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Ändringsförslag 35
Urszula Krupa

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringen, som antogs på 
Europeiska gemenskapens vägnar genom 
rådets beslut 94/69/EG av den 
15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, syftar främst till att 
stabilisera koncentrationerna av 
växthusgaser i atmosfären på en nivå som 
förebygger farliga, antropogena 
interferenser med klimatsystemet.

(1) Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringen, som antogs på 
Europeiska gemenskapens vägnar genom 
rådets beslut 94/69/EG av den 
15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, syftar främst till att 
stabilisera koncentrationerna av 
växthusgaser i atmosfären på en nivå som 
förebygger farliga, antropogena 
interferenser med jordens klimatsystem.

Or. pl

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att precisera vilket klimatsystem det handlar om, och därmed 
visa på att klimatförändringen är ett globalt (som omfattar hela planeten) och inte ett lokalt 
problem.

Ändringsförslag 36
Anders Wijkman

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen har vid upprepade 
tillfällen, senast vid rådets möte (miljö) i 
Bryssel den 5 november 2007, påpekat att 
ökningen av den genomsnittliga globala 
yttemperaturen inte bör överstiga 2°C 
jämfört med den förindustriella nivån, om 
man vill uppnå detta mål. Detta innebär att 
växthusgasutsläppen skulle behöva 
minskas med minst 50 % jämfört med 1990 

(2) Kommissionen har vid upprepade 
tillfällen, senast vid rådets möte (miljö) i 
Bryssel den 5 november 2007, påpekat att 
ökningen av den genomsnittliga globala 
yttemperaturen inte bör överstiga 2°C 
jämfört med den förindustriella nivån, om 
man vill uppnå detta mål. Detta innebär att 
växthusgasutsläppen skulle behöva 
minskas med minst 50 % jämfört med 1990 
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års nivåer till 2050. Alla ekonomiska 
sektorer bör bidra till att uppnå dessa 
utsläppsminskningar. Industriländerna bör 
fortsätta att gå i spetsen genom att åta sig 
att tillsammans minska sina 
växthusgasutsläpp med uppemot 30 % 
jämfört med 1990 års nivåer till 2020.

års nivåer till 2050. Alla ekonomiska 
sektorer bör bidra till att uppnå dessa 
utsläppsminskningar. Industriländerna i 
allmänhet och EU i synnerhet bör 
fortsätta att gå i spetsen genom att åta sig 
att tillsammans minska sina 
växthusgasutsläpp med uppemot 30 % 
jämfört med 1990 års nivåer till 2020, och 
med uppemot 60 % till 2035. Det yttersta 
målet bör vara att stegvis minska utsläpp 
från fossila bränslen i EU till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 37
Edite Estrela

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen har vid upprepade 
tillfällen, senast vid rådets möte (miljö) i 
Bryssel den 5 november 2007, påpekat att 
ökningen av den genomsnittliga globala 
yttemperaturen inte bör överstiga 2°C 
jämfört med den förindustriella nivån, om 
man vill uppnå detta mål. Detta innebär att 
växthusgasutsläppen skulle behöva 
minskas med minst 50 % jämfört med 1990 
års nivåer till 2050. Alla ekonomiska 
sektorer bör bidra till att uppnå dessa 
utsläppsminskningar. Industriländerna bör 
fortsätta att gå i spetsen genom att åta sig 
att tillsammans minska sina 
växthusgasutsläpp med uppemot 30 % 
jämfört med 1990 års nivåer till 2020.

(2) Kommissionen har vid upprepade 
tillfällen, senast vid rådets möte (miljö) i 
Bryssel den 5 november 2007, påpekat att 
ökningen av den genomsnittliga globala 
yttemperaturen inte bör överstiga 2°C 
jämfört med den förindustriella nivån, om 
man vill uppnå detta mål. Detta innebär att 
växthusgasutsläppen skulle behöva 
minskas med minst 50 % jämfört med 1990 
års nivåer till 2050. Alla ekonomiska 
sektorer bör bidra till att uppnå dessa 
utsläppsminskningar. Industriländerna bör 
fortsätta att gå i spetsen genom att åta sig 
att tillsammans minska sina 
växthusgasutsläpp med uppemot 30 % 
jämfört med 1990 års nivåer till 2020, och 
med 60–80 % fram till 2050.

Or. pt

Motivering

I mars 2007 meddelade Europeiska rådet att det är nödvändigt med långsiktiga 
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utsläppsminskningar i storleksordningen 60–80 % fram till 2050.

Ändringsförslag 38
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen har vid upprepade 
tillfällen, senast vid rådets möte (miljö) i 
Bryssel den 5 november 2007, påpekat att 
ökningen av den genomsnittliga globala 
yttemperaturen inte bör överstiga 2°C 
jämfört med den förindustriella nivån, om 
man vill uppnå detta mål. Detta innebär att 
växthusgasutsläppen skulle behöva 
minskas med minst 50 % jämfört med 
1990 års nivåer till 2050. Alla ekonomiska 
sektorer bör bidra till att uppnå dessa 
utsläppsminskningar. Industriländerna bör 
fortsätta att gå i spetsen genom att åta sig 
att tillsammans minska sina 
växthusgasutsläpp med uppemot 30 % 
jämfört med 1990 års nivåer till 2020.

