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ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-153
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Anne Ferreira
Grönboken om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande 
politikområden
(2007/2203(INI))

Förslag till resolution

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 1
Beaktandeled 5a (nytt)

– med beaktande av artiklarna 2 och 6 i EG-fördraget, enligt vilka miljöskyddskraven 
ska integreras i de olika delarna av gemenskapens politik i syfte att främja en 
miljömässigt hållbar ekonomisk utveckling,

Or. fr

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 2
Beaktandeled 5b (nytt)

– med beaktande av artikel 175 i EG-fördraget,

Or. fr
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 3
Beaktandeled 5c (nytt)

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 2179/98/EG av den 
24 september 1998 om en översyn av Europeiska gemenskapens åtgärdsprogram för 
miljön och en hållbar utveckling kallat ”Mot en hållbar utveckling”,

Or. fr

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 4
Beaktandeled 5d (nytt)

– med beaktande av översynen av EU:s strategi för en hållbar utveckling,

Or. fr

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 5
Beaktandeled 5e (nytt)

– med beaktande av det sjätte miljöhandlingsprogrammet, 

Or. fr

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 6
Beaktandeled 5f (nytt)

– med beaktande av sina resolutioner om de temainriktade strategierna för ett hållbart 
nyttjande av naturresurserna, för stadsmiljön, för avfall och för bekämpningsmedel,

Or. fr
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Ändringsförslag från Jens Holm

Ändringsförslag 7
Beaktandeled 5a (nytt)

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2007 om att begränsa den 
globala klimatförändringen till 2 grader Celsius – vägen framåt för Balikonferensen 
om klimatförändringar och därefter1,

Or. en

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 8
Skäl Aa (nytt)

Aa. Principen att förorenaren betalar (PPP) är en av pelarna i miljöpolitiken, och 
innebär att de externa kostnaderna internaliseras i marknadspriserna för att 
säkerställa att dessa återspeglar de verkliga produktionskostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag från Jens Holm

Ändringsförslag 9
Skäl Aa (nytt)

Aa. Europaparlamentet betonar i sin resolution av den 15 november 2007 att 
industriländerna måste åta sig att minska sina utsläpp med åtminstone 30 procent 
till 2020 och med 60–80 procent till 2050 jämfört med 1990 års nivå.

Or. en

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 10
Skäl Ab (nytt)

Ab. Genomförandet av principen att förorenaren betalar lämnar en hel del övrigt att 
önska i de flesta medlemsstater.

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0537.
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Or. en

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 11
Skäl B

B. Det förekommer föroreningar av olika slag av den naturliga miljön, de geologiska 
systemen riskerar att fungera sämre och naturresurserna riskerar att ta slut, särskilt 
de som inte är förnybara.

Or. pl

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 12
Skäl Ba (nytt)

Ba. Energiintensiteten minskar i dag med ungefär 1,8 procent årligen som en 
konsekvens av det marknadstryck som ständig pressar marknadsaktörerna att bli 
effektivare. De gamla planekonomierna i Östeuropa, som var befriade från 
marknadstryck, behövde betydligt större resurser och mer energi för att producera 
samma saker som i västvärlden.

Or. sv

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 13
Skäl C

C. Det finns stor risk för att flera djur- och växtarter utrotas. EU har satt upp målet att 
hejda förlusten av biologisk mångfald fram till 2010.

Or. pl
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Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 14
Skäl D

D. Transporter, framför allt varutransporter, leder till en ständig trafikökning i unionen 
och som följd av detta till, eventuellt, ökad energianvändning.

Or. de

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 15
Skäl G

G. Hushållen belastas med den övervägande delen av miljöskatterna trots att energi- och 
transportanvändningen är störst inom de andra ekonomiska sektorerna, vilket strider 
mot proportionalitetsprincipen.

Or. pl

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 16
Skäl G

utgår

Or. de

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 17
Skäl G

G. Hushållen belastas med den övervägande delen av miljöskatterna trots att energi-, 
vatten- och transportanvändningen är störst inom de andra ekonomiska sektorerna.

Or. fr
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Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 18
Skäl H

utgår

Or. de

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 19
Skäl H

utgår

Or. sv

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 20
Skäl H

H Prognoserna om klimatförändringens globala effekter bör inte bara leda till en 
frikoppling av tillväxten från produktionssättet utan också till en förändring av vår
socioekonomiska utvecklingsmodell.

Or. pl

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 21
Skäl Ha (nytt)

Ha. Dagens ekonomiska indikatorer som BNP räcker inte längre till för att göra en 
korrekt bedömning av den sociala, ekonomiska och ekologiska verkligheten och tar 
inte hänsyn till de miljömässiga konsekvenserna av mänsklig verksamhet. Därför 
bör det övervägas nya miljöindikatorer för att mäta produktion av välstånd så att 
större hänsyn tas till dessa förändringar.

Or. fr
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Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 22
Skäl Ha (nytt)

Ha. Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) bedömer att fortsatt 
ekonomisk och högteknologisk tillväxt, globalisering och teknikspridning leder till 
mindre miljöpåverkan och ökade möjligheter att bemöta klimatförändringar. En 
hög ekonomisk tillväxt som möjliggör innovationer och utveckling utgör därför en 
förutsättning för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Or. sv

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 23
Punkt 1

1. Europaparlamentet välkomnar hänvisningen till principen att förorenaren ska betala
men beklagar den svaga eller obefintliga kopplingen till denna vid utarbetandet och 
anpassningen av befintliga styrmedel för miljöpolitiken.

Or. fr

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 24
Punkt 1

1. Europaparlamentet välkomnar hänvisningen till principen att förorenaren ska betala 
och påpekar att det är just frånvaron av denna marknadsekonomiska princip som 
har lett till de marknadsmisslyckanden som nu kan konstateras.

Or. sv
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Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 25
Punkt 1

1. Europaparlamentet välkomnar hänvisningen till principen att förorenaren ska betala 
men beklagar den svaga kopplingen till de marknadsbaserade styrmedlen för 
miljöpolitiken. Parlamentet understryker att principen att förorenaren betalar ger 
möjlighet till ett verkligt pris, eftersom produktens pris omfattar kostnaderna för att 
sanera efter förorening eller återställa efter skador som orsakats av tillverkningen. I 
praktiken kommer förorenande tillverkning eller förorenande produkter att bli det 
dyraste alternativet, om priset innefattar alla externa kostnader, eftersom det är 
billigare att förebygga än att återställa/bota.

Or. da

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 26
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet understryker att principen att förorenaren betalar, samt 
gemensamma minimiskatter, är betydligt lättare att kontrollera än systemet med 
överlåtbara kvoter.

Or. da

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 27
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet påminner om att marknadsekonomi handlar om att låta 
marknaden – producenter och konsumenter – fastställa den optimala användningen 
av de begränsade resurserna.

