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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Europaparlamentet påpekar att kommissionens förslag att ersätta 
beslut nr 280/2004/ΕG med en förordning skulle kunna underlätta genomförandet av 
dess bestämmelser i och med att de befintliga övervaknings- och 
genomförandeförfarandena förbättras. Erfarenheten har visat att det finns ett behov av 
bättre EU-förfaranden för övervakning, rapportering och kontroll av utsläpp.

2. Enligt FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) ska EU och dess 
medlemsstater utveckla, regelbundet uppdatera, offentliggöra och meddela 
partskonferensen nationella inventeringar av antropogena utsläpp från källor och 
upptag i sänkor av alla växthusgaser som inte omfattas av Montrealprotokollet om 
ämnen som bryter ned ozonskiktet, med tillämpning av jämförbara metoder som ska 
godkännas av partskonferensen.

3. Europaparlamentet påpekar att slutmålet i FN:s ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC), som antogs på Europeiska gemenskapernas vägnar genom 
rådets beslut 94/69/EG, är att stabilisera koncentrationerna av växthusgaser 
i atmosfären på en nivå som förhindrar farlig påverkan på klimatsystemet genom 
mänsklig verksamhet. För att detta mål ska kunna uppnås får den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan inte nå en nivå som är högre än 2°C över den 
förindustriella nivån. Detta innebär att gemenskapen måste öka sina ansträngningar, 
att industriländerna snabbt måste engagera sig och att utvecklingsländerna måste 
uppmuntras att delta i processen för att minska utsläppen.

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 förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Man bör betona behovet av 
genomförandet av besluten från 
Köpenhamnskonferensen, enligt vilka 
industriländerna ska åta sig att 
tillhandahålla utvecklingsländerna 
ekonomiskt stöd för att hjälpa dem 
uppfylla sina åtaganden om minskade 
föroreningar.

Or. el
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Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kommissionen bör uppmanas att se 
över de nationella utsläppstaken för 
luftföroreningar, som bör grundas på 
principen om ett gemensamt men 
differentierat ansvar för berörda parter.

Or. el

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Cypern och Malta har tagits med i 
bilaga I till Kyotoprotokollet enligt 
beslut CP.17 (som gäller från och med 
den 1 januari 2013 eller ett senare datum) 
respektive beslut 3/CP.15 (som gäller från 
och med den 26 oktober 2010).

Or. el

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) För att garantera effektiviteten hos 
åtgärder för övervakning och 
rapportering om växthusgasutsläpp bör 
man undvika att ytterligare öka 
medlemsstaternas befintliga ekonomiska 
och administrativa bördor.



PA\896786SV.doc 5/6 PE486.056v01-00

SV

Or. el

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Vid UNFCCC-partskonferensen i 
Durban (CΟP-17) åtog sig EU och dess 
medlemsstater att inrätta en grön fond för 
att ge utvecklingsländerna stöd att 
hantera och anpassa sig till 
klimatförändringarna. Denna fond bör 
träda i kraft omedelbart med tanke på 
resultaten i den internationella 
utvecklingsrapporten från 2010, enligt 
vilken de fattigaste ländernas ytterligare 
kostnader för utsläppsminskning och 
anpassning till klimatförändringarna 
sammanlagt kommer att uppgå till mellan 
170 och 275 miljarder USD fram till 2030.

Or. el

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Man bör återigen uttrycka oro över 
omfattningen av handeln med 
utsläppsrätter för växthusgaser och det 
faktum att direktiv 2003/87/EG hittills inte 
har gett önskade resultat.

Or. el

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Kommissionens befogenheter att 
anta delegerade akter för att lägga till 
eller stryka ämnen i den förteckning över 
växthusgaser som ingår i bilaga I till 
denna förordning bör stämma överens 
med alla nya internationella avtal.

Or. el