(2) Kommissionen har vid upprepade 
tillfällen, senast vid rådets möte (miljö) i 
Bryssel den 5 november 2007, påpekat att 
ökningen av den genomsnittliga globala 
yttemperaturen inte bör överstiga 2°C 
jämfört med den förindustriella nivån, om 
man vill uppnå detta mål. Detta innebär att 
växthusgasutsläppen skulle behöva 
minskas med minst 50 % jämfört med 
1990 års nivåer till 2050. Alla ekonomiska 
sektorer bör bidra till att uppnå dessa 
utsläppsminskningar. Industriländerna bör 
fortsätta att gå i spetsen genom att åta sig 
att tillsammans minska sina 
växthusgasutsläpp med uppemot 30 % 
jämfört med 1990 års nivåer till 2020, och 
med uppemot 50 % till 2050.

Or. en

Motivering

En minskning med 80 % till 2050 jämfört med 1990 är en alltför ambitiös uppgift som är svår 
att genomföra i praktiken. Uppgiften försvåras av att det föreslagna direktivet omfattar cirka 
60 % av de totala utsläppen av växthusgaser (det kommer att omfatta cirka 40 % efter det att 
ändringen av direktiv 2003/87/EG antagits) från mindre utsläppskällor, såsom transport 
(bilar, lastbilar), byggnader (särskilt från uppvärmning), tjänster, mindre 
industrianläggningar, jordbruk och avfall, som är mycket svåra att greppa.
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Ändringsförslag 39
Evangelia Tzampazi

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att garantera att 
energikonsumtionen i EU minskas med 
20 % till 2020 bör det vägledande målet i 
handlingsplanen för energieffektivitet: att 
förverkliga möjligheterna 
(KOM(2006)0545) vara obligatoriskt för 
medlemsstaterna. Kommissionen bör anta 
lagstiftningsåtgärder i denna fråga före 
2009.

Or. en

Motivering

Det effektivitetsmål som EU fastställt är det enda mål för 2020 som inte är rättsligt bindande. 
Att nå detta mål måste vara det främsta målet i alla sektorer. Energibesparingarna till följd 
av att målet för energieffektivitet uppnåtts kommer att leda till en minskning av de totala 
utsläppen, särskilt utsläppen från byggnads- och transportsektorn. Att göra målet för 
energieffektivitet rättsligt bindande är det enda sättet att garantera att energibesparing 
fokuset även i fortsättning ligger på energibesparing och att EU-regeringarna investerar i 
energieffektivitet. 

Ändringsförslag 40
Roberto Musacchio

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG inrättas ett system för 
handel med utsläppsrätter inom 
gemenskapen som omfattar vissa sektorer 

(5) Genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG inrättas ett system för 
handel med utsläppsrätter inom 
gemenskapen som omfattar vissa sektorer 
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av ekonomin. För att målet om en 
minskning på 20 %, jämfört med 
1990 års nivåer, av utsläppen av 
växthusgaser till 2020 ska kunna uppnås på 
ett kostnadseffektivt sätt bör samtliga 
sektorer av ekonomin bidra till att minska 
utsläppen. Medlemsstaterna bör därför 
genomföra kompletterande strategier och 
åtgärder för att minska utsläppen av 
växthusgaser från de källor som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG.

av ekonomin. För att målet om en 
minskning på 40 %, jämfört med 
1990 års nivåer, av utsläppen av 
växthusgaser till 2020 ska kunna uppnås på 
ett kostnadseffektivt sätt bör samtliga 
sektorer av ekonomin bidra till att minska 
utsläppen. Medlemsstaterna bör därför 
genomföra kompletterande strategier och 
åtgärder för att minska utsläppen av 
växthusgaser från de källor som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG i enlighet 
med Kyotomålen för 2012 och tiden efter 
det.

Or. en

Motivering

Enligt de färskaste vetenskapliga undersökningarna från Tällbergforumet kommer det att bli 
nödvändigt att minska utsläppen av växthusgaser med 40 % samtidigt som man arbetar med 
att göra en sammanhängande uppföljning för att fortsätta driva på och stärka målen i 
Kyotoprotokollet. Om man inte strävar efter att få till stånd en betydande minskning i 
industriländerna enligt målen i den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga 
panelen för klimatförändringar kommer ingen tillförlitlig internationell överenskommelse att 
nås.

Ändringsförslag 41
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Medlemsstaterna ska öka 
energieffektiviteten i alla ekonomiska 
sektor. För att garantera att 
energikonsumtionen i EU minskas med 
20 % till 2020 bör det vägledande målet i 
handlingsplanen för energieffektivitet: att 
förverkliga möjligheterna 
(KOM(2006)0545) vara bindande för 
medlemsstaterna.

Or. en
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Motivering

Energibesparing är det mest kostnadseffektiva sättet att åtgärda klimatförändringen. Fram 
till 2020 kommer den direkta kostnaden för EU:s dåliga energieffektivitet att uppgå till mer 
än 100 miljarder euro per år enligt handlingsplanen för energieffektivitet. I planen 
konstateras det dessutom att det fortfarande är tekniskt och ekonomiskt möjligt att spara 
minst 20 % av den totala primärenergin fram till 2020, utöver det som kan åstadkommas med 
priseffekter och strukturella förändringar i ekonomin, naturligt utbyte av teknik och redan 
införda åtgärder.

Ändringsförslag 42
Adam Gierek

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De insatser för att minska utsläppen 
som var och en av medlemsstaterna ska 
göra bör fastställas utifrån vilken 
utsläppsnivå som de enskilda 
medlemsstaterna hade 2005, som är det 
senaste året för vilket det finns 
kontrollerade uppgifter om utsläppen.

