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KORT BEGRUNDELSE

I forslaget til beslutning fastsættes særskilte, bindende mål for de enkelte medlemsstaters 
nedbringelse af emissioner i sektorer, der ikke er omfattet af EU ETS (EU’s 
emissionshandelssystem). Det forudsættes i forslaget, at en stor del af de 
emissionsreduktioner, der er nødvendige for at opfylde målene, vil blive opnået gennem EU 
ETS. De sektorer, der er omfattet af EU ETS, frembyder ofte de mest omkostningseffektive 
muligheder for emissionsreduktioner. EU ETS omfatter imidlertid også industrisektorer, der 
er udsat for international konkurrence og en risiko for "kulstoflækage" (dvs. flytning af 
produktionen til tredjelande med en mindre streng emissionskontrol), hvis omkostningerne og 
de lovgivningsmæssige krav i EU er for høje. Hvis en for stor del af forpligtelsen til at 
nedbringe emissionerne pålægges EU ETS, vil dette påvirke alle økonomiens sektorer 
gennem elpriserne.

Ordføreren glæder sig derfor i princippet over Kommissionens forslag til beslutning, hvori det 
bidrag til opfyldelsen af EU's emissionsmål, der skal ydes af sektorer, der ikke er omfattet af 
ETS, fastsættes klart. Ordføreren mener imidlertid, at forslaget i høj grad kan forbedres og 
præciseres.

Ordføreren ønsker ikke at stille detaljerede ændringsforslag til artiklerne om forhøjelse af det 
overordnede emissionsmål til 30 % eller om forlængelse af fristen for målets opfyldelse til
efter 2020. Ordføreren agter heller ikke at stille ændringsforslag til de mål, der er fastsat for 
de enkelte medlemsstater. Disse mål er resultatet af langvarige forhandlinger med 
medlemsstaterne. Ændringer af disse mål vil i bedste fald sandsynligvis være ineffektive, og i 
værste fald kan de skade igangværende forhandlinger i Rådet, forsinke vedtagelsen af pakken 
og komplicere EU's holdning til en fremtidig international aftale.

1. Komitologibestemmelser

Artikel 6 giver Kommissionen mulighed for at anvende komitologiproceduren til at ændre 
medlemsstaternes emissionsmål i tilfælde af en ny international aftale, således at yderligere 
emissionsreduktionsforpligtelser fordeles i forhold til medlemsstatens andel af Fællesskabets 
samlede emissioner fra kilder, der ikke er omfattet af EU ETS. Komitologiproceduren kan 
desuden anvendes i forbindelse med vedtagelsen af "foranstaltninger, således at 
medlemsstaterne kan benytte yderligere typer af projekttilgodehavender eller andre 
mekanismer, der oprettes inden for den internationale aftale, alt efter omstændighederne". 
Anvendelsen af disse gennemgribende beføjelser kan potentielt have en væsentlig indvirkning 
på medlemsstaternes fleksibilitet i forbindelse med opfyldelsen af deres mål. Endelig 
fastsættes det i artikel 6, hvor stor en del af de øgede emissionsreduktioner i medfør af den 
nye aftale, der kan opfyldes gennem udnyttelse af tilgodehavender fra projekter i tredjelande.

Ordføreren mener, at det er for tidligt at fastlægge faste principper for fordelingen af indsatsen 
og opfyldelsen af et nyt mål i medfør af en ny, international aftale. En sådan international 
aftale kan antage mange former - og centrale faktorer, herunder de omfattede lande, det 
påtænkte ambitionsniveau, og spørgsmålet om, hvorvidt aftalen rent faktisk vil være baseret 
på juridisk bindende mål, er stadig langt fra afklaret.
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Hvad, der er nok så vigtigt, er, at komitologiproceduren i princippet kun bør anvendes på 
områder, der vedrører tekniske og "ikke-væsentlige" bestemmelser. Det er klart, at 
spørgsmålet om, hvilke mål de enkelte medlemsstater skal opfylde, og hvilken fleksibilitet de 
skal råde over til opfyldelse heraf under en ny international aftale, ikke er "ikke-væsentlige" 
bestemmelser.

