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Forslag til beslutning

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 1
Led 5 a (ny)

- der henviser til EF-traktatens artikel 2 og 6, hvori det er fastsat, at 
miljøbeskyttelseskrav skal integreres i de forskellige områder af 
fællesskabspolitikken med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling af den 
økonomiske virksomhed,

Or. fr

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 2
Henvisning 5 b (ny)

- der henviser til EF-traktatens artikel 175,

Or. fr
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 3
Henvisning 5 c (ny)

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2179/98/EF af 
24. september 1998 om revision af Det Europæiske Fællesskabs program for 
politik og handling i forbindelse med miljøet og bæredygtig udvikling »Mod 
en bæredygtig udvikling«,

Or. fr

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 4
Henvisning 5 d (ny)

- der henviser til revisionen af EU's strategi for bæredygtig udvikling,

Or. fr

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 5
Henvisning 5 e (ny)

- der henviser til det 6. miljøhandlingsprogram,

Or. fr

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 6
Henvisning 5 f (ny)

- der henviser til Europa-Parlamentets beslutninger om temastrategier for bæredygtig
udnyttelse af naturressourcerne, bymiljø, affald og pesticider,

Or. fr
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Ændringsforslag af Jens Holm

Ændringsforslag 7
Henvisning 5 g (ny)

- der henviser til sin beslutning af 15. november 2007 om begrænsning af den globale 
opvarmning til 2° C - Bali-konferencen om klimaændringer og fremtidsudsigterne1,

Or. en

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 8
Punkt A a (nyt)

Aa. der henviser til, at princippet om, at forureneren betaler, er en af grundpillerne i 
miljøpolitikken, idet det indebærer, at eksterne omkostninger internaliseres i 
markedspriserne for at sikre, at disse afspejler de reelle produktionsomkostninger;

Or. en

Ændringsforslag af Jens Holm

Ændringsforslag 9
Punkt A b (nyt)

Ab. der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 15. november 2007 
understreger, at industrilandene må forpligte sig til at reducere deres emissioner 
med mindst 30 % inden 2020 og 60-80 % inden 2050 i forhold til 1990-niveauet;

Or. en

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 10
Punkt A c (nyt)

Ac. der henviser til, at gennemførelsen af princippet om, at forureneren betaler, lader 
                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0537.



PE398.431v02-00 4/47 AM\703130DA.doc

DA

temmelig meget tilbage at ønske i de fleste medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 11
Punkt B

B. der henviser til de forskellige former for forurening af det naturlige miljø, risikoen 
for, at de geologiske systemer vil fungere ineffektivt, og risikoen for udtømning af de 
naturlige ressourcer, navnlig dem, der ikke er vedvarende,

Or. pl

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 12
Punkt B a (nyt)

Ba. der henviser til, at energiintensiteten i dag falder med ca. 1,8 procent om året som 
følge af det markedspres, der hele tiden presser markedsaktørerne til at blive mere 
effektive; de gamle planøkonomier i Østeuropa, der var befriet for markedspres, 
behøvede betydeligt større ressourcer og mere energi for at producere de samme ting 
som i den vestlige verden, 

Or. sv

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 13
Punkt C

C. der henviser til den betydelige risiko for, at en lang række dyre- og plantearter vil blive 
udryddet, og til det mål, som EU har fastsat om at hindre, at der sker tab af 
biodiversitet senest i 2010,

Or. pl
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 14
Punkt D

D. der henviser til, at der i EU er tale om en konstant vækst i trafikken, navnlig i 
forbindelse med varetransport, og til den stigning i energiforbruget, som dette 
muligvis medfører,

Or. de

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 15
Punkt G

G. der henviser til, at husholdningerne må bære langt den største del af miljøafgifterne, 
men at det er de andre økonomiske sektorer, der er de største forbrugere af energi og 
transport, hvilket strider mod proportionalitetsprincippet,

Or. pl

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 16
Punkt G

udgår

Or. de

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 17
Punkt G

G. der henviser til, at husholdningerne må bære langt den største del af miljøafgifterne, 
men at det er de andre økonomiske sektorer, der er de største forbrugere af energi, 
vand og transport,

Or. fr
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 18
Punkt H

udgår

Or. de

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 19
Punkt H

udgår

Or. sv

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 20
Punkt H

H der henviser til, at der på baggrund af prognoserne for klimaændringernes globale 
ændringer ikke alene bør ske en afkobling mellem væksten og produktions- og 
forbrugsmønstre, men også til en ændring af vores model for socioøkonomisk
udvikling,

Or. pl

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 21
Punkt H a (nyt)

Ha. der henviser til, at de nuværende økonomiske indikatorer som BNP ikke længere er 
tilstrækkelige til at give et korrekt billede af den sociale, økonomiske og 
miljømæssige situation, eftersom de ikke tager hensyn til de miljømæssige 
konsekvenser af menneskelige aktiviteter, som vi konfronteres med, hvorfor det bør 
overvejes at medtage nye miljøindikatorer ved beregningen af økonomisk vækst for 
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bedre at tage højde for sådanne ændringer,

Or. fr

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 22
Punkt H a (nyt)

Ha. Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) vurderer, at fortsat 
økonomisk og højteknologisk vækst, globalisering og teknologioverførsel fører til 
mindre miljøpåvirkninger og øgede muligheder for at imødegå klimaforandringer; 
en høj økonomisk vækst, der muliggør innovationer og udvikling, er derfor en
forudsætning for at mindske vore negative miljøpåvirkninger,

Or. sv

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 23
Punkt 1

1. glæder sig over henvisningen til princippet om, at forureneren betaler, men beklager, 
at der kun er en beskeden eller slet ingen sammenhæng, når det gælder udarbejdelse 
og justering af de eksisterende miljøpolitiske instrumenter;

Or. fr

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 24
Punkt 1

1. glæder sig over henvisningen til princippet om, at forureneren betaler, og påpeger, at 
det netop er fraværet af dette markedsøkonomiske princip, der har ført til de 
uheldige forhold på markedet, der nu kan konstateres;

Or. sv
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Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 25
Punkt 1

1. glæder sig over henvisningen til princippet om, at forureneren betaler, men beklager, 
at der kun er en beskeden sammenhæng med de markedsbaserede instrumenter til 
miljøbaserede formål; understreger, at princippet om, at forureneren betaler, giver 
mulighed for reel pris, fordi man i et produkts pris inkluderer udgifter til oprydning 
efter forurening og udbedring af skader forårsaget af produktionen; på bundlinien 
vil forurenende produktion eller forurenende produkter i realiteten blive det dyreste, 
hvis prisen dækker alle eksternaliteter, fordi det er billigere at forebygge end at 
genoprette/helbrede;

Or. da

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 26
Punkt 1 a (nyt)

1a. understreger, at princippet om, at forureneren betaler, samt fælles mindsteafgifter 
er væsentligt nemmere at kontrollere end systemet med omsættelige kvoter;