(6) De insatser för att minska utsläppen 
som var och en av medlemsstaterna ska 
göra bör fastställas utifrån vilken 
utsläppsnivå som de enskilda 
medlemsstaterna hade 1990, dvs. i enlighet 
med Kyotoprotokollet.

Or. pl

Motivering

Vissa länder fullgör i stor utsträckning sina skyldigheter enligt Kyotoprotokollet och har på 
allvar begränsat sina koldioxidutsläpp, samtidigt som andra inte har gjort några framsteg på 
detta område, trots att de undertecknat protokollet. De sistnämnda får inte belönas på 
bekostnad av de förstnämnda.

Ändringsförslag 43
Riitta Myller

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De insatser för att minska utsläppen (6) De insatser för att minska utsläppen 
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som var och en av medlemsstaterna ska 
göra bör fastställas utifrån vilken 
utsläppsnivå som de enskilda 
medlemsstaterna hade 2005, som är det 
senaste året för vilket det finns 
kontrollerade uppgifter om utsläppen.

som var och en av medlemsstaterna ska 
göra bör fastställas utifrån vilken 
utsläppsnivå som de enskilda 
medlemsstaterna hade 2005–2006.

Or. fi

Ändringsförslag 44
Riitta Myller

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Medlemsstaterna bör utarbeta en 
nationell handlingsplan för hur de ämnar 
uppnå minskningsmålen för de sektorer 
som inte omfattas av handeln med 
utsläppsrätter. En 
energieffektivitetsstrategi bör bifogas 
handlingsplanen.

Or. fi

Ändringsförslag 45
Riitta Myller

Förslag till beslut
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Utsläppsminskningarna i de sektorer 
som inte omfattas av handeln med 
utsläppsrätter är i stor utsträckning en 
följd av enskilda medborgares handlingar. 
Medlemsstaterna bör garantera att 
medborgarna har tillräckligt med vilja 
och resurser att ta bästa möjliga teknik 
och lösningar i bruk. Medborgarnas vilja 
för ett energisparande liv bör utvecklas, 
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bland annat genom utbildning och 
oberoende information. Som en del av 
detta bör medlemsstaterna främja 
kommunala och regionala oberoende 
energirådgivningssystem.

Or. fi

Ändringsförslag 46
Péter Olajos

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på 
principen om solidaritet mellan 
medlemsstater och behovet av ekonomisk 
tillväxt i hela gemenskapen. Härvid bör 
man ta hänsyn till de enskilda 
medlemsstaternas relativa BNP per 
capita. Medlemsstater som i dag har en 
relativt låg BNP per capita, och därmed 
hög tillväxtpotential för sin BNP, bör ges 
rätt att öka sina växthusgasutsläpp 
jämfört med 2005 års nivåer, men 
utsläppen bör begränsas så att de 
medlemsstaterna ändå bidrar till 
gemenskapens övergripande åtagande om 
att minska utsläppen. Medlemsstater som 
i dag har en relativt hög BNP per capita 
bör minska sina utsläpp jämfört med 
2005 års nivåer.

utgår

Or. en

Motivering

Om vi ska få till stånd en tillfredsställande internationell överenskommelse i Köpenhamn bör 
vi förpliktiga alla länder att minska utsläppen eller åtminstone hålla kvar dem på samma nivå 
till 2020 även i de sektorer som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Om 
vi använder BNP per capita som den enda indikatorn sänder vi ett felaktigt budskap till 
mindre utvecklade länder som Kina och Indien och uppmuntrar dem att öka sina utsläpp. För 
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att undvika detta måste vi be kommissionen ta fram en ny indikator som även omfattar utsläpp 
och omfördela procentsatserna mellan medlemsstaterna så att ingen kan öka sina utsläpp.

Ändringsförslag 47
Adam Gierek

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa 
BNP per capita. Medlemsstater som i dag 
har en relativt låg BNP per capita, och 
därmed hög tillväxtpotential för sin BNP, 
bör ges rätt att öka sina 
växthusgasutsläpp jämfört med 
2005 års nivåer, men utsläppen bör 
begränsas så att de medlemsstaterna ändå 
bidrar till gemenskapens övergripande 
åtagande om att minska utsläppen.
Medlemsstater som i dag har en relativt
hög BNP per capita bör minska sina 
utsläpp jämfört med 2005 års nivåer.

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa 
BNP och storleken på utsläppen av 
växthusgaser per capita. 

Or. pl

Motivering

För att uppnå rättvisa på miljöområdet måste de som släpper ut mest koldioxid ”per capita” i 
högre grad ta ansvaret för att bekämpa klimatförändringarna.
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Ändringsförslag 48
Urszula Krupa

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa 
BNP per capita. Medlemsstater som i dag 
har en relativt låg BNP per capita, och 
därmed hög tillväxtpotential för sin BNP, 
bör ges rätt att öka sina växthusgasutsläpp 
jämfört med 2005 års nivåer, men 
utsläppen bör begränsas så att de 
medlemsstaterna ändå bidrar till 
gemenskapens övergripande åtagande om 
att minska utsläppen. Medlemsstater som i 
dag har en relativt hög BNP per capita bör 
minska sina utsläpp jämfört med 
2005 års nivåer.