2. Medlemsstaternes handel med indsats

Ordføreren bemærker, at målet om 20 % er et kollektivt EU-mål. Ud fra dette princip bør 
emissionsreduktioner så vidt muligt foretages overalt i EU, hvor de er mest 
omkostningseffektive. Dette er muligt i EU ETS gennem handel mellem anlæg inden for 
rammerne af et fællesskabsloft. Der henvises imidlertid ikke udtrykkeligt til denne handel i 
beslutningen - ud over overførslen af tilgodehavender fra projekter i tredjelande.

Ordføreren anser dette for at være en alvorlig udeladelse og mener, at medlemsstaterne, 
såfremt de overgår deres årlige mål eller målene for 2020, bør kunne foretage overførsler til 
andre medlemsstater, såfremt der indføres hensigtsmæssige tilsyns- og 
rapporteringsforanstaltninger. Dette vil give medlemsstaterne incitamenter til at overgå deres 
mål og sikre yderligere fleksibilitet for de medlemsstater, der ikke er i stand til at opfylde 
deres mål, muligvis af årsager, der ligger uden for deres kontrol.

3. Tilgodehavender fra projekter i tredjelande

Ordføreren bemærker, at kritiske røster har givet udtryk for det synspunkt, at der ikke bør
gives mulighed for at udnytte tilgodehavender fra projekter i tredjelande, så længe EU kun 
sigter på at opfylde sit lave, ensidige mål på 20 %. Dette kan diskuteres.

Efter ordførerens opfattelse bør medlemsstaterne have den størst mulige fleksibilitet. I det 
mindste bør de på et tidligt tidspunkt have sikkerhed for, hvilke tilgodehavender fra projekter, 
de vil kunne udnytte, og hvornår. Såfremt der hurtigt indgås en international aftale, vil denne 
sikkerhed blive knæsat i de pågældende traktater. Såfremt der ikke indgås en international 
aftale, vil medlemsstaterne imidlertid ikke have en sådan sikkerhed efter 2012.

Ordføreren mener, at Kommissionen bør være forpligtet til at fremlægge konkrete forslag til 
aftaler på fællesskabsniveau med tredjelande senest i januar 2011, hvor mulighederne for 
udnyttelse af tilgodehavender fra projekter i henhold til sådanne aftaler fastlægges (et godt 
stykke tid efter den mulige afslutning på internationale forhandlinger i København i december 
2009).

4. Anvendte principper

Forslaget til beslutning bygger på princippet om solidaritet og lighed mellem 
medlemsstaterne.

Der nævnes imidlertid intet i forslaget om de midler, der skal tages i brug for at styrke 
solidariteten mellem medlemsstaterne, eller om de kriterier, der skal anvendes for at sikre den 
nødvendige lighed mellem medlemsstaterne. Disse medlemsstaters økonomiske situation er 
meget forskellig, og de har endvidere meget forskellige muligheder for udvikling af 
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vedvarende energikilder.

Ifølge Kommissionen bør medlemsstaternes indsats fastlægges under hensyntagen til de 27 
medlemsstaters relative BNP pr. indbygger. Bruttonationalproduktet er udtryk for årlige
strømme, men ikke for disse strømmes endemål. Det viser ikke, hvor meget af velstanden, der 
bliver i det enkelte land. Hvis Kommissionen ønsker at basere medlemsstaternes indsats på 
solidaritetsprincippet, vil det være mere objektivt at tage udgangspunkt i BNI pr. indbygger.
Bruttonationalindkomsten, der i øvrigt anvendes til beregning af EU's egne indtægter, opnås 
ved fra BNP at trække primær indkomst, som betales af indenlandske enheder til udenlandske 
enheder, og tillægge primær indkomst, der modtages fra udlandet.

I Kommissionens forslag ses der ligeledes bort fra de faktiske forhold i medlemsstaterne. Når 
medlemsstaterne pålægges resultatforpligtelser, skal de have stor fleksibilitet i valget af 
midler. Den enkelte medlemsstat skal have ret til at sammensætte et energimix, der er så 
intelligent som muligt, under hensyntagen til medlemsstatens reelle muligheder og
omkostningseffektiviteten, dvs. de pågældende midlers omkostningseffektivitet.
Medlemsstaterne skal have mulighed for at gøre brug af de fleksible mekanismer i Kyoto-
protokollen, der er et vigtigt bidrag til overførslen af renere teknologier til lande i den tredje 
verden.

