genom förslagen förväntar man sig att en stor andel av de 
utsläppsminskningar som krävs för att uppfylla något av målen kommer att uppfyllas genom 
EU:s system för handel med utsläppsrätter. Sektorer som omfattas av EU ETS erbjuder ofta 
de mest kostnadseffektiva möjligheterna till utsläppsminskningar. Men EU ETS omfattar 
också industrisektorer som utsätts för internationell konkurrens och riskerar 
”koldioxidläckage” (till exempel överflyttning av produktion till tredjeländer med mindre 
stränga utsläppskontroller) om kostnaderna och regelbördan blir för betungande inom EU. 
Om alltför mycket av bördan från utsläppsminskningarna läggs på EU ETS kommer det att 
inverka på ekonomins alla sektorer genom höjda elpriser. 

Föredraganden välkomnar därför i princip det förslag till beslut som kommissionen har lagt 
fram – där man tydligt fastställer vad sektorer som inte omfattas av system för handel med 
utsläppsrätter ska bidra med till EU:s utsläppsmål. Men han anser att det finns utrymme för 
avsevärda förbättringar och klargöranden.

Föredraganden föreslår inte att det ska läggas fram detaljerade ändringsförslag till de artiklar 
som syftar till att öka det övergripande utsläppsmålet till 30 procent eller förlänga målet till 
efter 2020. Inte heller avser han att lägga fram några ändringsförslag till de mål som fastställts 
för varje enskild medlemsstat. Båda målen är resultat av långa förhandlingar med 
medlemsstaterna. Ändringsförslag till dessa mål kommer i bästa fall att vara verkningslösa. 
I värsta fall kan de skada pågående förhandlingar i rådet, försena antagandet av paketet och 
komplicera EU:s ståndpunkt när det gäller ett framtida internationellt avtal. 

1. Bestämmelser om kommittéförfarandet

Artikel 6 gör det möjligt för kommissionen att använda kommittéförfarandet för att ändra 
medlemsstaternas utsläppsmål ifall ett nytt internationellt avtal ingås, så att alla ytterligare 
utsläppsminskningar fördelas i förhållande till enskilda medlemsstaters andel av 
gemenskapens totala utsläpp från källor som inte omfattas av EU ETS. Det möjliggör också 
användningen av kommittéförfarandet för att 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” – en central befogenhet, vars 
tillämpning kommer att få en potentiellt viktig inverkan på existerande flexibla lösningar för 
medlemsstater när de ska nå sina mål. Slutligen fastställs det också i artikel 6 hur stor del av 
de ökade utsläppsminskningarna som fastställs i det nya avtalet som kan utnyttjas genom att 
använda tillgodohavanden från projekt i tredjeländer.

Föredraganden anser att det är för tidigt att fastställa fasta principer för fördelningen av 
utsläpp och uppfyllande av ett nytt mål som föreskrivs genom ett nytt internationellt avtal. 
Ett sådant internationellt avtal skulle kunna förekomma i många former – och nyckelfaktorer 
såsom vilka länder som ska omfattas, vilken ambitionsnivå som avses och om avtalet ska 
bygga på lagligt bindande mål är fortfarande långt ifrån lösta. 
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Ännu viktigare, som en central principfråga, är att kommittéförfarandet bör begränsas till 
områden som är tekniska och ”icke-väsentliga” till sin natur. Det är uppenbart att frågan om 
vilka mål enskilda medlemsstater måste uppfylla och med vilka flexibla lösningar som de 
skulle behöva uppfylla dem enligt ett nytt internationellt avtal inte är ”icke-väsentliga” frågor.

2. Utsläppshandel mellan medlemsstater

Föredraganden noterar att målet på 20 procent är ett gemensamt mål för EU. När det gäller 
denna princip bör utsläppsminskningar, i den mån de är ändamålsenliga, uppfyllas varhelst 
inom EU de är mest kostnadseffektiva. När det gäller EU:s system för handel med 
utsläppsrätter är detta tillåtet genom handel mellan anläggningar inom en EU-ram. I detta 
beslut finns det dock inga uttryckliga undantag för sådan handel – förutom överföring av 
tillgodohavanden från projekt i tredjeländer. 