Or. sv
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 28
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet understryker att principen om att förorenaren betalar inte får 
begränsas till att bara lägga kostnaderna på slutkonsumenterna, framför allt 
hushållen.

Or. fr

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 29
Punkt 2

2. Europaparlamentet beklagar att grönboken i huvudsak behandlar luftföroreningar och 
klimatförändringar och inte beaktar alla aspekter inom modern och målinriktad 
miljövård.

Or. de

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 30
Punkt 2

2. Europaparlamentet beklagar att grönboken i huvudsak behandlar luftföroreningar och 
klimatförändringar. Det är även beklagligt att så lite hänsyn tas till miljöeffekterna av 
den totala produktions- och distributionsprocessen och konsumtionsmönstren 
(text utgår).

Or. fr

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 31
Punkt 2

2. Europaparlamentet beklagar att grönboken i huvudsak behandlar luftföroreningar och 
klimatförändringar samt att de negativa effekterna av andra produktions- och 



PE398.431v02-00 10/48 AM\703130SV.doc

SV

distributionsprocesser och konsumtionsmönster i stort sett förbigås.

Or. en

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 32
Punkt 2

2. Europaparlamentet beklagar att grönboken i huvudsak behandlar luftföroreningar och 
klimatförändringar samt att miljöeffekterna av den totala produktions- och 
distributionsprocessen, konsumtionsmönstren och avfallshanteringen förbigås.

Or. pl

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 33
Punkt 2a (ny)

2a. Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning i fråga om att använda flera 
olika marknadsbaserade styrmedel och att göra åtskillnad mellan skatter och 
avgifter, varvid de sistnämnda normalt sett innebär betalning som ersättning för en 
tjänst eller för en klart definierad kostnad. Parlamentet framhåller behovet av 
styrmedel som ger såväl positiva som negativa incitament för att förverkliga miljö-
och hälsoskyddsmålen och strategin för hållbar utveckling. 

Or. fr

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 34
Punkt 3

3. Europaparlamentet beklagar att den internationella aspekten endast berörs i 
förbigående och att det fortfarande inte har införts några åtgärder för att minimera 
konkurrenssnedvridningen mellan olika regioner och industrisektorer.

Or. fr
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 35
Ny rubrik och punkt 3a (ny)

Åtgärder

3a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till 
strategisk plan för marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande 
politikområden.

Or. fr

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 36
Punkt 3a (ny)

3a. Europaparlamentet beklagar bristen på en ingående analys av fördelarna med att 
skilja på de marknadsbaserade styrmedel som riktar sig till konsumenterna och de 
som riktar sig till producenterna.

Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 37
Punkt 3b (ny)

3b. Europaparlamentet uppmanar EU att skilja mellan det ekonomiska 
”bruttovälståndet” per invånare och det ekonomiska, sociala och ekologiska 
”nettovälståndet”, exempelvis genom indikatorn för faktisk ekonomisk utveckling 
(Genuine Progress Indicator – GPI). Parlamentet uppmanar därför kommissionen 
och medlemsstaterna att

 noggrant undersöka möjligheten att mäta den europeiska tillväxten genom att 
använda ”gröna”1 indikatorer som beaktar det välstånd som går förlorat genom 
miljöförstörelse,

 använda miljöindikatorer i all miljörelaterad verksamhet, eftersom 
miljöpolitiken är att betrakta som en integrerad politik och gröna indikatorer 
därför bör användas i all politisk verksamhet i EU,

                                               
1 Miljöindikatorer eller indikatorer som beaktar miljön (GPI, ISEW).



PE398.431v02-00 12/48 AM\703130SV.doc

SV

 ta med miljöpåverkan från landets produktion i beräkningen av det nationella 
välståndet så att man får en verklig bild av det välstånd som går förlorat genom 
att naturresurserna stadigt minskar.

Or. fr

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 38
Punkt 3b (ny) (efter rubriken ”Principer”)

3b. Europaparlamentet inser att fullständig internalisering av miljökostnaderna är en 
viktig förutsättning för att skapa rättvis konkurrens mellan de olika företagen och 
för att öka de ekonomiska incitamenten för renare produktion och konsumtion och 
för att stimulera innovation av renare teknik.

Or. en

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 39
Punkt 3c (ny) (efter rubriken ”Principer”)

3c. Europaparlamentet är medvetet om att underlåtenhet att internalisera 
miljökostnaderna är liktydigt med att subventionera verksamhet som skadar miljön.

Or. en

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 40
Punkt 3d (ny) (efter rubriken ”Principer”)

3d. Europaparlamentet framhåller att förekomsten av ett stort antal subventioner som 
skadar miljön i EU-medlemsstaterna förvärrar miljöförstöringen och allvarligt 
undergräver principen att förorenaren betalar.

Or. en



AM\703130SV.doc 13/48 PE398.431v02-00

SV

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 41
Punkt 4

4. Europaparlamentet medger att marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken är ett av 
de effektivaste sätten att till rimliga kostnader nå miljömålen. Parlamentet framhåller 
emellertid att dessa styrmedel måste kompletteras med andra åtgärder som 
effektivitetsstandarder, utsläppsmål etc.

Or. en

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 42
Punkt 4

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 43
Punkt 4a (ny)

4a. Europaparlamentet anser att omställningen till en hållbar utveckling och en 
koldioxidfri ekonomi kräver en kombination av både negativa incitament 
(exempelvis skatter och avgifter) och positiva incitament (exempelvis 
handelssystem).

Or. fr

Ändringsförslag från Caroline Lucas och Margrete Auken

Ändringsförslag 44
Punkt 5

5. Europaparlamentet betonar att marknadsbaserade styrmedel inte kan ersätta 
fördelningspolitik. Parlamentet anser emellertid att åtskillnad mellan användningar 
eller konsumtionens omfattning kan användas för att inrikta dessa styrmedel på 
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storförbrukarna.

Or. en

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 45
Punkt 5

5. Europaparlamentet betonar att genomförandet av marknadsbaserade styrmedel kan få 
oönskade sociala effekter. Parlamentet anser emellertid att sådana effekter skulle 
kunna kompenseras med särskilda politiska åtgärder såsom minimipriser, bidrag 
etc. för låginkomsthushåll.

Or. en

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 46
Punkt 5

5. Europaparlamentet betonar att marknadsbaserade styrmedel som syftar till att stärka 
miljöpolitiken bör utformas med beaktande av enbart miljömässiga hänsyn för att 
vara effektiva och för att målen med styrmedlen ska nås.

Or. sv

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 47
Punkt 5

5. Europaparlamentet betonar att marknadsbaserade styrmedel bör vara ekonomiskt och 
socialt godtagbara (text utgår).

Or. nl
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 48
Punkt 5

5. Europaparlamentet betonar att marknadsbaserade styrmedel bör vara ekologiskt,
ekonomiskt och socialt godtagbara, framför allt för personer med inkomster under 
genomsnittet i medlemsstaterna och för små företag.