I henhold til territorialitetsprincippet, som klima- og energipakken er baseret på, er navnlig de 
små lande i Unionen forhindret i at øge anvendelsen af vedvarende energikilder. Det er 
indlysende, at bl.a. forholdene med hensyn til geografi, geologi og vandressourcer varierer 
meget fra medlemsstat til medlemsstat. Solstrålingen er større i Sydeuropa end i Nordeuropa.
Vandressourcerne er større i alpestaterne og i de nordiske lande. Det er nemmere at udnytte 
vindkraft i lande, der har mulighed for at bygge vindmølleparker på havet. Separation og 
binding af kulstof (CCS) er kun muligt, hvis de geologiske forhold tillader det.
Medlemsstater, der er hæmmet af deres geografi, bør have mulighed for at investere i 
projekter vedrørende vedvarende energi uden for deres territorium og at drage fordele heraf 
med hensyn til emissionsreduktioner. Ordføreren mener, at der ligeledes skal skabes et reelt 
indre marked for "grønne" energicertifikater.

5. Energikilder med lavt CO2-indhold

Anvendelsen af kernekraft er omfattet af nærhedsprincippet og er dermed overladt til de 
enkelte landes demokratiske afgørelser. Efter ordførerens opfattelse vil EU ikke kunne undgå 
en debat om kernekraft. Det er navnlig indlysende i betragtning af, at der ifølge alle 
autoritative rapporter, f.eks. rapporterne fra Det Internationale Energiagentur eller fra IPCC 
(Bangkok-rapporten fra 2007), ikke er skyggen af tvivl om, at den massive efterspørgsel efter 
kulbaserede produkter vil stige frem til 2030, endog frem til 2050. Dette vil ske på trods af 
alle eventuelle tiltag til fremme af energibesparelser og energieffektivitet i løbet af de 
kommende tiår. Anvendelsen af vedvarende energikilder vil være længere undervejs og være 
dyrere, end det hævdes fra visse sider. Mere og mere tyder på, at Europa ikke vil kunne 
opfylde sit mål om, at biobrændstoffer skal udgøre 10 % i 2020, hvilket uden tvivl også vil 
bringe målet om, at vedvarende energikilder skal dække 20 % i 2020, i fare. Under alle 
omstændigheder skal 70 eller 80 % af den resterende energiefterspørgsel i 2020 dækkes af 
klassiske energikilder, fossile eller nukleare.
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Hvis hovedmålsætningen er at reducere CO2-emissionerne hurtigst muligt, skal EU's mål 
omfatte kilder med lavt CO2-indhold.

6. Det presserende behov for en global indsats

Ordføreren mener, at EU's indsats for at nedbringe drivhusgasemissionerne (14 % af de 
globale CO2-emissioner) ikke vil få stor indvirkning globalt, hvis de andre store industrilande,
herunder først og fremmest USA, Kina, Indien, Rusland og Brasilien, ikke forpligter sig til at 
gøre en konsekvent indsats for at nedbringe deres emissioner.

Såfremt der indgås en bindende aftale for perioden efter Kyotoprotokollen i de kommende år, 
vil EU forhøje sit emissionsmål fra 20 % til 30 % frem til 2020. Det vil være en meget vigtig 
indsats, der, hvor ønskelig den end er i miljømæssig henseende, vil få meget store 
økonomiske, sociale og sociologiske følger for befolkningen i Europa.

En sådan tilpasning vil ikke kunne ske gennem komitologiproceduren, men bør vedtages efter 
den fælles beslutningsprocedure efter en demokratisk debat. Kommissionen opfordres til at 
fremsætte forslag under hensyntagen til de forpligtelser, som det internationale samfund bør 
påtage sig. Selv om de kommende forhandlinger bryder sammen, hvilket altid er muligt, bør 
EU alligevel gennemgå den påtænkte lovgivning på ny.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til beslutning

Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

mere udviklede udviklingslande yder et 
passende bidrag i overensstemmelse med 
deres ansvar og respektive kapaciteter.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 2

Forslag til beslutning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Kernekraft spiller en afgørende rolle 
i bekæmpelsen af klimaændringer, som 
Det Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer (IPCC) også 
understreger. Kombineres dette med
vedvarende energi, kan op til 60 % af 
energien i EU frembringes ved CO2-fri 
produktion i 2020. Kernekraft vil kunne 
anvendes til hovedparten af 
grundlastproduktionen af elektricitet på 
en omkostningseffektiv måde, mens 
vedvarende energi kan anvendes til 
mellem- og spidslastproduktion.