Or. da

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 27
Punkt 1 a (nyt)

1a. minder om, at markedsøkonomi handler om at lade markedet - producenter og 
forbrugere - fastsætte den optimale anvendelse af de begrænsede ressourcer;

Or. sv
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 28
Punkt 1 a (nyt)

1a. understreger, at princippet om, at forureneren betaler, ikke udelukkende må gå ud 
på at lade den endelige forbruger, og navnlig husholdningerne, betale;

Or. fr

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 29
Punkt 2

2. beklager, at grønbogen overvejende beskæftiger sig med luftforureningen og den 
globale opvarmning og ikke beskæftiger sig med alle aspekter af moderne og 
målrettet miljøbeskyttelse;

Or. de

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 30
Punkt 2

2. beklager, at grønbogen overvejende beskæftiger sig med luftforureningen og den 
globale opvarmning; beklager desuden, at den kun i ringe grad tager hensyn til
produktions-, distributions- og forbrugsmønstrenes miljøvirkninger;

Or. fr

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 31
Punkt 2

2. beklager, at grønbogen overvejende beskæftiger sig med luftforureningen og den 
globale opvarmning og i det store og hele ignorerer de negative virkninger ved andre 
produktions- og distributionsprocesser og forbrugsmønstre;
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Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 32
Punkt 2

2. beklager, at grønbogen overvejende beskæftiger sig med luftforureningen og den 
globale opvarmning og ignorerer produktions-, distributions- og forbrugsmønstrenes 
samt affaldsbehandlingens miljøvirkninger;

Or. pl

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 33
Punkt 2 a (nyt)

2a. er enigt med Kommissionen, hvad angår de markedsbaserede instrumenters 
forskelligartethed og adskillelsen af afgifter og byrder; sidstnævnte består som regel 
af betaling af et beløb til gengæld for en tjenesteydelse eller af en klart defineret 
udgift; understreger, at det er nødvendigt at råde over både incitamenter og 
afskrækkende instrumenter for at nå de mål, der er sat inden for miljø- og 
sundhedsbeskyttelse og i medfør af strategien for bæredygtig udvikling;

Or. fr

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 34
Punkt 3

3. beklager, at den internationale dimension ikke er behandlet grundigere, og at der 
stadig ikke er indført foranstaltninger med henblik på at reducere 
konkurrenceforvridningen mellem regioner og industrisektorer mest muligt;

Or. fr
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 35
Overskrift (ny) og punkt 3 a (nyt)

Foranstaltninger

3a. anmoder Kommissionen om at forelægge et udkast til strategiplan for 
markedsbaserede instrumenter til miljøpolitiske og andre beslægtede politiske 
formål;

Or. fr

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 36
Punkt 3 a (nyt)

3a. beklager manglen på en tilbundsgående analyse af fordelene ved en sondring 
mellem markedsbaserede instrumenter, der dels tager sigte på forbrugerne og dels 
på producenterne;

Or. en

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 37
Punkt 3 b (nyt)

3b. opfordrer EU til at skelne mellem den rent økonomiske velstand pr. indbygger og 
den reelle økonomiske, sociale og økologiske velstand f.eks. ved hjælp af GPI 
(Genuine Progress Indicator); opfordrer følgelig Kommissionen og 
medlemsstaterne til:

 at foretage en grundigere undersøgelse af muligheden for at måle den 
europæiske vækst ved brug af "grønne" indikatorer 1, som viser tab af velstand 
som følge af miljøskader,

 at anvende miljøindikatorer i alt sit arbejde på miljøområdet; eftersom 
miljøpolitikken betragtes som en integreret politik, bør grønne indikatorer 
anvendes inden for al politisk virksomhed i Europa,

                                               
1 Miljøindikatorer eller indikatorer, der tager hensyn til miljøet (ISEW, GPI).
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 at medtage miljøkonsekvenser ved beregningen af den nationale velstand for at 
få et reelt billede af det tab af velstand, som skyldes den stadige nedgang i de 
naturlige ressourcer;

Or. fr

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 38
Punkt 3 b (nyt) (efter overskrift "Principper")

3b. erkender, at fuldstændig internalisering af miljøomkostninger er en vigtig 
forudsætning for at skabe retfærdig konkurrence mellem de forskellige 
virksomheder og for at øge de økonomiske incitamenter til renere produktion og 
forbrug og for at stimulere innovation af renere teknologi;

Or. en

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 39
Punkt 3 c (nyt) (efter overskrift "Principper")

3c. erkender, at en manglende internalisering af miljøomkostninger vil være 
ensbetydende med subsidiering af miljøskadelig virksomhed;

Or. en

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 40
Punkt 3 d (nyt) (efter overskrift "Principper")

3d. påpeger, at eksistensen af en lang række miljømæssigt skadelige subsidier i EU-
medlemsstaterne forværrer forureningen og i alvorlig grad underminerer princippet 
om, at forureneren betaler;

Or. en
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Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 41
Punkt 4

4. erkender, at de markedsbaserede instrumenter kan være et af de mest effektive midler
til at nå miljømålene med rimelige omkostninger; pointerer imidlertid, at sådanne 
midler skal suppleres med andre foranstaltninger såsom effektivitetsstandarder, 
emissionsmål, osv.;

Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 42
Punkt 4

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 43
Punkt 4 a (nyt)

4a. mener, at en overgang til bæredygtig udvikling og en kulstoffri økonomi kræver en 
kombination af afskrækkende instrumenter (som f.eks. skatter, afgifter og gebyrer) 
og incitamenter (som f.eks. emissionshandelsordninger);

Or. fr

Ændringsforslag af Caroline Lucas og Margrete Auken

Ændringsforslag 44
Punkt 5

5. understreger, at de markedsbaserede instrumenter ikke kan erstatte fordelingspolitik; 
mener imidlertid, at en sondring mellem anvendelsesformer eller forbrugsstørrelse 
kan bruges til at målrette sådanne instrumenter mod storforbrugere;
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Or. en

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 45
Punkt 5

5. understreger, at gennemførelsen af markedsbaserede instrumenter kan få uventede 
sociale konsekvenser; mener imidlertid, at sådanne virkninger kan opvejes af 
specifikke strategiske foranstaltninger såsom mindstepriser, subsidier osv. til 
lavindkomsthusholdninger;

Or. en

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 46
Punkt 5

5. understreger, at de markedsbaserede instrumenter, hvis formål er at styrke 
miljøpolitikken, bør udformes under hensyntagen til udelukkende miljømæssige 
hensyn for at være effektive, og for at målene med instrumenterne skal nås;

Or. sv

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 47
Punkt 5

5. understreger, at de markedsbaserede instrumenter bør være økonomisk og socialt 
acceptable (tekst udgår);