Or. pl

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 49
Punkt 6

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 50
Punkt 6

6. Europaparlamentet anser att en av principerna vid genomförandet bör vara att 
styrmedlen är teknikneutrala och utformade på ett sådant sätt att de inte snedvrider 
marknadsmekanismerna. Styrmedlen måste vara platta, neutrala och likvärdiga vid 
tillämpning.

Or. sv

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 51
Punkt 6

6. Europaparlamentet anser att en av principerna vid genomförandet bör vara att 
avgifterna är progressiva och ökar gradvis. Parlamentet understryker att det är 
avgörande att tillämpa gemensamma minimiskatter så att medlemsländerna har 
möjlighet att införa högre nationella skatter. Genom att föregå med gott exempel 
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kan medlemsstater med högre skatter visa vad som kan uppnås, som utgångspunkt 
för att höja de gemensamma minimiskatterna. 

Or. da

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 52
Punkt 6

6. Europaparlamentet anser att en av principerna vid genomförandet generellt sett är att 
avgifterna är progressiva och att de ökar gradvis och på ett förutsägbart sätt.

Or. fr

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 53
Punkt 6

6. Europaparlamentet anser att en av principerna vid genomförandet bör vara att 
avgifterna är progressiva och att de förändras gradvis.

Or. fr

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 54
Punkt 6a (ny)

6a. Europaparlamentet understryker att principen att förorenaren betalar blir 
effektivast om de genererade medlen återförs på ett målinriktat sätt, varmed avses 
att medlen endast används för att avskaffa föroreningen och dess konsekvenser, i 
förhållande till vad effektiviteten skulle varit om en generell återföring skett i form 
av exempelvis skattelättnader till en sektor eller bransch.

Or. da
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Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 55
Punkt 6b (ny)

6b. Europaparlamentet anser att det är avgörande, i samband med skatter, att 
gemensamma minimiskatter tillämpas. Härigenom uppnås dels att gränshandeln 
minskas genom de allt högre gemensamma minimiskatterna, dels att principen om 
föregångsländer behålls genom att enskilda medlemsstater kan ta ut högre 
föroreningsskatter. På en fullständigt integrerad inre marknad är det avgörande för 
att snedvridningen av konkurrensen ska hållas nere att skillnaderna inte är för 
stora. Därför ska föregångsländerna vara förebilder för allt högre gemensamma 
minimiskatter.

Or. da

Ändringsförslag från Jens Holm

Ändringsförslag 56
Punkt 7

7. Europaparlamentet betonar miljöbeskattningens betydelse för att nå miljömålen. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag 
om en minimiskatt i gemenskapen på koldioxid före utgången av 2008.

Or. en

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 57
Punkt 7

7. Europaparlamentet betonar miljöbeskattningens betydelse för att nå miljömålen och 
framhåller att en samordning på EU-nivå av vissa åtgärder är nödvändig för att 
undvika ekonomisk snedvridning mellan företag, särskilt små och medelstora företag,
och mellan territorier, eftersom det kan leda till att den inre marknaden fungerar 
sämre.

Or. pl
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Ändringsförslag från Caroline Lucas och Margrete Auken

Ändringsförslag 58
Punkt 7

7. Europaparlamentet betonar miljöbeskattningens betydelse för att nå miljömålen och 
framhåller att fastställande av miniminivåer på EU-nivå av vissa skatter är 
nödvändigt för att undvika ekonomisk snedvridning mellan företag och mellan 
territorier.

Or. en

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 59
Punkt 7a (ny)

7a. Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens analys enligt vilken systemet 
för handel med utsläppsrätter för växthusgaser för närvarande är det mest 
behovsanpassade och objektiva marknadsbaserade styrmedel som finns att tillgå för 
att uppnå det minskningsmål för växthusgasutsläppen som Europeiska rådet 
fastställde våren 2007.

Or. fr

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 60
Punkt 7b (ny)

7b. Europaparlamentet konstaterar dock att EU:s system för handel med utsläppsrätter 
i sin nuvarande form har ett alltför snävt tillämpningsområde med tanke på 
växthusgasernas många olika källor och de sektorer som berörs, och anser att 
kommissionen och medlemsstaterna måste göra nödvändiga förbättringar för att 
optimera utsläppshandelssystemet under projektets tredje fas från och med 2013.

Or. fr
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 61
Punkt 8

8. Europaparlamentet anser att marknadsbaserade styrmedel inte kan begränsas till 
systemen med överlåtbara rättigheter eller kvoter, eftersom dessa system inte är de 
mest lämpade om man ska nå målet att minska vissa utsläpp.

Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 62
Punkt 8

8. Europaparlamentet anser att beskattningsåtgärderna inom EU inte enbart bör
begränsas till systemen med överlåtbara rättigheter eller kvoter, eftersom dessa system 
inte är de mest lämpade om man ska nå målet att minska vissa utsläpp.

Or. pl

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 63
Punkt 8

8. Europaparlamentet anser att marknadsbaserade styrmedel i gemenskapen inte kan 
begränsas till systemen med överlåtbara utsläppsrätter eller utsläppskvoter utan att 
även andra system bör övervägas, exempelvis en eventuell koldioxidskatt 
tillsammans med minskade subventioner till fossil energi.

Or. fr

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 64
Punkt 8

8. Europaparlamentet anser att beskattningsåtgärderna inom EU inte kan begränsas till 
systemen med överlåtbara rättigheter eller kvoter, eftersom dessa system inte är de 
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mest lämpade om man ska nå målet att minska vissa utsläpp. Den nationella 
suveräniteten i skattefrågor måste dock bevaras.

Or. de

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 65
Punkt 8a (ny)

8a. Europaparlamentet betonar att miljöskatter i första hand inte bör ses som ett sätt att 
öka skatteintäkterna utan snarare som ett sätt att undvika skadliga föroreningar och 
miljöförstöring – och därmed öka välfärden i samhället – till rimliga kostnader. 
Parlamentet betonar att införande av skatter på negativa faktorer, såsom 
föroreningar, borde kompenseras med minskade skatter på positiva faktorer, såsom 
arbete.

Or. en

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 66
Punkt 9

utgår

Or. de

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 67
Punkt 9a (ny)

9a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en jämförande studie av 
befintliga marknadsbaserade styrmedel för att bedöma deras effektivitet och 
förstärka utbytet av god praxis mellan medlemsstaterna.

Or. el
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Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 68
Punkt 10

10. Europaparlamentet stöder sänkt skatt på arbete på nationell nivå men framhåller att 
detta inte enbart bör kopplas till en miljöskattereform (text utgår).