Begrundelse

Frankrig udleder med sin høje andel af elektricitet produceret fra kernekraft allerede 
betydeligt mindre CO2 pr. person end sine naboer. Hvis bekæmpelsen af klimaændringer skal 
tages alvorligt og konkurrenceevnen ikke skal bringes i fare, kommer man ikke uden om 
udviklingen af kernekraft i betragtning af de betydeligt højere omkostninger ved vedvarende 
energikilder. Dette vil også sikre forsyningssikkerheden.
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Ændringsforslag 3

Forslag til beslutning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For derudover at sikre en ligelig 
fordeling af medlemsstaternes indsats for at 
bidrage til gennemførelse af Fællesskabets 
ensidige forpligtelse bør ingen medlemsstat 
pålægges at nedbringe sine 
drivhusgasemissioner frem til 2020 med 
mere end 20 % under 2005-niveauerne, og 
ingen medlemsstat bør tillades at øge sine 
drivhusgasemissioner frem til 2020 med 
mere end 20 % over 2005-niveauerne. 
Nedbringelsen af drivhusgasemissionen 
bør finde sted mellem 2013 og 2020, hvor 
hver medlemsstat får mulighed for fra det 
følgende år at overføre en mængde 
svarende til 2 % af overgrænsen for samme 
medlemsstats drivhusgasemissioner, og en 
medlemsstat, hvis emissioner ligger under 
dens overgrænse, får mulighed for at 
overføre sine overskydende 
emissionsreduktioner til det efterfølgende 
år.

(8) For derudover at sikre en ligelig 
fordeling af medlemsstaternes indsats for at 
bidrage til gennemførelse af Fællesskabets 
ensidige forpligtelse bør ingen medlemsstat 
pålægges at nedbringe sine 
drivhusgasemissioner frem til 2020 med 
mere end 20 % under 2005-niveauerne, og 
ingen medlemsstat bør tillades at øge sine 
drivhusgasemissioner frem til 2020 med 
mere end 20 % over 2005-niveauerne. 
Nedbringelsen af drivhusgasemissionen 
bør finde sted mellem 2013 og 2020, hvor 
hver medlemsstat får mulighed for fra det 
følgende år at overføre en mængde 
svarende til 3 % af overgrænsen for samme 
medlemsstats drivhusgasemissioner, og en 
medlemsstat, hvis emissioner ligger under 
dens overgrænse, får mulighed for at 
overføre sine overskydende 
emissionsreduktioner til det efterfølgende 
år. En medlemsstat, hvis 
drivhusgasemissioner i noget år i 
perioden 2013-2020 ligger på 
overgrænsen eller under målniveauet for 
2020, bør også have mulighed for at 
handle overskydende 
emissionsreduktioner med andre 
medlemsstater for at hjælpe dem med at 
opfylde deres overgrænse eller mål.

Ændringsforslag 4

Forslag til beslutning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Som et middel til at udligne 
forskellene i udgifterne til nedbringelse af 
emissioner i de enkelte medlemsstater og 
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for at skabe mulighed for større 
geografisk fleksibilitet og samtidig 
forbedre den overordnede 
omkostningseffektivitet af Fællesskabets 
samlede forpligtelse, bør den enkelte 
medlemsstat have mulighed for at 
overføre en del af sine 
drivhusgasemissionsrettigheder til en 
anden medlemsstat. Denne overførsel bør 
reguleres gennem en bilateral aftale, og 
gennemsigtigheden skal sikres gennem 
anmeldelse til Kommissionen og 
registrering af overførslen i de 
pågældende medlemsstaters registre.