Or. nl
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 48
Punkt 5

5. understreger, at de markedsbaserede instrumenter bør være økologisk, økonomisk og 
socialt acceptable, især for personer, hvis indkomster ligger under medianindkomsten i 
de enkelte medlemsstater, og for mindre virksomheder;

Or. pl

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 49
Punkt 6

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 50
Punkt 6

6. mener, at et af de principper, der bør anvendes, bør være, at instrumenterne er 
teknologineutrale og udformet på en sådan måde, at de ikke skævvrider 
markedsmekanismerne; instrumenterne bør anvendes bredt, neutralt og ligeværdigt;

Or. sv

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 51
Punkt 6

6. mener, at et af de principper, der bør anvendes, er progressive afgifter og en gradvis 
forhøjelse af disse; understreger, at det er afgørende at anvende fælles 
mindsteafgifter, så medlemslandene har mulighed for at indføre højere nationale 
afgifter; ved eksemplets magt kan medlemsstater med højere afgifter vise, hvad der 
kan opnås, som grundlag for forhøjelse af de fælles mindsteafgifter;
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Or. da

Ændringsforslag af Anne Ferreira
Ændringsforslag 52
Punkt 6

6. mener generelt, at et af de principper, der bør anvendes, er progressive afgifter og en 
gradvis og forudsigelig forhøjelse af disse;

Or. fr

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 53
Punkt 6

6. mener, at et af de principper, der bør anvendes, er progressive afgifter, som udvikler 
sig gradvis;

Or. fr

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 54
Punkt 6 a (nyt)

6a. understreger, at den største effektivitet af princippet om, at forureneren betaler, 
opnås ved en målrettet tilbageføring af de genererede midler, forstået på den måde, 
at midlerne alene anvendes til at afskaffe forureningen og dens følger, i forhold til 
hvad effektiviteten ville være med en generel tilbageføring i form af for eksempel 
skattelettelser til en sektor eller branche;

Or. da

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 55
Punkt 6 b (nyt)

6b. mener, at det er afgørende i forbindelse med afgifter, at der anvendes fælles 
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mindsteafgifter. Herved opnås dels, at grænsehandlen reduceres ved de stadigt 
højere fælles mindsteafgifter, dels at princippet om foregangslande fastholdes ved at 
de enkelte medlemsstater kan påføre højere forureningsafgifter. I et fuldt integreret 
indre marked er det afgørende for at holde konkurrenceforvridningen nede, at 
forskellene ikke er for store. Derfor skal foregangslandene danne forbillede for 
stadigt højere fælles mindsteafgifter;

Or. da

Ændringsforslag af Jens Holm

Ændringsforslag 56
Punkt 7

7. fremhæver den vigtige rolle, som miljøafgifterne spiller for at kunne opfylde 
miljømålsætningerne; opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte et 
lovgivningsmæssigt forslag om en minimumsafgift på CO2 i EU inden udgangen af 
2008;

Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 57
Punkt 7

7. fremhæver den vigtige rolle, som miljøafgifterne spiller for at kunne opfylde 
miljømålsætningerne og for den helt nødvendige harmonisering af visse 
foranstaltninger på europæisk niveau for at undgå økonomiske forvridninger mellem 
virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, og geografiske områder, 
hvilket kan medføre, at det indre marked fungerer på en uhensigtsmæssig måde;

Or. pl

Ændringsforslag af Caroline Lucas og Margrete Auken

Ændringsforslag 58
Punkt 7

7. fremhæver den vigtige rolle, som miljøafgifterne spiller for at kunne opfylde 
miljømålsætningerne og for den helt nødvendige fastsættelse af minimumsniveauer 
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for visse afgifter på europæisk niveau for at undgå økonomiske forvridninger mellem 
virksomheder og geografiske områder;

Or. en

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 59
Punkt 7 a (nyt)

7a. er enigt med Kommissionen i, at EU's emissionshandelsordning for indeværende er 
det markedsbaserede instrument, som bedst tilfredsstiller efterspørgslen, og som 
udgør markedets mest objektive redskab til opnåelse af de reduktionsmål, som Det 
Europæiske Råd vedtog i foråret 2007;

Or. fr

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 60
Punkt 7 b (nyt)

7b. erkender ikke desto mindre, at EU's emissionshandelsordning har et for snævert 
anvendelsesområde i betragtning af det store antal drivhusgaskilder og sektorer, der 
er berørt, og at Kommissionen og medlemsstaterne bør foretage de nødvendige 
forbedringer med henblik på at optimere emissionshandelsordningen i projektets 
tredje fase fra 2013;

Or. fr

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 61
Punkt 8

8. mener, at markedsbaserede instrumenter ikke bør begrænse sig til ordningerne for 
kvotehandel, idet disse ordninger ikke er optimale, når det drejer sig om at nå målene 
om at begrænse bestemte emissioner;

Or. fr
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 62
Punkt 8

8. mener, at de europæiske foranstaltninger på beskatningsområdet ikke udelukkende
bør begrænse sig til ordningerne for kvotehandel, idet disse ordninger ikke er 
optimale, når det drejer sig om at nå målene om at begrænse bestemte emissioner;

Or. pl

Ændringsforslag af Frédérique Ries
Ændringsforslag 63
Punkt 8

8. mener, at de markedsbaserede instrumenter i Fællesskabet ikke bør begrænse sig til 
ordningerne for handel med emissionsrettigheder eller -kvoter, og at andre mulige 
ordninger bør overvejes som f.eks. indførelse af en CO2-afgift eller reduktion af 
støtten til fossile energiformer;

Or. fr

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 64
Punkt 8

8. mener, at de europæiske foranstaltninger på beskatningsområdet ikke bør begrænse sig 
til ordningerne for kvotehandel, idet disse ordninger ikke er optimale, når det drejer 
sig om at nå målene om at begrænse bestemte emissioner; men nationalstaternes 
suverænitet på beskatningsområdet må ikke antastes;

Or. de
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Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 65
Punkt 8 a (nyt)

8a. understreger, at miljøafgifter ikke først og fremmest bør betragtes som et middel til 
at øge skatteprovenuet, men snarere som en måde til at undgå skadelig forurening 
og miljøforringelse - og dermed øge velfærden i samfundet - til en rimelig pris; 
påpeger, at indførelsen af afgifter på negative faktorer såsom forurening bør 
kompenseres med en lempelse af beskatningen af positive faktorer såsom arbejde;

Or. en

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 66
Punkt 9

udgår

Or. de

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 67
Punkt 9 a (nyt)

9a. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en sammenlignende undersøgelse af de 
eksisterende markedsbaserede instrumenter med henblik på at vurdere deres 
effektivitet og fremme udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne; 

Or. el

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 68
Punkt 10

10. støtter en nedsættelse af skatten på arbejde på nationalt plan, men understreger, at 
denne ikke kun hænger sammen med en reform af miljøafgifterne; (tekst udgår)
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Or. de