Or. de

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 69
Punkt 10

10. Europaparlamentet stöder principen att negativa faktorer, såsom föroreningar, 
beskattas, medan skatten minskas för positiva faktorer, såsom arbete. Parlamentet 
anser att för att nå miljömålen och skapa social rättvisa skulle ett sådant 
tillvägagångssätt kunna vara del av en övergripande skattereform som syftar till att 
skapa en rättvisare fördelning mellan löntagare, konsumenter, företag, 
kapitalinkomster och finansiella tjänster.

Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 70
Punkt 10

10. Europaparlamentet stöder sänkt skatt på arbete men framhåller att detta inte enbart bör 
kopplas till en miljöskattereform. (text utgår) För att nå miljömålen, skapa social 
rättvisa och undvika att försvaga medlemsstaternas budgetar och räkenskaper bör en 
sådan skattesänkning ske inom ramen för en övergripande skattereform som syftar till 
att skapa en rättvisare fördelning mellan löntagare, konsumenter, företag, 
kapitalinkomster och finansiella tjänster.

Or. fr
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 71
Punkt 10

10. Europaparlamentet stöder sänkt skatt på arbete men framhåller att detta inte enbart bör 
kopplas till en miljöskattereform. Parlamentet anser att för att nå miljömålen och 
skapa social rättvisa bör en sådan skattesänkning ske inom ramen för en övergripande 
skattereform som syftar till att skapa en rättvisare fördelning mellan de ekonomiska 
aktörerna och de fysiska personerna.

Or. pl

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 72
Punkt 11

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 73
Punkt 11

utgår

Or. de

Ändringsförslag från Daciana Octavia Sârbu

Ändringsförslag 74
Punkt 11

11. Europaparlamentet anser att prishöjningar är ett sätt att påverka produktion och 
konsumtion och stimulera användare att välja lämpliga transportslag för att 
optimera miljökvaliteten. Parlamentet betonar dock att effekterna av en sådan åtgärd 
kan bli begränsade på grund av bristande flexibilitet inom vissa sektorer och bland 
vissa kategorier av konsumenter.
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Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 75
Punkt 11

11. Europaparlamentet anser att successiva, kontinuerliga och förutsägbara prishöjningar 
är ett sätt att påverka produktions- och konsumtionsmönstren och sätten att utnyttja 
vissa transportslag. Parlamentet betonar dock att effekterna av en sådan åtgärd kan bli 
begränsade på grund av bristande flexibilitet inom vissa sektorer.

Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 76
Punkt 11

11. Europaparlamentet anser att prishöjningar är ett sätt att påverka produktions- och 
konsumtionsmönstren och sätten att utnyttja ekologiska transportslag. Parlamentet 
betonar dock att effekterna av en sådan åtgärd kan bli begränsade på grund av 
bristande flexibilitet inom vissa sektorer.

Or. pl

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 77
Punkt 11

11. Europaparlamentet anser att prishöjningar är ett sätt att påverka produktions- och 
konsumtionsmönstren och sätten att utnyttja vissa transportslag. Parlamentet betonar 
dock att effekterna av en sådan åtgärd kan bli begränsade på grund av bristande 
flexibilitet inom vissa sektorer och att de får användas endast som en sista utväg och 
enligt de särskilda förhållanden som råder i varje medlemsstat.

Or. en
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Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 78
Punkt 11a (ny)

11a. Europaparlamentet anser att miljöbeskattningen bör få en särskilt framträdande 
roll och att den för att fungera effektivt bör utformas så att dess intäkter går till 
incitament för att förbättra de ekonomiska aktörernas miljöbeteende.

Or. fr

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 79
Punkt 11a (ny)

11a. Europaparlamentet understryker att tillämpningen av principen att förorenaren 
betalar har sina begränsningar, inte minst på grund av den bristande flexibiliteten 
på vissa områden.

Or. en

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 80
Punkt 12

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 81
Punkt 12

utgår

Or. de
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 82
Punkt 12

12. Europaparlamentet anser att om marknadsbaserade styrmedel införs genom en höjning 
av priserna får detta inte försämra låginkomsttagares möjligheter att tillgodose sina 
grundläggande behov, och de bör därför erbjudas en minimiandel vatten, el, energi 
och transporter till överkomliga priser.

Or. fr

Ändringsförslag från Caroline Lucas and Margrete Auken

Ändringsförslag 83
Punkt 12

12. Europaparlamentet anser att införande av marknadsbaserade styrmedel för att ta itu 
med föroreningar och negativa miljökonsekvenser måste grunda sig på 
miljöeffektivitet medan rättvis fördelning bör garanteras genom andra åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 84
Punkt 12

12. Europaparlamentet anser att om marknadsbaserade styrmedel införs genom en höjning 
av priserna får detta inte leda till att personer med lägre inkomster än genomsnittet 
utestängs från den aktuella marknaden. (text utgår)

Or. nl

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 85
Punkt 12

12. Europaparlamentet anser att om marknadsbaserade styrmedel införs (text utgår) får 
detta inte leda till att personer med lägre inkomster än genomsnittet utestängs från den 
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aktuella marknaden. Det är nödvändigt att samtidigt vidta åtgärder för att kompensera 
dessa kategorier.

Or. pl

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 86
Punkt 12

12. Europaparlamentet anser att om marknadsbaserade styrmedel införs genom en höjning 
av priserna får detta inte leda till att finansiellt missgynnade personer (text utgår)
utestängs från den aktuella marknaden. Det är nödvändigt att samtidigt vidta 
tillräckligt kompenserande åtgärder för att kompensera dessa kategorier.

Or. en

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 87
Punkt 12

12. Europaparlamentet anser att om marknadsbaserade styrmedel införs genom en höjning 
av priserna får detta inte leda till att personer med lägre inkomster än genomsnittet 
utestängs från den aktuella marknaden. Det är nödvändigt att samtidigt vidta åtgärder 
för att kompensera dessa kategorier. Parlamentet föreslår i detta sammanhang ett 
grundavdrag för nödvändig konsumtion vid beskattning av exempelvis vatten, el och 
värme. Parlamentet anser att det är överkonsumtionen som man ska komma till 
rätta med. Exempelvis skulle de första 40 m3 vatten kunna vara skattefria, vilket 
motsvarar en persons normala årsförbrukning, men i gengäld kan skatten på de 
efterföljande kubikmetrarna vara hög. Det kommer att få en effektiv effekt på 
beteendet utan att vara socialt orättvist.

Or. da

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 88
Punkt 12a (ny)

12a. Europaparlamentet framhåller att skatt som tas ut enligt principen att förorenaren 
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betalar genererar avsevärda belopp vid mycket låg skatt och därför sällan får någon 
stor betydelse som faktor som påverkar beteendet.

Or. da

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 89
Punkt 13

13. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att få tillgång till exakta uppgifter om de 
miljömässiga och sociala kostnaderna för produkternas och tjänsternas hela 
livscykel. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en metodik för att 
uppskatta dessa kostnader.