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa 
BNP per capita. Medlemsstater som i dag 
har en relativt låg BNP per capita, och 
därmed hög tillväxtpotential för sin BNP, 
bör ges rätt att öka sina växthusgasutsläpp 
jämfört med 2005 års nivåer, i syfte att 
göra det möjligt för dem att höja sin 
BNP-nivå per capita till samma nivå som i 
övriga medlemsstater i gemenskapen.
Dessa medlemsstater får begränsa denna 
ökning av utsläppen av växthusgaser i 
sådan utsträckning att de kan uppnå detta 
mål. Medlemsstater som i dag har en 
relativt hög BNP per capita bör minska 
sina utsläpp jämfört med 2005 års nivåer.

Or. pl

Motivering

Det viktigaste målet för hela gemenskapen är att utjämna BNP-nivån inom EU. Att lägga 
hinder i vägen för den ekonomiska utvecklingen i medlemsstater med låg BNP per capita 
gynnar inte gemenskapen som helhet. Vissa medlemsstater har på kort sikt inga andra 
möjligheter att utvinna tillräckliga mängder nödvändig energi än att utvinna energi genom 
kolförbränning. CCS-tekniken är fortfarande i sin linda. Detta, tillsammans med de kostnader 
som är kopplade till denna teknik, gör att det inte går att minska koldioxidutsläppen från 
kolförbränning i enlighet med gemenskapslagstiftningen.
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Ändringsförslag 49
Péter Olajos

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa 
BNP per capita. Medlemsstater som i dag 
har en relativt låg BNP per capita, och 
därmed hög tillväxtpotential för sin BNP, 
bör ges rätt att öka sina 
växthusgasutsläpp jämfört med 2005 års 
nivåer, men utsläppen bör begränsas så 
att de medlemsstaterna ändå bidrar till 
gemenskapens övergripande åtagande om 
att minska utsläppen. Medlemsstater som i 
dag har en relativt hög BNP per capita 
bör minska sina utsläpp jämfört med 
2005 års nivåer.

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om lika behandling och hänsyn bör tas till
medlemsstaternas tidigare ansträngningar 
och resultat mellan 1990 och 2005. De 
som har gjort betydande ansträngningar 
för att minska sina utsläpp bör belönas 
som förebilder och motivera dem som 
släpar efter. Alla medlemsstater måste 
minska sina utsläpp före 2020.

Or. en

Motivering

Om vi ska få till stånd en tillfredsställande internationell överenskommelse i Köpenhamn bör 
vi förpliktiga alla länder att minska utsläppen eller åtminstone hålla kvar dem på samma nivå 
till 2020 även i de sektorer som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Om 
vi använder BNP per capita som den enda indikatorn sänder vi ett felaktigt budskap till 
mindre utvecklade länder som Kina och Indien och uppmuntrar dem att öka sina utsläpp. För 
att undvika detta måste vi be kommissionen ta fram en ny indikator som även omfattar utsläpp 
och omfördela procentsatserna mellan medlemsstaterna så att ingen kan öka sina utsläpp.
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Ändringsförslag 50
Roberto Musacchio

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa 
BNP per capita. Medlemsstater som i dag 
har en relativt låg BNP per capita, och 
därmed hög tillväxtpotential för sin BNP,
bör ges rätt att öka sina växthusgasutsläpp 
jämfört med 2005 års nivåer, men 
utsläppen bör begränsas så att de 
medlemsstaterna ändå bidrar till 
gemenskapens övergripande åtagande om 
att minska utsläppen. Medlemsstater som i 
dag har en relativt hög BNP per capita bör 
minska sina utsläpp jämfört med 
2005 års nivåer.

(7) Medlemsstaternas insatser för att 
minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa 
BNI per capita. Medlemsstater som i dag 
har en relativt låg BNP per capita jämfört 
med genomsnittet inom EU bör ges rätt att 
öka sina växthusgasutsläpp jämfört med 
2005 års nivåer i enlighet därmed, men 
utsläppen bör dock begränsas så att 
medlemsstaterna ändå bidrar till 
gemenskapens övergripande åtagande om 
att minska utsläppen. Medlemsstater som i 
dag har en relativt hög BNP per capita bör 
därför minska sina utsläpp jämfört med 
2005 års nivåer till en mer betydande nivå 
för att respektera gemenskapens 
åtagande.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att klarlägga att en solidaritetsmekanism endast kommer att fungera om 
samtliga medlemsstater respekterar gemenskapens övergripande åtagande. En eventuell 
ökning av utsläppen kan endast tillåtas tillfälligt.

Ändringsförslag 51
Peter Liese

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Medlemsstaternas insatser för att (7) Medlemsstaternas insatser för att 
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minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa 
BNP per capita. Medlemsstater som i dag 
har en relativt låg BNP per capita, och 
därmed hög tillväxtpotential för sin BNP, 
bör ges rätt att öka sina växthusgasutsläpp 
jämfört med 2005 års nivåer, men 
utsläppen bör begränsas så att de 
medlemsstaterna ändå bidrar till 
gemenskapens övergripande åtagande om 
att minska utsläppen. Medlemsstater som i 
dag har en relativt hög BNP per capita bör 
minska sina utsläpp jämfört med 
2005 års nivåer.

minska utsläppen bör grundas på principen 
om solidaritet mellan medlemsstater och 
behovet av ekonomisk tillväxt i hela 
gemenskapen. Härvid bör man ta hänsyn 
till de enskilda medlemsstaternas relativa 
BNP per capita samt minskningskraven 
enligt överenskommelsen om 
bördefördelning. Medlemsstater som i dag 
har en relativt låg BNP per capita, och 
därmed hög tillväxtpotential för sin BNP, 
bör ges rätt att öka sina växthusgasutsläpp 
jämfört med 2005 års nivåer, men 
utsläppen bör begränsas så att de 
medlemsstaterna ändå bidrar till 
gemenskapens övergripande åtagande om 
att minska utsläppen. Medlemsstater som i 
dag har en relativt hög BNP per capita bör 
minska sina utsläpp jämfört med 
2005 års nivåer.