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 69
Punkt 10

10. støtter princippet om at beskatte negative faktorer såsom forurening, samtidig med 
at beskatningen af positive faktorer såsom arbejde lempes; mener, at en sådan 
fremgangsmåde kunne indgå i en generel skattereform med henblik på at opnå en 
mere ligelig balance mellem lønmodtagere, forbrugere, virksomheder, 
kapitalindkomster og finansielle tjenester for at opfylde målsætningen om et bedre 
miljø og social retfærdighed;

Or. en

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 70
Punkt 10

10. støtter en nedsættelse af skatten på arbejde, men understreger, at denne ikke kun 
hænger sammen med en reform af miljøafgifterne; mener, at den bør indgå i en 
generel skattereform med henblik på at opnå en mere ligelig balance mellem 
lønmodtagere, forbrugere, virksomheder, kapitalindkomster og finansielle tjenester for 
at opfylde målsætningen om et bedre miljø og social retfærdighed samt for ikke at 
svække medlemsstaternes budgetter og sociale regnskaber;

Or. fr

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 71
Punkt 10

10. støtter en nedsættelse af skatten på arbejde, men understreger, at denne ikke kun 
hænger sammen med en reform af miljøafgifterne; mener, at den bør indgå i en 
generel skattereform med henblik på at opnå en mere ligelig balance mellem 
økonomiske aktører og fysiske personer for at opfylde målsætningen om et bedre 
miljø og social retfærdighed;
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Or. pl

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 72
Punkt 11

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 73
Punkt 11

udgår

Or. de

Ændringsforslag af Daciana Octavia Sârbu

Ændringsforslag 74
Punkt 11

11. mener, at prisforhøjelser er et middel til at påvirke produktion og forbrug og til at 
tilskynde brugerne til at vælge hensigtsmæssige transportformer med henblik på at 
optimere miljøkvaliteten; pointerer dog, at virkningen af dette middel kan være 
begrænset på grund af den beskedne elasticitet inden for nogle sektorer og hos visse 
forbrugergrupper;

Or. en

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 75
Punkt 11

11. mener, at en gradvis, fortsat og forudsigelig forhøjelse af priserne er et middel til at 
påvirke produktions- og forbrugsmønstrene og anvendelsen af bestemte 
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transportformer; pointerer dog, at virkningen af dette middel kan være begrænsede på 
grund af den beskedne elasticitet inden for nogle sektorer;

Or. fr

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 76
Punkt 11

11. mener, at prisforhøjelser er et middel til at påvirke produktions- og forbrugsmønstrene 
og anvendelsen af miljøvenlige transportformer; pointerer dog, at virkningen af dette 
middel kan være begrænsede på grund af den beskedne elasticitet inden for nogle 
sektorer;

Or. pl

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 77
Punkt 11

11. mener, at prisforhøjelser er et middel til at påvirke produktions- og forbrugsmønstrene 
og anvendelsen af bestemte transportformer; pointerer dog, at virkningen af dette 
middel kan være begrænsede på grund af den beskedne elasticitet inden for nogle 
sektorer og kun skal anvendes som en sidste udvej og i overensstemmelse med den 
enkelte medlemsstats særlige forhold;

Or. en

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 78
Punkt 11 a (nyt)

11a. mener, at miljøafgifterne bør spille en fremtrædende rolle, og at deres effektivitet 
beror på, at indtægterne derfra anvendes til at forbedre de økonomiske aktørers 
miljøadfærd;

Or. fr
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Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 79
Punkt 11 a (nyt)

11a. understreger, at anvendelsen af princippet om, at forureneren betaler, har sine 
begrænsninger, ikke mindst på grund af den beskedne elasticitet i visse områder;

Or. en

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 80
Punkt 12

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 81
Punkt 12

udgår

Or. de

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 82
Punkt 12

12. mener, at indførelsen af markedsbaserede instrumenter, som medfører en 
prisforhøjelse, ikke må gøre det vanskeligere for mindre bemidlede at få deres 
grundlæggende behov dækket, og at de derfor skal tilbydes et vist minimum af vand, 
elektricitet, energi og transportydelser til en rimelig pris;

Or. fr
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Ændringsforslag af Caroline Lucas og Margrete Auken

Ændringsforslag 83
Punkt 12

12. mener, at indførelse af markedsbaserede instrumenter til bekæmpelse af forurening 
og negative miljøvirkninger må baseres på miljøeffektivitet, medens en ligelig 
fordeling bør sikres med andre foranstaltninger; 

Or. en

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 84
Punkt 12

12. mener, at anvendelsen af markedsbaserede instrumenter i form af en prisforhøjelse 
ikke må føre til, at personer, hvis indkomster ligger under medianindkomsten, 
udelukkes fra det pågældende marked (tekst udgår);

Or. nl

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 85
Punkt 12

12. mener, at anvendelsen af markedsbaserede instrumenter (tekst udgår) ikke må føre til, 
at personer, hvis indkomster ligger under medianindkomsten, og mindre 
virksomheder udelukkes fra det pågældende marked, og at det er nødvendigt 
jævnsides hermed at indføre kompenserende foranstaltninger for disse 
personkategorier; 

Or. pl
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Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 86
Punkt 12

12. mener, at indførelse af markedsbaserede instrumenter, der resulterer i prisforhøjelser,
ikke må føre til, at økonomisk dårligt stillede personer (tekst udgår) udelukkes fra det 
pågældende marked, og at det er nødvendigt jævnsides hermed at indføre 
tilstrækkeligt vidtgående kompensationsforanstaltninger for disse personkategorier;

Or. en

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 87
Punkt 12

12. mener, at anvendelsen af markedsbaserede instrumenter i form af en prisforhøjelse 
ikke må føre til, at personer, hvis indkomster ligger under medianindkomsten, 
udelukkes fra det pågældende marked, og at det er nødvendigt jævnsides hermed at 
indføre kompenserende foranstaltninger for disse personkategorier; foreslår i den 
forbindelse et bundfradrag for nødvendigt forbrug ved beskatning af eksempelvis 
vand, el og varme; mener, at det er overforbruget, der skal gøres op med. 
Eksempelvis kan de første 40 m3 vand være afgiftsfri, svarende til et normalt 
årsforbrug pr. person, til gengæld kan afgiften på de efterfølgende m3 være høj. Det 
vil have en effektiv adfærdsregulerende effekt uden social slagside;

Or. da

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 88
Punkt 12 a (nyt)

12a. fremhæver, at afgifterne efter princippet om, at forureneren betaler, genererer 
anseelige beløb ved meget små afgifter, som derfor sjældent har den store betydning 
som adfærdsregulerende element;

Or. da



AM\703130DA.doc 27/47 PE398.431v02-00

DA

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 89
Punkt 13

13. understreger, at det er vigtigt at råde over præcise oplysninger om de miljømæssige og 
sociale omkostninger for varers og tjenesteydelsers hele livscyklus; opfordrer 
Kommissionen til at forelægge en metologi til vurdering af disse omkostninger;

Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 90
Punkt 13

13. understreger, at det er vigtigt at råde over præcise oplysninger om varernes livscyklus 
og kredsløb for at kunne anvende de mest effektive fremgangsmåder;

Or. pl

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 91
Punkt 13 a (nyt)

13a. glæder sig over den nyligt afholdte konference, "Beyond GDP" ("Når vi ser bort fra 
BNP"), der blev organiseret af Kommissionen, Europa-Parlamentet, OECD, WWF 
og Rom-klubben, og de vigtigste konklusioner derfra; understreger betydningen af 
at supplere BNP med andre indikatorer for at vurdere samfundets velfærd og 
fremskridt på en mere afbalanceret måde, navnlig for så vidt angår den økonomiske 
væksts indvirkning på atmosfæren og økosystemerne;

Or. en

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 92
Punkt 13 a (nyt)

13a. mener, at en deponeringsafgift passende kan generere midler til minimering af 
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affald og omstilling til naturlige og nedbrydelige produkter, for eksempel 
komposterbar emballage;

Or. da

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 93
Punkt 13 a (nyt)

13a. understreger, at det er nødvendigt, at medlemsstaterne med jævne mellemrum 
kontrollerer, indsamler og offentliggør oplysninger om produktions-, distributions-
og forbrugsmønstrenes samt affaldsbehandlingens miljøvirkninger;

Or. pl

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 94
Punkt 13 a (nyt)

13a. mener, at markedsbaserede instrumenter kan bidrage til fremme af forskning og 
økoinnovation, fordi beskatning af produkter og tjenesteydelser, der ikke tager 
hensyn til miljøet eller anvendelse af økologiske standarder, kan tilskynde 
producenterne til at investere i forskning i mere energieffektive produkter og 
tjenesteydelser;

Or. el

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 95
Punkt 13 a (nyt)

13a. mener, at en tilpasning af de økonomiske processer og adfærdsmønstrene i en 
retning, som fremmer en bæredygtig udvikling, i nogle tilfælde kan foretages mest 
effektivt på lokalt plan, og mener derfor, at fællesskabsreglerne vedrørende 
markedsbaserede instrumenter bør tilskynde til gennemførelse på lokalt plan under 
hensyntagen til det lokale særpræg;
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Or. fr

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 96
Punkt 14

14. understreger det presserende behov for en revision af EU's ordning for handel med 
emissioner med henblik på effektivt at afhjælpe de mangler, der er konstateret i 
forsøgsperioden; understreger, at den kraftige opbakning til princippet om, at 
forureneren betaler, i EU's strategi for bæredygtig udvikling indebærer, at EU's 
ordning for handel med emissioner bør baseres på en fuldstændig auktion over 
emissionstilladelserne;

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 97
Punkt 14

14. beklager den bebudede udsættelse af revisionen af lovgivningen om handel med CO2-
kvoter; (tekst udgår)

Or. nl

Ændringsforslag af Jens Holm

Ændringsforslag 98
Punkt 14

14. beklager den bebudede udsættelse af revisionen af lovgivningen om EU's ordning for
handel med drivhusgasemissioner; mener, at der som led i denne revision bør ske en 
kraftig reduktion af den andel af CO2-kvoter, der tildeles uden beregning, og at der 
bør fastsættes et samlet loft, som er i overensstemmelse med EU's reduktionsmål for 
2020 på 30 % og stærke kvantitative og kvalitative begrænsninger for anvendelse af 
projektkreditter fra mekanismen for bæredygtig udvikling/fælles gennemførelse 
(CDM/JI); 

Or. en
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 99
Punkt 14

14. beklager den bebudede udsættelse af revisionen af lovgivningen om handel med CO2-
kvoter; mener, at der som led i denne revision skal holdes øje med, at virksomheder 
ikke lægger den andel af CO2-kvoter, der tildeles uden beregning, oven i prisen;

Or. de

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 100
Punkt 14

14. beklager den bebudede udsættelse af revisionen af lovgivningen om handel med CO2-
kvoter; mener, at der som led i denne revision bør ske en kraftig reduktion af den 
andel af CO2-kvoter, der tildeles uden beregning til de store elektricitetsproducenter, 
for at begrænse uberettigede ekstrafortjenester;

Or. en

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 101
Punkt 14 a (nyt)

14a. mener, at øget anvendelse af markedsbaserede instrumenter i transportsektoren er 
særlig vigtig for fuldstændigt at internalisere de miljømæssige og sociale 
omkostninger ved alle transportformer; mener navnlig, at det ringe omfang af 
internalisering af omkostningerne ved landevejstrafikken har en negativ 
indvirkning på andre transportformers som f.eks. jernbanens konkurrenceevne, og 
for så vidt angår fremme af effektivere og renere teknologier;

Or. en
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 102
Punkt 14 a (nyt)

14a. anmoder Rådet om snarest muligt at vedtage direktivforslaget om afgifter på 
privatbiler og at bevare de miljøpolitiske bestemmelser;

 Or. fr

Ændringsforslag af Jens Holm

Ændringsforslag 103
Punkt 14 b (nyt)

14b. glæder sig over Kommissionens forslag om at inddrage flytransport i EU's ordning 
for handel med drivhusgasemissioner, men mener, at parallelle og supplerende 
foranstaltninger såsom afgifter på kerosen og NOx-emissioner er nødvendige for at 
begrænse flysektorens indvirkning på klimaændringerne;

Or. en

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 104
Punkt 16

16. finder, at ændringen af EU-lovgivningen om afgifter på energiprodukter og lastvogne 
(eurovignet) bør gennemføres samlet og prompte for at undgå overlapning mellem 
foranstaltninger med samme formål og revidere miljøafgifterne med henblik på 
hurtigt at ændre adfærden i de forskellige økonomiske sektorer, navnlig gennem 
internalisering af de eksterne omkostninger;

Or. fr

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 105
Punkt 16

16. finder, at ændringen af EU-lovgivningen om afgifter på energiprodukter og lastvogne 
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(eurovignet) bør gennemføres samlet for at sikre, at miljøafgifterne hurtigt fører til en 
ændring af adfærden i miljøvenlig retning i de forskellige økonomiske sektorer;

Or. pl

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 106
Punkt 17

17. anser det for nødvendigt at gøre anvendelsen af direktivet om eurovignetten 
obligatorisk i samtlige medlemsstater og at ændre direktivet for at muliggøre 
internalisering af de eksterne omkostninger gennem prissætning af brug af 
infrastruktur og navnlig af vejtransport; mener, at det for at hindre overførsel af 
trafik til de veje, som ikke er omfattet af eurovignet-direktivet, er nødvendigt at lade 
dette gælde for hele vejnettet;

Or. fr

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 107
Punkt 18

18. mener, at i forbindelse med revisionen af lovgivningen om afgifter på energiprodukter 
bør mindstesatsen hæves for industriel og kommerciel transport; mener, at der ved 
beskatningen bør skelnes mellem energi- og miljødelen på grundlag af CO2-
emissionernes niveau; (tekst udgår) 