Föredraganden anser att detta är ett allvarligt utelämnande, och anser att medlemsstaterna bör 
ha möjlighet att överföra prestationer som överstiger målen – när de gäller årliga mål och mål 
för 2020 – till andra medlemsstater, vilket ska underställas lämpliga kontroller och 
vederbörlig rapportering. Detta kommer att stimulera medlemsstater att prestera utöver sina 
mål, och skapa ytterligare flexibla lösningar för de medlemsstater som, kanske på grund av 
orsaker som ligger utanför deras kontroll, inte lyckas uppnå sina mål.

3. Tillgodohavanden från projekt i tredjeländer

Föredraganden noterar att de frågor som har tagits upp om utnyttjandet av tillgodohavanden 
från projekt i tredjeländer inte bör behandlas samtidigt som EU siktar på sitt lägre, unilaterala 
mål på 20 procent. Detta är fortfarande diskutabelt.

Föredraganden anser att medlemsstaterna bör erbjudas så hög flexibilitet som möjligt. 
Åtminstone bör medlemsstaterna på ett tidigt stadium få visshet om vilka tillgodohavanden 
från projekt som de kommer att kunna utnyttja och när. Om ett internationellt avtal skulle 
ingås tidigare kommer denna säkerhet att garanteras av de relevanta fördragen. Men 
i avsaknad av ett internationellt avtal finns det ingen sådan säkerhet för medlemsstaterna 
efter 2012.

Föredraganden anser att kommissionen bör åläggas att senast i januari 2011 (långt efter det 
eventuella inledandet av internationella förhandlingar i Köpenhamn i december 2009) lägga 
fram särskilda förslag till avtal på gemenskapsnivå med tredjeländer, i vilka möjligheterna att 
generera tillgodohavanden från projekt som kommer att tillåtas enligt sådana avtal noggrant 
anges.

4. Tillämpade principer

Förslaget till beslut bygger på solidaritetsprincipen och principen om likabehandling mellan 
medlemsstaterna.

I förslaget tar man trots detta inte upp genomförandemetoder som ska stärka solidariteten 
mellan staterna, eller de kriterier som legat till grund för att fastställa den nödvändiga 
rättvisan mellan staterna. Det är inte bara medlemsstaternas ekonomiska situation som skiljer 
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sig åt i mycket hög grad, utan deras möjligheter att utveckla förnybara energikällor är också 
mycket olika.

Enligt kommissionen bör medlemsstaternas insatser för att minska utsläppen ske med hänsyn 
till BNP per capita i de 27 länderna. Bruttonationalprodukten mäter ett årligt flöde, men inte 
slutdestinationen för dessa flöden. Man tar inte hänsyn till rikedomarna i varje enskilt land. 
Om kommissionen skulle vilja basera medlemsstaternas insatser på solidaritetsprincipen 
skulle BNI per capita utgöra en mycket mer objektiv grund. Bruttonationalprodukten, som för 
övrigt används för att beräkna unionens egna resurser, fås fram genom att man från BNP drar 
av de primära råvaror som utbetalas av inhemska enheter till utländska enheter, genom att 
höja den primärintäkt som mottas från resten av världen.

Kommissionen ignorerar också den faktiska situationen i medlemsstaterna i sitt förslag. 
Genom att föreskriva medlemsstaterna en skyldighet att uppnå ett visst resultat måste de få 
stor flexibilitet när det gäller valet av hjälpmedel. Varje medlemsstat måste få möjlighet att 
planera en energimix som är så vettig som möjligt med tanke på dess faktiska möjligheter, 
kostnadseffektiviteten, alltså genomförandemetodens ekonomiska fördelar. Man måste göra 
det möjligt för länderna att använda mekanismen för ren utveckling från Kyoto, som är ett 
viktigt bidrag till överföring av den renaste tekniken till tredjeländerna.