Ændringsforslag 5

Forslag til beslutning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) For at give medlemsstaterne 
fleksibilitet med hensyn til gennemførelsen 
af deres forpligtelser, fremme en 
bæredygtig udvikling i tredjelande og især 
i udviklingslande og skabe sikkerhed for 
investorer bør Fællesskabet fortsat 
anerkende en nærmere fastsat mængde 
tilgodehavender fra projekter til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
tredjelande forud for indgåelsen af en 
fremtidig international aftale om 
klimaændringer. Medlemsstaterne bør 
forpligte sig til en indsats for at begrænse 
drivhusgasemissionerne i 
udviklingslandene og bør derfor sikre, at 
mindst 50 % af disse tilgodehavender 
købes af de mindst udviklede lande (LDC) 
og små udviklingsøstater (SIDS) med 
henblik på at fremme en rimelig 
geografisk fordeling af projekter og lette
mulighederne for at nå frem til en fremtidig 
international aftale om klimaændringer.
Alle projekter i tredjelande bør sikre 
overførsel af nye kulstoffattige 
teknologier og skal opfylde høje 
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kvalitetskriterier, der sikrer deres 
additionalitet og miljømæssige integritet.

Ændringsforslag 6

Forslag til beslutning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Det, at medlemsstaterne fortsat kan 
anvende CDM-tilgodehavender, er af stor 
betydning for at bidrage til at sikre et 
marked for disse tilgodehavender efter 
2012. For at bidrage til at sikre dette 
marked og sikre en yderligere nedbringelse 
af drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
dermed fremme gennemførelsen af Fælles-
skabets målsætninger om vedvarende 
energi, energieffektivitet, 
energiforsyningssikkerhed, innovation og 
konkurrenceevne foreslås det at lade 
medlemsstaterne benytte tilgodehavender 
fra projekter til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner i tredjelande hvert år 
op til en mængde, der repræsenterer 4 % af 
hver medlemsstats drivhusgasemissioner, 
som ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF i 2005, indtil en fremtidig 
international aftale om klimaændringer er 
indgået. Medlemsstaterne bør kunne 
overføre den uudnyttede del af denne 
mængde til andre medlemsstater, forudsat 
at mindst 50 % af disse projekter 
gennemføres i LDC- og SIDS-lande.

Ændringsforslag 7

Forslag til beslutning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fremskridt med hensyn til at 
gennemføre forpligtelserne i medfør af 
denne beslutning bør evalueres årligt ud fra 

(15) Fremskridt med hensyn til at 
gennemføre forpligtelserne i medfør af 
denne beslutning bør evalueres årligt ud fra 
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rapporter, som forelægges efter Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
280/2004/EF af 11. februar 2004 om en 
mekanisme til overvågning af emissioner 
af drivhusgasser i Fællesskabet og til 
gennemførelse af Kyoto-protokollen. Hvert 
andet år bør der foretages en vurdering af 
de forventede fremskridt, og i 2016 bør der 
foretages en fuldstændig evaluering af 
gennemførelsen af denne beslutning.

rapporter, som forelægges efter Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
280/2004/EF af 11. februar 2004 om en 
mekanisme til overvågning af emissioner 
af drivhusgasser i Fællesskabet og til 
gennemførelse af Kyoto-protokollen. Hvert 
andet år bør der foretages en vurdering af 
de forventede fremskridt, og i 2016 bør der 
foretages en fuldstændig evaluering af 
gennemførelsen af denne beslutning. 
Vurderingen bør også indeholde en 
evaluering af de CDM-projekter, der er 
registreret og/eller gennemført af 
medlemsstaterne, med henblik på at 
kontrollere, at de opfylder 
kvalitetskriterierne i beslutningen.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 8

Forslag til beslutning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(17) Når Fællesskabet indgår en 
international aftale om klimaændringer
med henblik på implementering af målet 
om nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne med 30 %, bør
Kommissionen forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag ledsaget 
af en konsekvensanalyse vedrørende 
tilpasningen af medlemsstaternes 
overgrænser for emissioner med henblik på 
at opfylde Fællesskabets forpligtelse til at 
nedbringe drivhusgasemissionerne ifølge 
denne aftale under hensyn til princippet om 
solidaritet mellem medlemsstater, behovet 
for en bæredygtig økonomisk vækst i hele 
Fællesskabet og princippet om delt ansvar. 
Forslaget bør præcisere mængden af 
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tilgodehavender fra projekter til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
tredjelande, som hver medlemsstat kan 
benytte. 