Or. en

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 108
Punkt 18

18. mener, at i forbindelse med revisionen af lovgivningen om afgifter på energiprodukter 
bør mindstesatsen hæves for industriel og kommerciel transport; mener, at der ved 
beskatningen bør skelnes mellem energi- og miljødelen på grundlag af CO2-
emissionernes og andre miljøindvirkningers og -konsekvensers niveau; fremhæver, at 
der for at undgå forvridninger mellem medlemsstaterne bør indføres en 
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udsvingsmargen, der også skal omfatte en høj mindstesats;

Or. fr

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 109
Punkt 18

18. mener, at i forbindelse med revisionen af lovgivningen om afgifter på energiprodukter 
bør mindstesatsen hæves for industriel og kommerciel transport; mener, at der ved 
beskatningen bør skelnes mellem energi- og miljødelen på grundlag af CO2-
emissionernes niveau; fremhæver, at der for at undgå forvridninger mellem 
medlemsstaterne bør indføres en udsvingsmargen for satserne;

Or. de

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 110
Punkt 19

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola

Ændringsforslag 111
Punkt 19

19. henstiller til Kommissionen og medlemsstaterne at evaluere de undtagelser og 
fritagelser, der optræder i direktivet om beskatning af energiprodukter, og at overveje, 
hvilke former for energi i fremtiden skal kunne fritages for afgifter, samtidig med at 
anvendelsesområdet for og ånden i direktivet respekteres, og operatørerne ikke 
belastes dobbelt som følge af andre beskatnings- eller handelsordninger;

Or. en



PE398.431v02-00 34/47 AM\703130DA.doc

DA

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 112
Punkt 19

19. henstiller til Kommissionen og medlemsstaterne at afskaffe de undtagelser og 
fritagelser, der optræder i direktivet om beskatning af energiprodukter, ligesom det bør 
fastslås, at ingen form for energi i fremtiden skal kunne fritages for afgifter, undtagen 
af miljøbeskyttelsesårsager;

Or. fr

Ændringsforslag af Jens Holm

Ændringsforslag 113
Punkt 19

19. henstiller til Kommissionen og medlemsstaterne at afskaffe de undtagelser og 
fritagelser, der optræder i direktivet om beskatning af energiprodukter, ligesom det bør 
fastslås, at ingen fossile brændstofenergikilder i fremtiden skal kunne fritages for 
afgifter;

Or. en

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 114
Punkt 19 a (nyt)

19a. anmoder Kommissionen om at fremsætte lovgivningsforslag med henblik på 
internalisering af de eksterne omkostninger fra anden økonomisk virksomhed end 
transport, som f.eks. brug af vand, produktion af varer og emballage, landbrug, 
fiskeri osv.;

Or. fr
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Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 115
Punkt 20

20. (tekst udgår) opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres politik for incitamenter til 
byggesektoren med henblik på at fremme en begrænsning af efterspørgslen efter 
energi og CO2; understreger betydningen af støtte til udviklingen af passivhuse, som 
er energineutrale;

Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 116
Punkt 20

20. mener, at byggesektoren rummer betydelige perspektiver for energibesparelser, og 
opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres politik for tilskyndelse til at opfylde 
målsætningen om en begrænsning af efterspørgslen efter energi og CO2; understreger 
betydningen af støtte til udviklingen af passivhuse, som er energineutrale, og til 
vedvarende energikilder;

Or. pl

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 117
Punkt 21

21. foreslår, at de ordninger for kompensation, der tager udgangspunkt i Kyoto-
protokollen, og som indeholder finansielle incitamenter, skal være åbne for 
finansiering af forbedringer af energieffektiviteten i (tekst udgår) boligsektoren og 
CO2-regnskabet for bytrafik;

Or. fr
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 118
Punkt 21

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 119
Punkt 22

22. mener, at en ændring af de tilskud, som er skadelige for miljøet, ikke kun bør 
begrænses til den fælles landbrugspolitik; mener, at en prompte og målrettet indsats 
er påkrævet i transportsektoren, navnlig hvad angår vejtransport; anmoder 
Kommissionen om hurtigt at foreslå en køreplan for en gradvis, men hurtig 
afskaffelse af tilskud, som er skadelige for miljøet, jf. Det Europæiske Råds 
afgørelse om revision af strategien for bæredygtig udvikling;

Or. fr

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 120
Punkt 22

22. mener, at en ændring af subsidierne ikke kun bør begrænses til den fælles 
landbrugspolitik, eftersom subsidier også inden for andre områder er skadelige for 
miljøet;

Or. sv

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 121
Punkt 23

23. forventer, at Kommissionen ved sin revision af Fællesskabets retningslinjer om 
statsstøtte til beskyttelse af miljøet reelt tager hensyn til behovet for at påvirke 
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mønstrene for produktion, trafik, transport og forbrug og begrænse affaldsmængden;

Or. pl

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 122
Punkt 23 a (nyt)

23a. understreger, at vandrammedirektivet1 kan fungere som referencegrundlag ved 
fastsættelse af markedsbaserede instrumenter for miljøet; hilser med tilfredshed 
Kommissionens beretning om gennemførelsen af direktivet, men kan tilslutte sig 
beklagelserne i denne beretning over fejlene i forbindelse med gennemførelsen af 
visse definitioner og den ringe gennemførelse af denne lovgivning; opfordrer 
energisk medlemsstaterne til at øge deres indsats for at sikre en korrekt 
gennemførelse af rammedirektivet og navnlig for at garantere, at alt vandforbrug 
underkastes en økonomisk evaluering, som omfatter omkostningerne ved brug af 
denne ressource og miljøomkostningerne, da navnlig disse kriterier anvendes i 
forbindelse med prissætning for vand for at dække vandforsynings- og 
miljøomkostningerne;

Or. fr

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 123
Punkt 23 b (nyt)

23b. henviser til fællesskabsbestemmelserne om affald, men beklager, at de ikke berører 
problemet vedrørende mængden af affald i EU; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at indlede overvejelser med henblik på fastlæggelse af en 
lovgivningsramme for beskatning af affald for at forhindre produktion af affald og 
på mellemlang sigt at reducere mængden af affald, der produceres i EU;

Or. fr

                                               
1 Direktiv 2001/60/CE.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 124
Punkt 23 c (nyt)

23c. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre en gebyr- og 
afgiftsordning med henblik på at reducere mængden af pesticider, der anvendes, 
og fremme brugen af pesticider, der er mindre giftige og skadelige for sundhed og 
miljø;

Or. fr

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 125
Punkt 24

24. mener, at indførelsen af en nedsat momssats for økologiske varer skal være præcist 
formuleret, for at de udelukkende og reelt kan komme forbrugerne til gode, ligesom de 
bør ledsages af supplerende ordninger, f.eks. miljømærkning, med henblik på at 
indføre en ordning, som gør det let at sammenligne varerne;