Or. en

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 90
Punkt 13

13. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att få tillgång till exakta uppgifter om 
vilka effekter produkternas livscykel och kretslopp har för att kunna prioritera de mest 
effektiva åtgärderna.

Or. pl

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 91
Punkt 13a (ny)

13a. Europaparlamentet välkomnar den konferens som nyligen ägde rum om ”Bortom 
BNP” och som organiserades av Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, 
OECD, Världsnaturfonden och Romklubben och de viktigaste slutsatserna som 
lades fram. Parlamentet betonar vikten av att BNP kompletteras med andra 
indikatorer så att välfärden och framstegen i samhället bedöms på ett mer 
balanserat sätt, särskilt med avseende på den ekonomiska tillväxtens effekter på 
atmosfären och ekosystemen.
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Or. en

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 92
Punkt 13a (ny)

13a. Europaparlamentet anser att en deponiskatt skulle kunna generera medel för att 
minimera avfall och ställa om till naturliga och nedbrytbara produkter, exempelvis 
komposterbart emballage.

Or. da

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 93
Punkt 13a (ny)

13a. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna regelbundet måste 
kontrollera, samla in och offentliggöra uppgifter om hur miljön påverkas av den 
totala produktions- och distributionsprocessen, konsumtionsmönstren och 
avfallshanteringen.

Or. pl

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 94
Punkt 13a (ny)

13a. Europaparlamentet anser att marknadsbaserade styrmedel kan bidra till att främja 
forskning och eko-innovation eftersom beskattning av miljöfarliga varor och 
tjänster eller användning av miljönormer stimulerar producenterna att investera i 
forskning i energieffektivare varor och tjänster.

Or. el
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Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 95
Punkt 13a (ny)

13a. Europaparlamentet anser att förändringar av ekonomiska processer och av 
beteendemönster på ett sätt som främjar hållbar utveckling i vissa fall görs bäst på 
lokal nivå och anser därför att gemenskapens ram för marknadsbaserade styrmedel 
bör uppmuntra ett lokalt genomförande som kan anpassas till lokala särdrag.

Or. fr

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 96
Punkt 14

14. Europaparlamentet betonar det brådskande behovet av en översyn av EU:s system 
för handel med utsläppsrätter (ETS) för att effektivt rätta till bristerna som erfarits 
under försöksperioden. Parlamentet betonar att det kraftiga stödet som principen att 
förorenaren betalar har i EU:s strategi för hållbar utveckling innebär att 
EU:s system för handel med utsläppsrätter bör grundas på fullständig 
utauktionering av utsläppsrätterna.

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 97
Punkt 14

14. Europaparlamentet beklagar den meddelade förseningen av översynen av 
lagstiftningen om systemet med handel med utsläppskvoter för koldioxid. (text utgår).

Or. nl
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Ändringsförslag från Jens Holm

Ändringsförslag 98
Punkt 14

14. Europaparlamentet beklagar den meddelade förseningen av översynen av 
lagstiftningen om EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) för 
växthusgaser. Parlamentet anser att denna översyn bör leda till en kraftig minskning 
av andelen tilldelade avgiftsfria utsläppskvoter för koldioxid, ett totalt tak som 
överensstämmer med EU:s mål med utsläppsminskningar på 30 procent till 2020 
och kraftiga kvantitativa och kvalitativa begränsningar av användningen av 
projektcertifikat från mekanismen för ren utveckling/gemensamt genomförande 
(CDM/JI).

Or. en

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 99
Punkt 14

14. Europaparlamentet beklagar den meddelade förseningen av översynen av 
lagstiftningen om systemet med handel med utsläppskvoter för koldioxid. Parlamentet 
anser att man inom ramen för denna översyn måste se till att företagen inte lägger de
tilldelade avgiftsfria utsläppskvoterna för koldioxid på priset.

Or. de

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 100
Punkt 14

14. Europaparlamentet beklagar den meddelade förseningen av översynen av 
lagstiftningen om systemet med handel med utsläppskvoter för koldioxid. Parlamentet 
anser att denna översyn bör leda till en kraftig minskning av andelen tilldelade 
avgiftsfria utsläppskvoter för koldioxid till de stora elproducenterna för att minska 
otillbörliga vinster som kommit som en skänk från ovan.

Or. en



AM\703130SV.doc 31/48 PE398.431v02-00

SV

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 101
Punkt 14a (ny)

14a. Europaparlamentet anser att ökad användning av marknadsbaserade styrmedel 
inom transportsektorn är särskilt viktigt för att till fullo internalisera 
miljökostnaderna och de sociala kostnaderna för alla transportsätt. Parlamentet 
anser särskilt att den låga nivån av internalisering inom vägtrafiken har negativa 
effekter på konkurrenskraften från andra transportsätt, som järnvägstransporter, 
och när det gäller att främja effektivare och renare teknik.

Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 102
Punkt 14a (ny)

14a. Europaparlamentet uppmanar rådet att snarast möjligt anta direktivförslaget om 
beskattning av personbilar och att behålla dess miljöbestämmelser.

Or. fr

Ändringsförslag från Jens Holm

Ändringsförslag 103
Punkt 14a (ny)

14a. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att luftfartsverksamhet ska 
ingå i EU:s system för handel med utsläppsrätter, men anser att parallella och 
kompletterande åtgärder, som skatt på flygbensin och avgifter på kväveoxidutsläpp, 
behövs för att ta itu med sektorns effekter på klimatförändringarna.

Or. en
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 104
Punkt 16

16. Europaparlamentet anser att översynerna av gemenskapens lagstiftning om 
beskattning av energiprodukter och beskattning av tunga fordon (Eurovinjett) bör 
genomföras samtidigt och skyndsamt så att man undviker överlappande åtgärder för 
ett och samma mål och modifierar miljöbeskattningen på ett sätt som snabbt leder till 
ett ändrat beteende inom olika ekonomiska sektorer, inte minst genom en 
internalisering av externa kostnader.

Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 105
Punkt 16

16. Europaparlamentet anser att översynerna av gemenskapens lagstiftning om 
beskattning av energiprodukter och beskattning av tunga fordon (Eurovinjett) bör 
genomföras samtidigt, så att miljöbeskattningen snabbt leder till ett ändrat beteende, 
som främjar miljön inom olika ekonomiska sektorer.

Or. pl

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 106
Punkt 17

17. Europaparlamentet menar att (text utgår) det måste bli obligatoriskt att tillämpa 
Eurovinjettdirektivet1 i alla medlemsstater och att direktivet måste modifieras så att 
externa kostnader kan internaliseras genom avgiftsbeläggning av infrastrukturerna, 
inte minst vägtransporterna. För att undvika att trafiken flyttar till de vägar som inte 
täcks av Eurovinjettdirektivet bör detta direktiv utvidgas till att omfatta hela vägnätet.