Ændringsforslag 9

Forslag til beslutning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne afgørelse bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. 
Kommissionen bør bl.a. have beføjelse til 
at kontrollere transaktioner i medfør af 
denne beslutning. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne beslutning eller at 
supplere beslutningen ved at tilføje nye 
eller ændre ikke-væsentlige bestemmelser, 
bør de vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol, som omhandlet i artikel 5a i 
afgørelse 1999/468/EF.
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Ændringsforslag 10

Forslag til beslutning
Artikel 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Endvidere forstås ved:
"drivhusgasemissioner": emissioner af 
kuldioxid (CO2), methan (CH4), 
nitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner 
(HFC), perfluorcarboner (PFC) og 
svovlhexafluorid (SF6) fra kilder, der ikke 
er omfattet af ETS, udtrykt i 
kuldioxidækvivalenter, som fastlagt ifølge 
metoderne for emissioner fra kilder og 
optag gennem dræn, som er reguleret af 
Kyotoprotokollen

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

Ændringsforslag 11

Forslag til beslutning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtil Fællesskabet har indgået en 
fremtidig international aftale om 
klimaændringer, som medfører 
emissionsreduktioner, der overstiger de 

1. Indtil Fællesskabet har indgået en 
fremtidig international aftale om 
klimaændringer, som medfører 
emissionsreduktioner, der overstiger de 
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krævede emissionsreduktioner i medfør af 
denne artikel, begrænser hver medlemsstat 
frem til 2020 drivhusgasemissioner fra 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, med den procentsats, som ud 
fra medlemsstatens emissioner i 2005 er 
fastsat for den pågældende medlemsstat i 
bilaget til denne beslutning.

krævede emissionsreduktioner i medfør af 
denne artikel, begrænser hver medlemsstat 
frem til 2020 drivhusgasemissioner fra 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, til et minimum med den 
procentsats, som ud fra medlemsstatens 
emissioner i 2005 er fastsat for den 
pågældende medlemsstat i bilaget til denne 
beslutning.

Ændringsforslag 12

Forslag til beslutning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. I årene 2013 til 2019 kan en medlemsstat 
fra det følgende år overføre en mængde 
svarende til 2 % af overgrænsen for samme 
medlemsstats drivhusgasemissioner i 
stk. 2. Ligger en medlemsstats emissioner 
under overgrænsen i stk. 2, kan den 
overføre sine overskydende 
emissionsreduktioner til det efterfølgende 
år eller overføre dem til en anden 
medlemsstat, der kan anvende den 
overførte mængde til at holde sig inden 
for sin overgrænse for 
drivhusgasemissioner for det år, hvor de 
overskydende emissionsreduktioner er 
blevet genereret.

Ændringsforslag 13

Forslag til beslutning
Artikel 3 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Ligger en medlemsstats emissioner 
under det niveau, der er angivet i bilaget 
til denne beslutning, kan den i 2020  
overføre sine overskydende 
emissionsreduktioner til en anden 
medlemsstat, der kan anvende den 
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overførte mængde til at holde sig inden 
for sin overgrænse for 
drivhusgasemissioner for 2020.

Ændringsforslag 14

Forslag til beslutning
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udnyttelse af tilgodehavender fra 
projektaktiviteter

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

Ændringsforslag 15

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a - c, afsnit 2, stk.  2 og 3 og stk. 4, afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) Certificerede emissionsreduktioner 
(CER) og emissionsreduktionsenheder 
(ERU), som er udstedt for 
emissionsreduktioner indtil den 31. 
december 2012 fra projekttyper, der er 
accepteret af et flertal af medlemsstater, 
som udgør et kvalificeret flertal i henhold 
til definitionen i traktatens artikel 205, 
stk. 2, i medfør af direktiv 2003/87/EF for 
perioden 2008 til 2012.