Or. de

Motivering

Enligt kommissionens förslag skulle vissa medlemsstater få släppa ut mer än vad som anges i 
Kyotomålet. Detta skulle vara fullständigt orättvist gentemot de medlemsstater som redan har 
uppfyllt sina Kyotomål och det skulle vara en förödande signal till tredjeländer. Därför 
försöker framställaren av ändringsförslaget ändra siffrorna för dessa länder för att minska de 
utsläpp som tillåts enligt bördefördelningen. De utsläpp som sparas genom denna justering 
bör användas till att anpassa den lineära faktorn i handeln med utsläppsrätter för att få till 
stånd ett mer realistiskt mål för den sektor som omfattas av handeln med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 52
Peter Liese

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att garantera att varje medlemsstat 
på ett rättvist sätt bidrar till uppnåendet av 
EU:s oberoende åtagande att minska 
utsläppen bör ingen medlemsstat åläggas 
att minska sina växthusgasutsläpp med mer 

(8) För att garantera att varje medlemsstat 
på ett rättvist sätt bidrar till uppnåendet av 
EU:s oberoende åtagande att minska 
utsläppen bör ingen medlemsstat åläggas 
att minska sina växthusgasutsläpp med mer 
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än 20 % jämfört med 2005 års nivåer till 
2020 och ingen medlemsstat ska till 2020 
få öka sina växthusgasutsläpp med mer än 
20 % jämfört med 2005 års nivåer.
Minskningarna av utsläppen av 
växthusgaser bör göras mellan 2013 och 
2020 och varje medlemsstat bör ha rätt att 
årligen föra över överskott på 2 % av den 
tillåtna mängden utsläpp till nästa år och de 
medlemsstater vars utsläpp ligger under 
gränsen bör få föra över underskottet till 
nästa år.

än 20 % jämfört med 2005 års nivåer till 
2020 och ingen medlemsstat ska till 2020 
få öka sina växthusgasutsläpp med mer än 
20 % jämfört med 2005 års nivåer.
Dessutom bör man inte tillåta någon 
medlemsstat att fram till 2020 ha en 
utsläppsmängd som är högre än den 
utsläppsmängd som anges som 
medlemsstatens minskningsåtagande 
enligt överenskommelse om 
bördefördelning för perioden 2008–2012.
Minskningarna av utsläppen av 
växthusgaser bör göras mellan 2013 och 
2020 och varje medlemsstat bör ha rätt att 
årligen föra över överskott på 2 % av den 
tillåtna mängden utsläpp till nästa år och de 
medlemsstater vars utsläpp ligger under 
gränsen bör få föra över underskottet till 
nästa år.

Or. de

Motivering

Enligt kommissionens förslag skulle vissa medlemsstater få släppa ut mer än vad som anges i 
Kyotomålet. Detta skulle vara fullständigt orättvist gentemot de medlemsstater som redan har 
uppfyllt sina Kyotomål och det skulle vara en förödande signal till tredjeländer. Därför 
försöker framställaren av ändringsförslaget ändra siffrorna för dessa länder för att minska de 
utsläpp som tillåts enligt bördefördelningen. De utsläpp som sparas genom denna justering 
bör användas till att anpassa den lineära faktorn i handeln med utsläppsrätter för att få till 
stånd ett mer realistiskt mål för den sektor som omfattas av handeln med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 53
Adam Gierek

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att garantera att varje medlemsstat 
på ett rättvist sätt bidrar till uppnåendet av 
EU:s oberoende åtagande att minska 
utsläppen bör ingen medlemsstat åläggas 
att minska sina växthusgasutsläpp med mer 

(8) För att garantera att varje medlemsstat 
på ett rättvist sätt bidrar till uppnåendet av 
EU:s oberoende åtagande att minska 
utsläppen bör ingen medlemsstat åläggas 
att minska sina växthusgasutsläpp med mer 
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än 20 % jämfört med 2005 års nivåer till 
2020 och ingen medlemsstat ska till 2020 
få öka sina växthusgasutsläpp med mer än 
20 % jämfört med 2005 års nivåer.
Minskningarna av utsläppen av 
växthusgaser bör göras mellan 2013 och 
2020 och varje medlemsstat bör ha rätt att 
årligen föra över överskott på 2 % av den 
tillåtna mängden utsläpp till nästa år och de 
medlemsstater vars utsläpp ligger under 
gränsen bör få föra över underskottet till 
nästa år.

än 30 % jämfört med 1990 års nivåer till 
1990 och ingen medlemsstat ska till 2020 
få öka sina växthusgasutsläpp med mer än 
30 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Minskningarna av utsläppen av 
växthusgaser bör göras mellan 2013 och 
2020 och varje medlemsstat bör ha rätt att 
årligen föra över överskott på 3 % av den 
tillåtna mängden utsläpp till nästa år och de 
medlemsstater vars utsläpp ligger under 
gränsen bör få föra över underskottet till 
nästa år.