Genom territorialprincipen, som paketen om klimat och energi baseras på, förbjuds särskilt 
unionens små länder att försöka dra bättre nytta av förnybara energikällor. Det är tydligt att de 
geografiska, geologiska, hydrauliska osv. särdragen skiljer sig åt oerhört mycket åt mellan en 
stat och en annan. Solenergi är mycket viktigare i Sydeuropa än det är i Nordeuropa. 
Vattenkraft är viktigare i alpina länder och i de nordiska länderna. Vindkraft är mycket lättare 
att utnyttja i de länder som gränsar till havet och utsätts för vindar som gör det möjligt att 
uppföra parker med vindkraftverk till havs. Avskiljning och lagring av koldioxid och 
kolupptag (CCS) är bara möjligt om geologin tillåter det. De medlemsstater som är 
handikappade på grund av sin geografi måste få möjlighet att investera i projekt för förnybar 
energi utanför sitt territorium och dra nytta av sådana fördelar som utsläppsminskningar. 
Enligt föredraganden måste det också skapas en riktig inre marknad för certifikatssystem för 
”grön” energi.

5. Energikällor med låg koldioxidhalt

Användning av kärnenergi omfattas av subsidiaritetsprincipen och är därmed varje lands 
demokratiska val. Enligt föredraganden kommer inte Europeiska unionen att slippa undan 
från en debatt om kärnkraften. Det blir ännu tydligare att alla rapporter som är normgivande 
i ämnet, oavsett om det handlar om dem från Internationella energiorganet eller Mellanstatliga 
panelen för klimatförändringar (rapporten från Bangkok 2007), inte lämnar skuggan av ett 
tvivel att den massiva efterfrågan på kolprodukter kommer att öka framemot 2030, kanske 
2050. Man kommer trots allt att göra ansträngningar på områdena ekonomi och 
energieffektivitet som skulle kunna leda till resultat under de kommande årtiondena. 
Omställningen till förnybara energikällor kommer att gå långsammare och bli mer kostsam än 
somliga påstår. Det är uppenbart att EU inte kommer att kunna nå sitt mål på 10 procent av 
biobränslen till 2020, något som säkert kommer att äventyra målet på 20 procent av förnybara 
energikällor före 2020. I alla händelser kommer man att tvingas täcka 80 eller 70 procent av 
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den resterande energiefterfrågan med de traditionella energimetoderna, fossila bränslen eller 
kärnkraft till 2020.

Om det huvudsakliga målet är att omgående minska koldioxidutsläppen måste man införliva 
källor med låg koldioxidhalt i EU:s mål.

6. Nödvändigheten av en global insats

Enligt föredraganden kommer inte Europiska unionens insatser för att minska utsläppen av 
växthusgaser (14 procent av världens koldioxidutsläpp) att leda till något särskilt, om inte de 
andra stora industriländerna, särskilt USA, Indien, Ryssland, Brasilien med flera, åtar sig att 
gå med på betydande insatser när det gäller utsläppsminskning.

Även om det skulle bli fråga om ett tvingande internationellt avtal under de kommande åren 
för perioden efter Kyoto kommer EU att bära med sig sitt mål att minska utsläppen från 20 till 
30 procent före 2020. Det skulle vara en oerhört viktig insats, som hur önskvärd den än är ur 
miljömässig synvinkel får mycket stora ekonomiska, sociala och sociologiska följder för 
folken inom EU.

En sådan omställning kommer inte att kunna göras genom kommittéförfarandet, utan måste 
beslutas genom medbeslutande efter en demokratisk debatt. Kommissionen uppmanas att 
lägga fram förslag med hänsyn till de förpliktelser som världssamfundet ska åta sig. Även om 
de kommande förhandlingarna ständigt kommer att misslyckas bör Europeiska unionen ändå 
se över den lagstiftning som den ämnar anta.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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, 

(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 
BNI per capita. Medlemsstater som i dag 
har en relativt låg BNI per capita, och 
därmed hög tillväxtpotential för sin BNI, 
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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.

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 BNI per capita bör 
minska sina utsläpp jämfört med 2005 års 
nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 2

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 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 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. 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. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Som ett verktyg för att jämna ut 
skillnaderna när det gäller 
medlemsstaternas kostnader för 
utsläppsminskning och möjliggöra en 
ökad geografisk flexibilitet, samtidigt som 
den sammanlagda kostnadseffektiviteten 
när det gäller gemenskapens 
sammantagna åtagande höjs, bör en 
medlemsstat ha möjlighet att överföra en 
del av sina utsläppsrätter för växthusgas 
till en annan medlemsstat. Denna 
överföring bör regleras genom ett 
bilateralt avtal, och öppenheten 
garanteras genom ett meddelande till 
kommissionen och en registrering av 
överföringen i de båda berörda 
medlemsstaternas register.