Or. fr

                                               
1 Rådets direktiv 93/89/EEG av den 25 oktober 1993 om medlemsstaternas tillämpning av skatter på vissa 
fordon som används för godstransporter på väg och tullar och avgifter för användningen av vissa 
infrastrukturer (EGT L 279, 12.11.1993, s. 32).
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Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 107
Punkt 18

18. Europaparlamentet anser att man i samband med översynen av lagstiftningen om 
beskattning av energiprodukter bör ta upp frågan om miniminivåer när det gäller 
industritransporter eller kommersiella transporter. Parlamentet stöder uppdelningen av 
beskattningen i en energidel och en miljödel på grundval av mängden 
koldioxidutsläpp (text utgår).

Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 108
Punkt 18

18. Europaparlamentet anser att man i samband med översynen av lagstiftningen om 
beskattning av energiprodukter bör ta upp frågan om miniminivåer när det gäller 
industritransporter eller kommersiella transporter. Parlamentet stöder uppdelningen av 
beskattningen i en energidel och en miljödel på grundval av mängden 
koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan. Parlamentet understryker att man bör 
fastställa ett intervall för skattenivåerna, med en hög miniminivå, för att på så sätt 
undvika snedvridningar mellan medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 109
Punkt 18

18. Europaparlamentet anser att man i samband med översynen av lagstiftningen om 
beskattning av energiprodukter bör ta upp frågan om miniminivåer när det gäller 
industritransporter eller kommersiella transporter. Parlamentet stöder uppdelningen av 
beskattningen i en energidel och en miljödel på grundval av mängden 
koldioxidutsläpp. Parlamentet understryker att man bör fastställa ett intervall för 
skattenivåerna (text utgår) för att på så sätt undvika snedvridningar mellan 
medlemsstaterna.
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Or. de

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 110
Punkt 19

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 111
Punkt 19

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utvärdera
undantagen och avgiftsbefrielserna i direktivet om beskattning av energiprodukter och 
att beakta vilket energislag som i framtiden bör befrias från beskattning samtidigt som 
direktivets tillämpningsområde och innehåll respekteras och att se till att 
dubbelarbete, till följd av att andra system för skatt eller handel tillämpas, undviks 
för aktörerna.

Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 112
Punkt 19

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att upphäva 
undantagen och avgiftsbefrielserna i direktivet om beskattning av energiprodukter1

och att beakta att inget energislag i framtiden bör befrias från beskattning, utom när 
detta är motiverat av miljöskyddshänsyn.

Or. fr

                                               
1 Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för 
beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51).
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Ändringsförslag från Jens Holm

Ändringsförslag 113
Punkt 19

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att upphäva 
undantagen och avgiftsbefrielserna i direktivet om beskattning av energiprodukter1

och att beakta att ingen form av fossilt bränsle i framtiden bör befrias från 
beskattning.

Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 114
Punkt 19a (ny)

19a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag för 
att internalisera externa kostnader även i samband med annan ekonomisk 
verksamhet än transport, exempelvis vid vattenanvändning, produktion av varor och 
förpackningar, jordbruk och fiske. 

Or. fr

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 115
Punkt 20

20. Europaparlamentet (text utgår) uppmanar medlemsstaterna att utveckla bättre 
incitament riktade till byggsektorn för att underlätta minskad energiefterfrågan och 
minskade koldioxidutsläpp. Parlamentet betonar vikten av att främja utvecklingen av 
byggnader med mycket låg energiförbrukning (”passiva hus”) och byggnader som 
producerar mer energi än de gör av med (”energipositiva hus”).

Or. en

                                               
1 Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för 
beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51).
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 116
Punkt 20

20. Europaparlamentet anser att det finns stora energibesparande insatser att göra inom 
byggsektorn och uppmanar medlemsstaterna att utveckla bättre incitament för att 
förverkliga målet om minskad energiefterfrågan och minskade koldioxidutsläpp. 
Parlamentet betonar vikten av att främja utvecklingen av byggnader med mycket låg 
energiförbrukning (”passiva hus”) och förnybara energikällor.

Or. pl

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 117
Punkt 21

21. Europaparlamentet föreslår att man med Kyotoprotokollets mekanismer som modell 
inför ett kompensationssystem som kan ge ekonomiska incitament och som ska 
kunna utnyttjas för finansiering av arbeten som syftar till att förbättra 
energieffektiviteten inom bostadssektorn och kolbalansen inom stadstransporterna.

Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 118
Punkt 21

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 119
Punkt 22

22. Europaparlamentet anser att en reformering av subventioner som är skadliga för 
miljön inte bör begränsas till den gemensamma jordbrukspolitiken. Snabba och 
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beslutsamma insatser krävs även inom transportsektorn, inte minst i fråga om 
vägtransporter. Parlamentet uppmanar kommissionen att snarast föreslå en 
färdplan för ett successivt men snabbt avskaffande av miljöskadliga subventioner i 
enlighet med Europeiska rådets beslut om en översyn av strategin för hållbar 
utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 120
Punkt 22

22. Europaparlamentet anser att en reformering av subventioner inte bör begränsas till 
den gemensamma jordbrukspolitiken eftersom subventioner även inom andra 
områden är skadliga för miljön.

Or. sv

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 121
Punkt 23

23. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen vid översynen av gemenskapens 
riktlinjer om statligt stöd till miljöskydd verkligen tar hänsyn till behovet av att 
förändra produktions-, trafik-, transport- och konsumtionsmönstren samt att minska 
avfallsmängden.

Or. pl

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 122
Punkt 23a (ny)

23a. Europaparlamentet framhåller att ramdirektivet för vatten1 kan tjäna som referens 
vid fastställandet av marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken. Parlamentet 
välkomnar kommissionens rapport om genomförandet av detta direktiv och 

                                               
1 Direktiv 2001/60/EG.
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beklagar i likhet med rapporten det felaktiga införlivandet av vissa definitioner och 
det svaga genomförandet av rättsakten. Parlamentet uppmanar kraftfullt 
medlemsstaterna att öka insatserna för att genomföra ramdirektivet korrekt och 
framför allt för att se till att all vattenförbrukning blir föremål för en ekonomisk 
utvärdering med uppgifter om resurs- och miljökostnaderna, kriterier som särskilt 
ska ligga till grund för en avgiftsbeläggning av vattnet för att täcka resurs- och 
miljökostnaderna.

Or. fr

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 123
Punkt 23b (ny)

23b. Europaparlamentet erinrar om gemenskapens bestämmelser på avfallsområdet men 
beklagar att de inte beaktar problemet med avfallsvolymerna i EU. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att överväga en lagstiftningsram för 
beskattning av avfall i syfte att hejda avfallsproduktionen och på medellång sikt 
minska avfallsmängderna i unionen.