Or. pl

Motivering

Korrigeringen av utsläppsnivån från 20 till 30 % hör ihop med ändringen av referensåret 
från 2005 till 1990.

Ändringsförslag 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Medlemsstaterna kan berättiga en 
obegränsad minskning av sina inhemska 
utsläpp av växthusgaser utöver sina 
gränser för utsläpp av växthusgaser, som 
grundas på s.k. ”no-regrets-åtgärder”
(åtgärder utan återvändo) och politik med 
medfördelar. I detta sammanhang bör 
man prioritera medfördelarna för 
folkhälsa (särskilt luftkvaliteten) och 
förbättrad säkerhet, bevarande av 
ekosystem och biologisk mångfald, 
minskad fattigdom och sysselsättning och 
tryggad energiförsörjning.

Or. en
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Motivering

I den fjärde utvärderingsrapporten från arbetsgrupp III i den mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar om begränsande åtgärder fastställs det att medfördelarna av mindre 
luftföroreningar, en bättre tryggad energiförsörjning och fler arbetstillfällen på landsbygden 
överväger kostnaderna för de begränsande åtgärderna. I fråga om alla regioner i världen 
som man analyserat råder det enighet om att omedelbara hälsofördelar och andra fördelar 
från minskade utsläpp av växthusgaser kan vara betydande, både i i- och u-länder. 

Ändringsförslag 55
Robert Goebbels

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Utsläppen av växthusgaser från 
sektorer som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG bör fortsätta att 
årligen minska på ett linjärt sätt under 
perioden efter 2020. Det är emellertid inte 
meningsfullt att redan nu fastställa 
mycket långtgående minskningar fram till 
2050, eftersom varken forskningen eller 
den tekniska utvecklingen gör det möjligt 
att göra realistiska prognoser som 
sträcker sig längre än ca 20 år.

Or. fr

Motivering

Det är orealistiskt att fastställa mycket långtgående mål för 2050. Utan ett internationellt 
avtal är de europeiska ansträngningarna dömda att misslyckas. Varför ska EU redan nu på 
egen hand visa prov på något som man borde göra tillsammans? 
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Ändringsförslag 56
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För att medlemsstaterna entydigt och 
orubbligt ska rätta sig efter 
bestämmelserna bör kommissionen införa 
en mekanism för omedelbara påföljder för 
de medlemsstater som inte uppfyller 
skyldigheterna i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 57
Roberto Musacchio

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gemenskapen bör även framöver 
godkänna tillgodohavanden från projekt 
som leder till minskning av 
växthusgasutsläpp i tredjeländer, fram till 
dess att ett framtida internationellt 
klimatavtal har uppnåtts. Därigenom får 
medlemsstaterna spelrum för att uppfylla 
sina åtaganden och främja hållbar 
utveckling i tredjeländer och särskilt i 
utvecklingsländer. Det ger också ökad 
säkerhet för investerare. Vid köp av dessa 
tillgodohavanden bör medlemsstaterna 
främja en jämlik geografisk fördelning av 
projekten och arbeta för att få till stånd ett 
framtida internationellt klimatavtal.

(9) Gemenskapen bör även framöver 
godkänna tillgodohavanden från projekt 
som leder till minskning av 
växthusgasutsläpp i tredjeländer förutsatt 
att projekten genomförts eller kommer att 
genomföras med hjälp av förnybara 
energiresurser, fram till dess att ett 
framtida internationellt klimatavtal har 
uppnåtts. Därigenom får medlemsstaterna 
spelrum för att uppfylla sina åtaganden och 
främja hållbar utveckling i tredjeländer och 
särskilt i utvecklingsländer. Det ger också 
ökad säkerhet för investerare. Det ger 
också ökad säkerhet för investerare. Vid 
köp av dessa tillgodohavanden bör 
medlemsstaterna främja en jämlik 
geografisk fördelning av projekten och 
arbeta för att få till stånd ett framtida 
internationellt klimatavtal.

Or. en
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Motivering

Projekt som redan fullbordats i tredjeländer eller nya som ska genomföras ska endast beaktas 
i erkännandet av tillgodohavanden från utsläpp om förnybara energiresurser har använts 
eller kommer att användas.

Ändringsförslag 58
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gemenskapen bör även framöver 
godkänna tillgodohavanden från projekt 
som leder till minskning av 
växthusgasutsläpp i tredjeländer, fram till 
dess att ett framtida internationellt 
klimatavtal har uppnåtts. Därigenom får 
medlemsstaterna spelrum för att uppfylla 
sina åtaganden och främja hållbar 
utveckling i tredjeländer och särskilt i 
utvecklingsländer. Det ger också ökad 
säkerhet för investerare. Vid köp av dessa 
tillgodohavanden bör medlemsstaterna 
främja en jämlik geografisk fördelning av 
projekten och arbeta för att få till stånd ett 
framtida internationellt klimatavtal.

(9) Gemenskapen bör även framöver 
godkänna tillgodohavanden från projekt av 
typen ”Gold Standard” som leder till 
minskning av växthusgasutsläpp i 
tredjeländer, fram till dess att ett framtida 
internationellt klimatavtal har uppnåtts. 
Därigenom får medlemsstaterna spelrum 
för att uppfylla sina åtaganden och främja 
hållbar utveckling i tredjeländer och 
särskilt i utvecklingsländer. Det ger också 
ökad säkerhet för investerare. Det ger 
också ökad säkerhet för investerare. Vid 
köp av dessa tillgodohavanden bör 
medlemsstaterna främja en jämlik 
geografisk fördelning av projekten och 
arbeta för att få till stånd ett framtida 
internationellt klimatavtal.