Or. en

Ändringsförslag 4

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 

(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 
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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.

säkerhet för investerare.  Vid handel med
dessa tillgodohavanden bör 
medlemsstaterna se till att minst 50 % köps 
från de minst utvecklade länderna i syfte 
att främja en jämlik geografisk fördelning 
av projekten och förbättra möjligheterna
för att få till stånd ett framtida
internationellt klimatavtal.

O9r. en

Ändringsförslag 5

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, 
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 4 % 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. 
Medlemsstaterna bör få rätt att överföra 
outnyttjade tillgodohavanden till andra 
medlemsstater, förutsatt att minst 50 % av 
dessa projekt genomförs i de minst 
utvecklade länderna.

Or. en
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Ändringsförslag 6

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 
principen om solidaritet mellan 
medlemsstaterna och behovet av hållbar 
ekonomisk tillväxt i hela gemenskapen. 
Kommissionen bör för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
ett lagstiftningsförslag om sådana 
justeringar och ytterligare detaljerade 
bestämmelser om medlemsstaternas 
utnyttjanden av tillgodohavanden från 
projekt som syftar till att minska 
utsläppen av växthusgaser i tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 7

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 2  stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 ska följande definitioner också 
vara tillämpliga:

utsläpp av växthusgaser: utsläpp av 
koldioxid (CO2), metan (CH4), 
dikvävedioxid (N2O), fluorkolväten 
(HFCs), perfluorkolväten (PFCs) och 
svavelhexafluorid (SF6), från olika källor 
som inte omfattas av EU:s system för 
utsläppshandel och uttryckt som 
koldioxidekvivalenter i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG,

internationellt avtal: ett globalt och 
omfattande avtal inom ramen för 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC), som 
omfattar EU:s mål att minska 
växthusgasutsläppen med 30 % till 2020 
jämfört med 1990 års nivåer, att andra 
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industriländer också åtar sig att göra 
jämförbara utsläppsminskningar och att 
ekonomiskt mer avancerade 
utvecklingsländer i rimlig utsträckning 
bidrar enligt deras ansvar och alltefter 
förmåga.

Or. en

Ändringsförslag 9

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 3 % 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. en

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en medlemsstats utsläpp 2020
ligger under den gräns som fastställs 
i bilagan till detta beslut, får de 
överskjutande minskningarna överföras 
till en annan medlemsstat, som får 
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utnyttja den överförda kvantiteten för att 
fullgöra sin tillåtna mängd utsläpp för 
2020.

Or. en

Ändringsförslag 11

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 
godtagits i enlighet med de 
tillvägagångssätt och förfaranden som 
antagits för genomförandet av 
artiklarna 6 och 12 i Kyotoprotokollet 
samt tillämpliga beslut enligt detta.

Or. en

Ändringsförslag 12

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 och 
som är av en sådan typ att de har godtagits 
i enlighet med de tillvägagångssätt och 
förfaranden som antagits för 
genomförandet av artikel 12 
i Kyotoprotokollet samt tillämpliga beslut 
enligt detta.

Or. en
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Ändringsförslag 13

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 som 
är av en sådan projekttyp att de har 
godtagits i enlighet med de 
tillvägagångssätt och förfaranden som 
antagits för genomförandet av artikel 12 
i Kyotoprotokollet samt tillämpliga beslut 
enligt detta 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 14

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 handel med dessa tillgodohavanden 
ska medlemsstaterna se till att minst 50 %
köps av de minst utvecklade länderna för 
att främja en jämlik geografisk fördelning 
av projekten och förbättra möjligheterna 
för att få till stånd ett framtida
internationellt klimatavtal.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utöver vad som anges i punkt 1 och för 
den händelse att ingåendet av ett 
internationellt klimatavtal försenas, får 
medlemsstaterna, för genomförandet av de 
skyldigheter som anges i artikel 3, utnyttja 
ytterligare tillgodohavanden från projekt 
eller en annan verksamhet som leder till 
minskning av växthusgasutsläpp i enlighet 
med artikel 11a.5 i direktiv 2003/87/EG.