Or. pl

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 126
Punkt 24 a (nyt)

24a. understreger, at subsidier eller støtte til miljørigtig adfærd vil stige i økonomisk 
omfang ved øget miljøvenlig og sund adfærd, og at grundlaget for finansiering af 
f.eks. velfærdsydelser derved fjernes, hvorved der - i modsætning til, hvis alene 
princippet om, at forureneren betaler, anvendes - opstår en kunstig modsætning 
mellem miljørigtig adfærd og f.eks. velfærdsydelser. Med princippet om, at 
forureneren betaler, anvendes de genererede midler målrettet til investeringer i den 
nødvendige omstilling til renere produktion og produkter;

Or. da



AM\703130DA.doc 39/47 PE398.431v02-00

DA

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 127
Punkt 24 b (nyt)

24b. mener, at det i jordbrug vil være oplagt med en fælles mindsteafgift på pesticider 
samt N-tab og reduktion af C-indhold i jord. Provenuet af dette kan passende 
tilbageføres til omstilling til pesticidfri dyrkning og stadigt mindre N- og C-tab, 
herunder omstilling til økologisk drift;

Or. da

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 128
Punkt 24 c (nyt)

24c. foreslår, at provenuet fra en afgift i industrien på for eksempel PVC kan anvendes 
til omstilling til polypropen eller polyethylen, der er miljøvenlige materialer. Afgifter 
på kemikalier kan også generere midler til omstilling til kemikaliefri produkter, for 
eksempel økologisk maling, rengøringsmiddel, kosmetik og tekstil. Herunder er det 
også vigtigt at nævne afgiften på C-tab, eventuelt i forbindelse med N-tab;

Or. da

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 129
Punkt 25

25. kan ikke tilslutte sig indførelsen af en ordning for tilladelse til bytte af tilladelser i 
forbindelse med biodiversitet (tekst udgår);

Or. en

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 130
Punkt 25

25. erkender vanskelighederne ved at indføre markedsbaserede instrumenter for 
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bestræbelser, der har til formål at forøge eller bibeholde biodiversitet og tjenester 
knyttet til økosystemer og for miljøproblemer af lokal art; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at finde frem til og fremme bedste praksis på disse områder;

Or. en

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 131
Punkt 25

25. kan (tekst udgår) tilslutte sig muligheden for at indføre en ordning for tilladelse til 
bytte af tilladelser for NOx og SO2, da en sådan ordning gør det muligt at nå 
miljømål på en så omkostningseffektiv måde som muligt;

Or. nl

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 132
Punkt 25

25. er af den opfattelse, at medlemsstaterne bør have mulighed for at anvende en 
ordning for omsættelige rettigheder for NOx og SO2; påpeger, at økonomiske 
instrumenter som f.eks. handel er et værdifuldt supplement for at nå miljømålene på 
en så omkostningseffektiv måde som muligt i regioner, hvor mulighederne for 
miljømæssig bæredygtighed er begrænsede;

Or. nl

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 133
Punkt 25

25. glæder sig over, at Kommissionen udtrykker vilje til at udvide anvendelsen af de 
forskellige former for markedsbaserede instrumenter (gebyrer, subsidier og 
omsættelige tilladelser) for at beskytte biodiversiteten og bekæmpe luftforureningen; 
udtrykker i denne forbindelse interesse for de NOx- og SO2-
emissionshandelsordninger, som visse medlemsstater har indført til imødegåelse af 
de problemer, der er forbundet med luftforurenende stoffer af denne type;
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Or. fr

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 134
Punkt 25

25. kan ikke tilslutte sig indførelsen af en ordning for tilladelse til bytte af tilladelser i 
forbindelse med biodiversitet; opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine 
overvejelser vedrørende evaluering af tab af biodiversitet og muligheden for at 
anvende markedsbaserede instrumenter, idet det fastslås, at bevarelse eller 
forbedring af biodiversiteten i et område ikke må føre til tab af biodiversitet i et 
andet område på grund af de lokale virkninger; understreger, at enhver indførelse 
af en NOx- og SO2-emissionshandelsordning skal tage hensyn til de lokale forhold 
og kun må omfatte nøje afgrænsede geografiske områder;

Or. fr

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 135
Punkt 25

25. kan (tekst udgår) tilslutte sig indførelsen af en ordning for tilladelse til bytte af 
tilladelser i forbindelse med biodiversitet og med NOx og SO2, i det øjeblik der er 
videnskabeligt korrekte beregningsmodeller til rådighed;

Or. de

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 136
Punkt 25 a (nyt)

25a. anmoder indtrængende Kommissionen om inden 2009 at forelægge et 
lovgivningsforslag om reduktion af drivhusgasemissioner inden for søtransport, da 
denne sektor ikke er omfattet af nogen fællesskabslovgivning eller international 
lovgivning; støtter den lovgivningsproces, der sigter på medtagelse af 
luftfartssektoren i EU's emissionshandelsordning;

Or. fr
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Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 137
Punkt 26

26. opfordrer Kommissionen til i sine initiativer at opretholde de nuværende ordninger, 
som medlemsstaterne har indført for at fremme udviklingen af bæredygtige 
energikilder; finder, at der, inden der gives økonomiske incitamenter til 
biobrændstoffer, må kræves supplerende evalueringer af, om disse fremstilles på 
miljømæssig bæredygtig måde;

Or. el

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 138
Punkt 26

26. opfordrer Kommissionen til i sine initiativer at opretholde de nuværende ordninger, 
som medlemsstaterne har indført for at fremme udviklingen af bæredygtige 
energikilder; finder, at der er behov for supplerende evalueringer, især vedrørende 
biobrændstoffernes livscyklus, og understreger hermed betydningen af at fastsætte 
bestemmelser for brændstofkvalitet og vedvarende energi;

Or. nl

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 139
Punkt 26

26. opfordrer Kommissionen til i sine initiativer at opretholde de nuværende ordninger, 
som medlemsstaterne har indført for at fremme udviklingen af bæredygtige 
energikilder; finder, at der er behov for supplerende evalueringer, især vedrørende 
biobrændstoffernes produktions- og anvendelsescyklusser;

Or. pl
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 140
Punkt 26

26. opfordrer Kommissionen til i sine initiativer at opretholde de nuværende ordninger, 
som medlemsstaterne har indført for at fremme udviklingen af bæredygtige 
energikilder; understreger, at der er behov for supplerende evalueringer, især 
vedrørende biobrændstoffernes livscyklus;

Or. fr

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 141
Punkt 26 a (nyt)

26a. opfordrer de medlemsstater, som endnu ikke har gjort det, til at vedtage 
foranstaltninger, der skal hindre produktion af individuelle varer og pakninger samt 
overindpakning af varer;

Or. fr

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 142
Punkt 26 a (nyt)

26a. glæder sig over fokuseringen på markedsbaserede instrumenter til gennemførelse af 
vandrammedirektivet1 og finder det yderst vigtigt at internalisere omkostninger i 
forbindelse med grundvandsudvinding, forringet vandkvalitet og vandværker i 
vandprisen; opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge direktivets 
gennemførelse i medlemsstaterne og til at anvende den fælles 
gennemførelsesstrategi for vandrammedirektivet og pilotvandopløbslandområder til 
at udforske og fremme bedste praksis;

Or. en

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000), s. 1).