Or. en

Ändringsförslag 59
Christofer Fjellner

Förslag till beslut
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Som ett verktyg för att jämna ut 
skillnaderna när det gäller de olika 
medlemsstaternas kostnader för 
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utsläppsminskning och möjliggöra en 
ökad geografisk flexibilitet, samtidigt som 
den sammanlagda kostnadseffektiviteten 
när det gäller gemenskapens 
sammantagna åtagande höjs, bör 
medlemsstater ha möjlighet att överföra 
en del av sina tillåtna utsläppsrätter för 
växthusgas till en annan medlemsstat. 
Sådana överföringar skulle regleras 
genom ett bilateralt avtal, och öppenheten 
garanteras genom ett meddelande till 
kommissionen och en registrering av 
överföringen i de båda berörda 
medlemsstaternas register.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att öka kostnadseffektiviteten när det gäller att uppfylla 
EU:s mål om att minska utsläppen. Denna frivilliga åtgärd kan också hjälpa de länder som 
på grund av brist av resurser har svårigheter att minska sina utsläpp, eftersom det skulle göra 
det möjligt för det land som överför sina rätter att finansiera ytterligare åtgärder med de 
medel som fåtts från överföringarna. Alla medlemsstater som vill delta kan dra nytta av detta. 
Men framför allt gagnar detta miljön eftersom en effektiv användning av våra resurser är 
grundläggande för en god miljöpolitik.

Ändringsförslag 60
Anders Wijkman

Förslag till beslut
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Som ett verktyg för att jämna ut 
skillnaderna när det gäller de olika 
medlemsstaternas kostnader för 
utsläppsminskning och möjliggöra en ökad 
geografisk flexibilitet, samtidigt som den 
sammanlagda kostnadseffektiviteten när det 
gäller gemenskapens sammantagna 
åtagande höjs, bör medlemsstater ha 
möjlighet att överföra en del av sina tillåtna 
utsläppsrätter för växthusgas till en annan 
medlemsstat. Sådana överföringar skulle 
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regleras genom ett bilateralt avtal, och 
öppenheten garanteras genom ett 
meddelande till kommissionen och en 
registrering av överföringen i de båda 
berörda medlemsstaternas register.

Or. en

Motivering

Syftet med förslaget är att tillåta handel med utsläpp mellan medlemsstater. Eftersom 
medlemsstaterna har olika marginalkostnader för utsläppsminskningar ökar detta 
kostnadseffektiviteten i att nå EU:s mål utan att ändra den totala minskningen av utsläpp av 
växthusgaser som måste göras i EU.

Ändringsförslag 61
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Medlemsstaterna bör därför få rätt att 
använda tillgodohavanden från minskade 
växthusgasutsläpp som har utfärdats för 
minskningar under perioden 2008–2012 i 
projekttyper som godkänts av alla 
medlemsstater under den perioden.
Medlemsstaterna ska också kunna använda 
tillgodohavanden för minskade 
växthusgasutsläpp om minskningarna 
gjorts efter perioden 2008–2012, förutsatt 
att de är resultatet av projekt som 
registrerats och genomförts under 
perioden 2008–2012 och att det är fråga 
om projekttyper som alla medlemsstater 
godkänt under den perioden.

(10) Medlemsstaterna bör därför få rätt att 
använda tillgodohavanden från minskade 
växthusgasutsläpp som har utfärdats för 
minskningar under perioden 2008–2012 i 
projekt av typen ”Gold Standard”.
Medlemsstaterna ska också kunna använda 
tillgodohavanden för minskade 
växthusgasutsläpp om minskningarna 
gjorts efter perioden 2008–2012, förutsatt 
att de är resultatet av projekt av typen 
”Gold Standard” som registrerats och 
genomförts under perioden 2008–2012. 

Or. en

Motivering

Strängare kriterier för tillgodohavanden för mekanismen för ren utveckling och projekt för 
gemensamt genomförande (CDM/JI) behövs för att garantera att medlemsstaterna endast 



AM\730633SV.doc 23/63 PE409.395v01-00

SV

använder tillgodohavanden från projekt av hög kvalitet för att nå sina minskningsmål. 
I Gold Standard-kriterierna används en mycket strikt definition av additionalitet och hållbar 
utveckling då CDM-projekt godkänns.

Ändringsförslag 62
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I de minst utvecklade länderna har 
ytterst få projekt genomförts inom ramen 
för mekanismen för ren utveckling.
Eftersom EU stödjer en balanserad 
fördelning av sådana projekt, bland annat 
genom kommissionens globala 
klimatförändringsallians, är det lämpligt att 
skapa säkerhet om att sådana 
tillgodohavanden kommer att godtas även 
från projekt som inleds efter 
perioden 2008–2012 i de minst utvecklade 
länderna, förutsatt att det är fråga om 
projekttyper som alla medlemsstater 
godkänt under perioden 2008–2012. Man 
bör fortsätta att godkänna sådana projekt 
fram till 2020 eller till dess att ett avtal 
slutits med gemenskapen, beroende på 
vilket som kommer först.