2. Utöver vad som anges i punkt 1 och för 
den händelse att ingåendet av ett 
internationellt klimatavtal försenas, får 
medlemsstaterna, för genomförandet av de 
skyldigheter som anges i artikel 3, utnyttja 
ytterligare tillgodohavanden från projekt 
eller en annan verksamhet som leder till 
minskning av växthusgasutsläpp i enlighet 
med artikel 11a.5 i direktiv 2003/87/EG. 
Kommissionen ska lägga fram särskilda
förslag till sådana avtal senast 
i januari 2011 om ett internationellt 
klimatavtal inte har kommit till stånd vid 
detta datum.

Or. en

Ändringsförslag 16

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 
genomförandet av artikel 3 och 
användningen av tillgodohavanden enligt 
artikel 4.

1. I sina årsrapporter enligt artikel 3 
i beslut 280/2004/EG ska medlemsstaterna 
ange sina årliga utsläpp till följd av 
genomförandet av artikel 3, alla 
överföringar av överskjutande 
minskningar som genomförts eller 
mottagits i enlighet med artiklarna 3.3 
och 3.3a och användningen av 
tillgodohavanden enligt artikel 4.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE406.142v01-00 16/19 PA\723995SV.doc

SV

Ändringsförslag 17

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, 
i vilken ytterligare åtgärder fastställs som 
bör vidtas på gemenskapsnivå för att se 
till att åtaganden för utsläppsminskning 
som fastställs i detta beslut fullgörs. 
I synnerhet ska rapporten innehålla 
följande:
a) Resultaten från granskningen av 
lämpligheten av ett direktiv om vita 
certifikat, som 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.
b) 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 
kontorsbyggnader är fria från 
koldioxidutsläpp senast 2020.
2. Kommissionen ska lägga fram denna 
rapport inför Europaparlamentet och 
rådet senast den 1 september 2009. Den 
ska lägga fram lämpliga 
lagstiftningsförslag i samband med denna 
rapport senast den 30 juni 2010.

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5b
Nya anslag från gemenskapen för teknik 
med låg koldioxidförbrukning och hög 

energieffektivitet
1. En andel av de inkomster som generas 
av auktioner på utsläppsrätter enligt 
gemenskapens system, som fastställs 
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 hem och kommersiella 
byggnader,
b) främjande och utnyttjande av 
transporttekniker och metoder med låg 
koldioxidförbrukning.
2. Målet med fonden ska vara att påverka 
finansieringen 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. en

Ändringsförslag 19

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 

1. Från och med det att gemenskapen ingår 
ett internationellt klimatavtal som leder till 
större obligatoriska minskningar än vad 
som krävs enligt artikel 3 ska 
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som krävs enligt artikel 3. kommissionen lägga fram ett lämpligt 
förslag till ändring av detta beslut. 
Förslaget ska omfatta följande:

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.

a) Bestämmelser som syftar till att 
säkerställa att 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 är tillräcklig, i kombination 
med den ytterligare minskning som 
förväntas från källor som omfattas av 
direktiv 2003/87/EG, för att fullgöra 
gemenskapens åtaganden enligt det 
internationella avtalet.

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.

b) Bestämmelser som syftar till att ändra 
bilagan så att utsläppsgränserna för varje 
medlemsstat följer det som anges 
i enlighet med de ytterligare minskningar 
som anges under a).

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.

c) Bestämmelser som syftar till att ändra 
de regler för utnyttjandet av de 
tillgodohavanden för minskade 
växthusgasutsläpp som avses i artikel 4.4 
och som kommer från tredjeländer som har 
ratificerat avtalet.

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. en

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Force majeure

1. I händelse av force majeure och under 
den period som avses i artikel 3 kan 
medlemsstaterna vända sig till 
kommissionen för tillstånd att under en 
begränsad tidsperiod avvika från de årliga 
åtagandena när det gäller minskning av 
växthusgasutsläpp med linjär metod och 
med de begränsningar som fastställs 
i artikel 3.3. Kommissionen ska avgöra 
om force majeure föreligger, och i så fall 
ska kommission bevilja landet detta under 
en begränsad tidsperiod.
2. Kommissionen ska utveckla riktlinjer 
för att beskriva de omständigheter under 
vilka force majeure anses föreligga.

Or. en
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