Or. fr

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 124
Punkt 23c (ny)

23c. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa ett 
system med skatter eller avgifter för att minska användningen av 
bekämpningsmedel och främja användning av bekämpningsmedel som är mindre 
giftiga och mindre skadliga för miljön och hälsan.

Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 125
Punkt 24

24. Europaparlamentet anser att om lägre mervärdesskatt på ekologiska produkter införs 
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bör detta ske under strikt övervakning så att åtgärden verkligen gynnar 
konsumenterna. En sänkning av mervärdesskatten bör åtföljas av kompletterande 
bestämmelser, till exempel miljömärkning för att inrätta ett system som gör det 
möjligt att lätt jämföra produkter.

Or. pl

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 126
Punkt 24a (ny)

24a. Europaparlamentet understryker att subventioner eller stöd till miljövänligare 
beteende kommer att öka i ekonomisk omfattning när de miljövänliga och sunda 
beteendena ökar, och att grundvalen för finansieringen av exempelvis 
välfärdstjänster därmed tas bort, varvid det – i motsättning till om endast principen 
förorenaren betalar tillämpas – uppstår en konstgjord motsättning mellan 
miljövänligt beteende och exempelvis välfärdstjänster. Med principen att 
förorenaren betalar används de genererade medlen målinriktat till investeringar i 
den nödvändiga omställningen till renare tillverkning och produkter.

Or. da

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 127
Punkt 24b (ny)

24b. Europaparlamentet anser att det inom jordbruket kommer att vara självklart med en 
gemensam minimiskatt på bekämpningsmedel och förlust av kväve och minskat 
kolinnehåll i marken. Avkastningen av detta kan lämpligen gå till omställning till 
odling utan bekämpningsmedel och mindre förluster av kväve och kol, bland annat 
genom omställning till ekologisk odling.

Or. da
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Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 128
Punkt 24c (ny)

24c. Europaparlamentet föreslår att vinsten från en skatt i industrin på exempelvis PVC 
kan användas för omställning till polypropen eller polyetylen, som är miljövänliga 
material. Kemikalieskatter kan också generera medel för omställning till produkter 
utan kemikalier, exempelvis miljövänliga målarfärger, rengöringsmedel, kosmetika 
och textilier. Här är det också viktigt att nämna skatten på förlust av kol, eventuellt i 
förbindelse med förlusten av kväve.

Or. da

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 129
Punkt 25

25. Europaparlamentet stöder inte inrättandet av ett system med handel med utsläppsrätter 
på området för den biologiska mångfalden.

Or. en

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 130
Punkt 25

25. Europaparlamentet inser svårigheterna med inrättandet av marknadsbaserade 
styrmedel för insatser som syftar till att öka eller bevara den biologiska mångfalden 
och ekosystemtjänster samt för lokala miljöproblem. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ta fram och främja bästa metoder inom dessa områden.

Or. en
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Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 131
Punkt 25

25. Europaparlamentet stöder möjligheten att inrätta ett system med handel med 
utsläppsrätter för kväveoxider och svaveldioxid eftersom man med sådana system 
kan uppnå miljömålen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Or. nl

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 132
Punkt 25

25. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna ska ha möjlighet att använda ett 
system med handel med utsläppsrätter för kväveoxider och svaveldioxid (text utgår). 
Parlamentet påpekar att i regioner där möjligheterna till användning av miljön är 
begränsade är ekonomiska instrument såsom handel ett värdefullt komplement för 
att uppnå miljömålen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Or. nl

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 133
Punkt 25

25. Europaparlamentet välkomnar kommissionens föresats att utvidga de olika formerna 
av marknadsbaserade styrmedel (avgifter, subventioner och överlåtbara rättigheter) 
för att skydda den biologiska mångfalden och bekämpa luftföroreningar. 
Parlamentet noterar i detta sammanhang med intresse de system för handel med 
utsläppsrätter för kväveoxid och svaveldioxid som vissa medlemsstater infört för att 
minska problemen med denna typ av luftföroreningar. 

Or. fr
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 134
Punkt 25

25. Europaparlamentet stöder inte inrättandet av ett system med handel med utsläppsrätter 
(text utgår) för att bevara den biologiska mångfalden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att arbeta vidare med frågan om en utvärdering av kostnaderna för 
förlust av biologisk mångfald och om en eventuell användning av 
marknadsbaserade styrmedel, under beaktande av att bevarad eller förbättrad 
biologisk mångfald i ett område under inga omständigheter får leda till förlust av 
biologisk mångfald i en annan på grund av lokala återverkningar. Ett system för 
handel med utsläppsrätter för kväveoxid och svaveldioxid måste alltid beakta de 
lokala förhållandena där utsläppen sker och hållas inom exakt avgränsade 
geografiska områden. 

Or. fr

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 135
Punkt 25

25. Europaparlamentet stöder (text utgår) inrättandet av ett system med handel med 
utsläppsrätter för kväveoxider och svaveldioxid för att bevara den biologiska 
mångfalden, när det finns vetenskapligt korrekta modeller till förfogande för 
beräkningarna.

Or. de

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 136
Punkt 25a (ny)

25a. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att före 2009 lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om minskade växthusgasutsläpp från sjötransporter, som i 
nuläget inte omfattas av någon lagstiftning på gemenskapsnivå eller internationellt. 
Parlamentet ställer sig bakom lagstiftningsförfarandet för att inbegripa 
luftfartssektorn i EU:s utsläppshandelssystem. 

Or. fr
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Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 137
Punkt 26

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina initiativ behålla de befintliga 
mekanismer som medlemsstaterna antagit för att stödja utvecklingen av förnybara 
energikällor. Parlamentet anser att det innan det ges några ekonomiska incitament 
för biobränslen måste krävas kompletterande utvärderingar av huruvida dessa 
framställs på ett miljömässigt hållbart sätt.

Or. el

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 138
Punkt 26

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina initiativ behålla de befintliga 
mekanismer som medlemsstaterna antagit för att stödja utvecklingen av förnybara 
energikällor. Parlamentet anser att det är nödvändigt med kompletterande 
utvärderingar, bland annat när det gäller biobränslenas livscykel och understryker 
med detta vikten av att fastställa bestämmelser för bränslekvalitet och förnybar 
energi.

Or. nl

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 139
Punkt 26

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina initiativ behålla de befintliga 
mekanismer som medlemsstaterna antagit för att stödja utvecklingen av förnybara 
energikällor. Parlamentet anser att det är nödvändigt med kompletterande 
utvärderingar, bland annat när det gäller biobränslenas produktions- och 
användningscykler.

Or. pl
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 140
Punkt 26

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina initiativ behålla de befintliga 
mekanismer som medlemsstaterna antagit för att stödja utvecklingen av förnybara 
energikällor. Parlamentet understryker att det är nödvändigt med kompletterande 
utvärderingar, bland annat när det gäller biobränslenas livscykel.