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

(b) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra den 1. januar 
2013 fra projekter, som er registreret i 
perioden 2008 til 2012 fra projekttyper, der 
er accepteret af et flertal af medlemsstater, 
som udgør et kvalificeret flertal i henhold 
til definitionen i traktatens artikel 205, 
stk. 2, i medfør af direktiv 2003/87/EF for 
perioden 2008 til 2012.

(c) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra projekter i de 
mindst udviklede lande fra projekttyper, 

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

der er accepteret af et flertal af
medlemsstater, som udgør et kvalificeret 
flertal i henhold til definitionen i 
traktatens artikel 205, stk. 2,i medfør af 
direktiv 2003/87/EF for perioden 2008 til 
2012, indtil disse lande har ratificeret en 
aftale med Fællesskabet eller indtil 2020, 
idet den først indtrufne af de to 
begivenheder lægges til grund.

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

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

2. Forsinkes indgåelsen af en international 
aftale om klimaændringer, kan medlems-
staterne med henblik på opfyldelsen af 
deres forpligtelser efter artikel 3 
sammenholdt med stk. 1 benytte yderligere 
tilgodehavender fra projekter til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner eller 
andre emissionsreducerende aktiviteter i 
overensstemmelser med de aftaler, som er 
nævnt i artikel 11a, stk. 5, i direktiv 
2003/87/EF. 

2. Forsinkes indgåelsen af en international 
aftale om klimaændringer, kan medlems-
staterne med henblik på opfyldelsen af 
deres forpligtelser efter artikel 3 
sammenholdt med stk. 1 benytte yderligere 
tilgodehavender fra projekter til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner eller 
andre emissionsreducerende aktiviteter i 
overensstemmelser med de aftaler, som er 
nævnt i artikel 11a, stk. 5, i direktiv 
2003/87/EF. 

2a. Ethvert projekt, der udspringer af en 
aftale som omhandlet i stk. 1, litra a-c, og 
stk. 2, skal opfylde strenge 
kvalitetskriterier, som Kommissionen 
vedtager inden for de af FN fastlagte 
rammer.
En sådan foranstaltning, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne beslutning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
9, stk. 2.
2b. Medlemsstaterne sikrer, at 
emissionsreduktioner opnået som resultat 
af projektaktiviteter som omhandlet i stk. 
1 og 2 eller som resultat af overførsler fra 
andre medlemsstater i henhold til artikel 
3, stk. 3 og 3a, er af supplerende karakter 
i forhold til medlemsstaternes interne 
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foranstaltninger.
3. Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
kan medlemsstaterne alene benytte CER 
fra tredjelande, som har ratificeret denne 
aftale.

3. Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
kan medlemsstaterne alene benytte CER og 
alle andre typer af projekttilgodehavender 
indført ved den internationale aftale fra 
tredjelande, som har ratificeret denne 
aftale.

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

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

Ændringsforslag 16

Forslag til beslutning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Kommissionen kontrollerer grundigt disse 
rapporter inden for en rimelig tidsfrist.

Ændringsforslag 17

Forslag til beslutning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Rapport om fællesskabsforanstaltninger 

til støtte for gennemførelsen af 
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forpligtelserne
1. Kommissionen udarbejder en rapport 
om de yderligere foranstaltninger, der bør 
træffes på fællesskabsplan for at sikre 
opfyldelsen af 
emissionsreduktionsforpligtelserne i 
denne beslutning. Rapporten skal navnlig 
indeholde:
a) resultaterne af den undersøgelse, der er 
omtalt i artikel 4, stk. 5, i direktiv 
2006/32/EF (om hensigtsmæssigheden af 
et direktiv om hvide attester). Rapporten 
skal navnlig redegøre for mulighederne 
for indførelse af en obligatorisk 
handelsordning med hvide attester på 
fællesskabsplan;
b) detaljerede forslag til reduktion af 
emissioner fra bolig- og 
erhvervsejendomme gennem forbedrede 
produkt- og byggestandarder med henblik 
på at sikre, at alle nye boliger og 
erhvervsejendomme er CO2-emissionsfrie 
inden 2020.
2. I tilfælde hvor de foreslåede 
fællesskabspolitikker og -foranstaltninger 
kan have betydelig indflydelse på, om 
Fællesskabet og medlemsstaterne opfylder 
forpligtelsen til at nedbringe deres 
drivhusgasemissioner, skal 
regeleffektvurderingen af hvert af 
Kommissionens forslag indeholde en 
kvantificering af eventuelle konsekvenser 
for drivhusgasemissioner for 
Fællesskabet og for hver enkelt 
medlemsstat
3. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet denne rapport 
senest den 1. september 2009. Den 
fremlægger i 2010 passende 
lovgivningsforslag med henblik på at sikre
opfyldelsen af det fællesskabsmål for 
energieffektivitet for 2020, der blev 
besluttet af Det Europæiske Råd i marts 
2007.
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Ændringsforslag 18