PE398.431v02-00 44/47 AM\703130DA.doc

DA

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 143
Punkt 26 a (nyt)

26a. mener, at markedsbaserede instrumenter kan bidrage til yderligere at beskytte 
naturressourcerne, f.eks. ved at fremme effektiv anvendelse af vandressourcerne ved 
hjælp af en rationel og social retfærdig prispolitik;

Or. el

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 144
Punkt 26 b (nyt)

26b. understreger, at de markedsbaserede instrumenter bør udformes på en sådan måde, 
at de ikke får negativ indvirkning på konkurrenceevnen i de brancher, der er udsat 
for international konkurrence, såsom energiintensive brancher, med henblik på at 
undgå nedgang i salget som følge af import ("leakage") og eventuel udflytning af 
produktionen og dermed også af de miljømæssige virkninger til områder uden for 
EU;

Or. en

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 145
Punkt 26 a (nyt)

26a. fremhæver, at den fælles mindsteafgift på CO2 på fossil energi vil generere midler til 
finansiering af investering i omstilling til for eksempel vedvarende energi og 
energibesparelser, kollektiv trafik mv. Her vil det være formålstjenstligt, at en CO2-
afgift på produktion af fossil energi anvendes til investeringer i udvikling af 
vedvarende energikilder såsom sol, vind og bølgekraft. På samme måde vil en CO2-
afgift på anvendelsen af benzin og diesel og biobrændstoffer i transportsektoren 
generere midler til omstilling af transportsektoren;

Or. da
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Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 146
Punkt 26 b (nyt)

26b. foreslår en CO2-afgift på forbrændingsmotorer, der passende kunne anvendes til 
finansiering af elektrificering af transport, herunder til innovation og 
demonstration, men også til etablering af infrastruktur. Dette kan med fordel 
suppleres med restriktioner om, at der kun må anvendes eldrevne køretøjer i 
bymidterne, og for jordbrugs vedkommende kun elbaserede køretøjer og redskaber 
til dyrkning og høst af bladgrønt. Dette vil have stor virkning på 
partikelforureningen. Eksempelvis har de danske regioner netop offentliggjort, at 
4000 indbyggere dør om året på grund af smog (3500) og stress på grund af støj 
(knap 500). Dette skal ses i forhold til, at der i Danmark omkommer under 400 
årligt ved trafikulykker, som har stor opmærksomhed sammenlignet med den 
opmærksomhed, smog rettelig burde have;

Or. da

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 147
Punkt 26 c (nyt)

26c. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en forundersøgelse af indførelsen af et 
"CO2-kort" til personer og til små og mellemstore virksomheder, hvorpå 
energiforbrug og drivhusgasemissioner registreres;

Or. es

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 148
Punkt 27

27. går ind for indførelse af en ordning med afgiftstilpasninger ved grænserne for at 
opfylde målsætningen om en begrænsning af CO2-emissionerne og at opretholde EU's 
økonomiske konkurrenceevne; anmoder Kommissionen om at benytte de 
undersøgelser, der er gennemført i nogle medlemsstater med henblik på en 
rapportering om vedtagelsen af denne ordning(tekst udgår);

Or. de
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Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 149
Punkt 27

27. går ind for at overveje en ordning med afgiftstilpasninger ved grænserne for at opfylde 
målsætningen om en begrænsning af CO2-emissionerne og at opretholde EU's 
økonomiske konkurrenceevne; anmoder Kommissionen om at benytte de 
undersøgelser, der er gennemført i nogle medlemsstater med henblik på at udarbejde 
en rapport om den eventuelle vedtagelse af denne ordning; understreger imidlertid, at 
der kun bør gennemføres tilpasningsforanstaltninger ved grænserne, når og hvis 
bestræbelserne på at opnå enighed om obligatoriske CO2-reduktioner på 
internationalt niveau slår fejl;

Or. en

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 150
Punkt 27

27. støtter en evaluering af muligheden for indførelse af afgiftstilpasninger ved 
grænserne som et middel til at inddrage import i EU's ordning for handel med
drivhusgasemissioner; hvilket vil støtte målsætningen om en begrænsning af CO2-
emissionerne og opretholdelse af EU's økonomiske konkurrenceevne; anmoder 
Kommissionen om at benytte de undersøgelser, der er gennemført i nogle 
medlemsstater med henblik på at udarbejde en rapport om vedtagelsen af denne 
ordning, og om i givet fald at udarbejde et lovforslag;

Or. en

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 151
Punkt 27

27. går ind for indførelse af en ordning med afgiftstilpasninger ved grænserne, navnlig for 
at undgå eventuelle kulstoflækager, der kunne underminere forpligtelsen til at 
reducere CO2-emissionerne og at opretholde EU's økonomiske konkurrenceevne; 
anmoder Kommissionen om at benytte de undersøgelser, der er gennemført i nogle 
medlemsstater med henblik på en rapportering om vedtagelsen af denne ordning, og 
om at udarbejde et lovforslag;
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Or. fr

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 152
Punkt 27

27. går ind for indførelse af en ordning med afgiftstilpasninger ved grænserne for at 
opfylde målsætningen om en begrænsning af CO2-emissionerne og at opretholde EU's 
økonomiske konkurrenceevne; anmoder Kommissionen om at benytte de 
undersøgelser, der er gennemført i nogle medlemsstater med henblik på en 
rapportering til Europa-Parlamentet om vedtagelsen af denne ordning, og om at 
udarbejde et lovforslag;

Or. nl

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 153
Punkt 27 a (nyt)

27a. anmoder Kommissionen om at undersøge de mekanismer og den form for 
klimavenlig handelspolitik, der er i overensstemmelse med WTO-aftalen, for på 
denne måde at tackle problemerne med de tredjelande, der ikke har undertegnet 
Kyoto-protokollen; Kommissionen opfordres også til at arbejde for, at sådanne 
muligheder på en tydeligere måde indarbejdes i kommende versioner af protokollen; 
mener, at handelsforanstaltninger kun bør anvendes, når alternative 
foranstaltninger for at nå miljømålene ikke har nogen effekt; mener, at de anvendte 
handelsforanstaltninger ikke må medføre flere handelsbegrænsninger end 
nødvendigt for at nå målene og ikke må indebære vilkårlig eller uberettiget 
forskelsbehandling;

Or. nl
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