Or. fr

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 141
Punkt 26a (ny)

26a. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som inte redan gjort det att vidta 
åtgärder som motverkar tillverkning av produkter och förpackningar styckevis samt 
sekundärförpackningar till produkter.

Or. fr

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 142
Punkt 26a (ny)

26a. Europaparlamentet välkomnar fokuseringen på marknadsbaserade styrmedel för att 
genomföra ramdirektivet för vatten1 och anser att det är mycket viktigt att 
internalisera kostnaderna för utvinning av grundvatten, försämring av 
vattenkvaliteten och vattenverk vid prissättning av vatten. Parlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen att undersöka genomförandet i medlemsstaterna och att 
använda strategin för gemensamt genomförande av ramdirektivet för vatten och 
pilotavrinningsområden för att undersöka och främja bästa metoder.

Or. en

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).
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Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 143
Punkt 26a (ny)

26a. Europaparlamentet anser att marknadsbaserade styrmedel kan bidra till det vidare 
skyddet av naturresurserna exempelvis genom att stimulera till en effektiv 
användning av vattenresurserna med hjälp av en rationell och socialt rättvis 
prissättningspolitik. 

Or. el

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 144
Punkt 26a (ny)

26a. Europaparlamentet betonar att de marknadsbaserade styrmedlen bör utformas på 
ett sådant sätt att de inte negativt påverkar konkurrenskraften hos de branscher som 
är utsatta för internationell konkurrens, såsom energiintensiva branscher, för att 
undvika minskad försäljning på grund av importer, och den eventuella 
utlokaliseringen av tillverkning och följaktligen också miljökonsekvenser utanför 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 145
Punkt 26a (ny)

26a. Europaparlamentet framhåller att den gemensamma minimiskatten på koldioxid 
från fossil energi kommer att generera medel till finansiering av investeringar i 
omställning till exempelvis hållbar energi och energibesparingar, kollektivtrafik 
mm. Här vore det ändamålsenligt om koldioxidskatten på produktion av fossil 
energi användes till investeringar i utveckling av hållbara energikällor som sol, vind 
och vågenergi. På samma sätt kommer en koldioxidskatt på användning av bensin, 
diesel och biobränslen i transportsektorn att generera medel för omställning av 
transportsektorn.

Or. da
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Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 146
Punkt 26b (ny)

26b. Europaparlamentet föreslår en koldioxidskatt på förbränningsmotorer, som 
lämpligen skulle kunna användas för att finansiera elektrifiering av transporterna, 
bland annat för innovation och demonstration, men även för att etablera 
infrastruktur. Detta kan med fördel kompletteras med restriktioner om att endast 
elfordon får användas i stadscentra, och för jordbrukets del att endast eldrivna 
fordon och redskap får användas för odling och skörd av grödor. Detta kommer att 
få stor effekt på utsläppen av förorenande partiklar. Exempelvis har de danska 
regionerna nyligen offentliggjort att 4 000 invånare dör årligen av smog (3 500) och 
stressbetingat buller (knappt 500). Detta ska ses i förhållande till att det omkommer 
färre än 400 personer årligen genom trafikolyckor i Danmark, vilket ägnas stor 
uppmärksamhet i jämförelse med den uppmärksamhet som smogen rätteligen borde 
få.

Or. da

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 147
Punkt 26a (ny)

26a. Europaparlamentet begär att kommissionen gör en genomförbarhetsstudie om 
införandet av ett ”koldioxidkort” för personer och små och medelstora företag, på 
vilket energiförbrukning och växthusgasutsläpp registreras.

Or. es

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 148
Punkt 27

27. Europaparlamentet stöder inrättandet av ett instrument för gränsskattejustering för att 
nå målet med minskade koldioxidutsläpp och bevara EU:s ekonomiska 
konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar kommissionen att med stöd av de 
undersökningar som genomförts i vissa medlemsstater rapportera om antagandet av 
detta instrument (text utgår).

Or. de
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Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 149
Punkt 27

27. Europaparlamentet stöder att man överväger ett instrument för gränsskattejustering 
för att nå målet med minskade koldioxidutsläpp och bevara EU:s ekonomiska 
konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar kommissionen att med stöd av de 
undersökningar som genomförts i vissa medlemsstater rapportera om det eventuella
antagandet av detta instrument. Parlamentet betonar emellertid att åtgärder för 
gränsskattejustering endast bör genomföras om och när ansträngningarna för att 
uppnå överenskommelse om obligatoriska koldioxidminskningar på internationell 
nivå misslyckas.

Or. en

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 150
Punkt 27

27. Europaparlamentet stöder utvärderingen av genomförbarheten av att införa
gränsskattejustering som ett instrument för att låta importer omfattas av systemet för 
handel med utsläppsrätter vilket skulle stödja målet med minskade koldioxidutsläpp 
och bevara EU:s ekonomiska konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att med stöd av de undersökningar som genomförts i vissa medlemsstater rapportera 
om antagandet av detta instrument och att om så är lämpligt utarbeta ett 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 151
Punkt 27

27. Europaparlamentet stöder inrättandet av ett instrument för gränsskattejustering för att 
bland annat undvika eventuella ”koldioxidläckor” som skulle kunna urvattna 
skyldigheten att minska koldioxidutsläppen och bevara EU:s ekonomiska 
konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar kommissionen att med stöd av de 
undersökningar som genomförts i vissa medlemsstater rapportera om antagandet av 
detta instrument och att utarbeta ett lagstiftningsförslag.
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Or. fr

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 152
Punkt 27

27. Europaparlamentet stöder inrättandet av ett instrument för gränsskattejustering för att 
nå målet med minskade koldioxidutsläpp och bevara EU:s ekonomiska 
konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar kommissionen att med stöd av de 
undersökningar som genomförts i vissa medlemsstater rapportera till 
Europaparlamentet om antagandet av detta instrument och att utarbeta ett 
lagstiftningsförslag.

Or. nl

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 153
Punkt 27a (ny)

27a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka de mekanismer och den 
form av klimatvänlig handelspolitik som överensstämmer med WTO-avtalet för att 
komma till rätta med problemen med de tredjeländer som inte har undertecknat 
Kyotoprotokollet. Kommissionen uppmanas också att arbeta för att på ett tydligare 
sätt införa sådana möjligheter i kommande versioner av protokollet. Parlamentet 
anser att handelsåtgärder endast bör tillämpas om andra alternativ för att uppnå 
miljömålen inte har någon effekt. Parlamentet menar att de handelsåtgärder som 
tillämpas inte får leda till fler handelsrestriktioner än nödvändigt för att uppnå 
målen, och inte får innebära godtycklig och orättvis diskriminering.

Or. nl
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