Forslag til beslutning
Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5b
Opfyldelse af forpligtelser

Opfylder en medlemsstat ikke sin 
forpligtelse vedrørende nedbringelse af de 
samlede drivhusgasemissioner i henhold 
til denne beslutning, kan Kommissionen i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
226 indlede et traktatbrudssøgsmål mod 
den pågældende medlemsstat og anmode 
om midlertidige foranstaltninger i 
henhold til traktatens artikel 243 eller en 
hasteprocedure i henhold til artikel 62a i 
procesreglementet for De Europæiske 
Fællesskabers Domstol.

Ændringsforslag 19

Forslag til beslutning
Artikel 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5c
Ny fællesskabsfinansiering af 

kulstoffattige og energieffektive 
teknologier

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

Ændringsforslag 20

Forslag til beslutning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Efter Fællesskabets indgåelse af en 
international aftale om klimaændringer, 
som medfører bindende 
emissionsreduktioner på 30 % af dets 
drivhusgasemissioner, forelægger 
Kommissionen et passende forslag til 
ændring af denne beslutning sammen 
med en konsekvensanalyse. Forslaget skal 
omfatte:

2. Fra året efter indgåelsen af den i 
stk. 1 nævnte aftale nedbringes
Fællesskabets drivhusgasemissioner fra 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, frem til 2020, jf. artikel 3, stk. 
1, yderligere med en mængde svarende til
Fællesskabets samlede yderligere 
nedbringelse af drivhusgasemissioner fra 
alle kilder, som Fællesskabet ifølge den
internationale aftale har påtaget sig, 
multipliceret med den andel af 
Fællesskabets samlede nedbringelse af 
drivhusgasemissioner frem til 2020, 
hvortil medlemsstaterne bidrager ved i 
henhold til artikel 3 at nedbringe deres 
drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke 
er omfattet af direktiv 2003/87/EF.

a) bestemmelser, der sikrer, at 
Fællesskabets drivhusgasemissioner fra 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, frem til 2020, jf. artikel 3, stk. 
1, nedbringes yderligere med en mængde, 
der sammen med Fællesskabets forventede 
yderligere nedbringelse af emissioner fra 
kilder, der er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, i tilstrækkelig grad opfylder 
Fællesskabets forpligtelser i henhold til 
den internationale aftale;

3. Hver medlemsstat bidrager til 
Fællesskabets yderligere 
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reduktionsindsats i forhold til 
medlemsstatens andel af Fællesskabets 
samlede emissioner frem til 2020, jf. 
artikel 3, fra kilder, der ikke er omfattet af 
direktiv 2003/87/EF.
Kommissionen ændrer bilaget for at 
tilpasse disse overgrænser for emissioner i 
overensstemmelse med første afsnit. 
Denne foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
beslutning vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
9, stk. 2.

b) bestemmelser, der ændrer bilaget for at 
tilpasse disse overgrænser for emissioner 
for den enkelte medlemsstat i 
overensstemmelse med den yderligere 
nedbringelse, jf. litra a);

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

c) bestemmelser, der ændrer reglerne om 
udnyttelse af de i artikel 4, stk. 4, 
omhandlede tilgodehavender fra projekter 
til nedbringelse af drivhusgasemissioner 
fra tredjelande, som har ratificeret aftalen.

Hver medlemsstat må overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til en 
anden medlemsstat.
5. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger, således at 
medlemsstaterne kan benytte yderligere 
typer af projekttilgodehavender eller 
andre mekanismer, der oprettes inden for 
den internationale aftale, alt efter 
omstændighederne. 
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
beslutning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 9, stk. 2.
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