(11) I de minst utvecklade länderna har 
ytterst få projekt genomförts inom ramen 
för mekanismen för ren utveckling. 
Eftersom EU stödjer en balanserad 
fördelning av sådana projekt, bland annat
genom kommissionens globala 
klimatförändringsallians, är det lämpligt att 
skapa säkerhet om att sådana 
tillgodohavanden kommer att godtas även 
från projekt av typen ”Gold Standard”
som inleds efter perioden 2008–2012 i de 
minst utvecklade länderna. Man bör 
fortsätta att godkänna sådana projekt fram 
till 2020 eller till dess att ett avtal slutits 
med gemenskapen, beroende på vilket som 
kommer först.

Or. en

Ändringsförslag 63
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att ge ökad flexibilitet och främja 
hållbar utveckling i utvecklingsländerna 
bör medlemsstaterna få rätt att genom avtal 
mellan gemenskapen och tredjeländer 

(12) För att ge ökad flexibilitet och främja 
hållbar utveckling i utvecklingsländerna 
bör medlemsstaterna få rätt att genom avtal 
mellan gemenskapen och tredjeländer 
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använda ytterligare tillgodohavanden från 
olika projekt. Om inget internationellt 
klimatavtal sluts som fastställer vilka 
utsläppsmängder som gäller för 
industriländerna kan projekt för 
gemensamt genomförande inte fortsätta 
efter 2012. Genom avtal med tredjeländer 
bör tillgodohavanden från minskningar av 
växthusgasutsläpp inom ramen för sådana 
projekt emellertid godkännas även därefter.

använda ytterligare tillgodohavanden från 
olika projekt av typen ”Gold Standard”. 
Om inget internationellt klimatavtal sluts 
som fastställer vilka utsläppsmängder som 
gäller för industriländerna kan projekt för 
gemensamt genomförande inte fortsätta 
efter 2012. Genom avtal med tredjeländer 
bör tillgodohavanden av typen 
”Gold Standard” från minskningar av 
växthusgasutsläpp inom ramen för sådana 
projekt emellertid godkännas även därefter.

Or. en

Ändringsförslag 64
Péter Olajos

Förslag till beslut
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att skapa mer flexibilitet och 
motivation att minska utsläppen av 
växthusgaser bör medlemsstaterna 
använda ytterligare tillgodohavanden från 
projekt och investeringar som de gör inom 
EU. 

Or. en

Motivering

Eftersom det finns betydande kostnadseffektiva möjligheter i medlemsstaterna att minska 
utsläppen av koldioxid bör handeln, projekt och överföring inom EU mellan medlemsstater 
också uppmuntras vid sidan av stöd till projekt i tredjeländer. 
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Ändringsförslag 65
Roberto Musacchio

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medlemsstaternas fortsatta 
möjligheter att använda tillgodohavanden 
från mekanismen för ren utveckling är av 
stor vikt för att garantera en marknad för 
dessa tillgodohavanden efter 2012. För att 
bidra till en sådan marknad och se till att 
växthusgasutsläppen fortsätter att minska 
inom gemenskapen och att gemenskapens 
mål kan uppnås vad gäller förnybar energi, 
säker energiförsörjning och innovation och 
konkurrenskraft, föreslås det att 
medlemsstaterna tillåts att årligen använda 
tillgodohavanden från projekt för att 
minska växthusgasutsläppen i tredjeländer 
upp till 3 % av varje enskild medlemsstats 
utsläpp från källor som inte omfattades 
direktiv 2003/87/EG år 2005. Detta bör 
gälla fram till dess att ett framtida 
internationellt klimatavtal slutits. Detta 
motsvarar en tredjedel av 
minskningsinsatserna 2020.
Medlemsstaterna bör få rätt att överföra 
outnyttjade tillgodohavanden till andra 
medlemsstater.

(13) Medlemsstaternas fortsatta 
möjligheter att använda tillgodohavanden 
från mekanismen för ren utveckling är av 
stor vikt för att garantera en marknad för 
dessa tillgodohavanden efter 2012. För att 
bidra till en sådan marknad och se till att 
växthusgasutsläppen fortsätter att minska 
inom gemenskapen och att gemenskapens 
mål kan uppnås vad gäller förnybar energi, 
säker energiförsörjning och innovation och 
konkurrenskraft, föreslås det att 
medlemsstaterna tillåts att årligen använda 
tillgodohavanden från projekt för att 
minska växthusgasutsläppen i tredjeländer 
upp till 1 % av varje enskild medlemsstats 
utsläpp från källor som inte omfattades 
direktiv 2003/87/EG år 2005. Detta bör 
gälla fram till dess att ett framtida 
internationellt klimatavtal slutits.

Or. en

Motivering

Systemet för handel med utsläppsrätter ger redan upphov till utbyte mellan medlemsstater: i 
beslutet om bördefördelning för att vara förenligt med uppnåendet av ett internationellt avtal 
och vad gäller enskilda medlemsstaters mål för minskade utsläpp bör ingen överföring 
tillåtas.
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Ändringsförslag 66
Péter Olajos

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medlemsstaternas fortsatta 
möjligheter att använda tillgodohavanden 
från mekanismen för ren utveckling är av 
stor vikt för att garantera en marknad för 
dessa tillgodohavanden efter 2012. För att 
bidra till en sådan marknad och se till att 
växthusgasutsläppen fortsätter att minska 
inom gemenskapen och att gemenskapens 
mål kan uppnås vad gäller förnybar energi, 
säker energiförsörjning och innovation och 
konkurrenskraft, föreslås det att 
medlemsstaterna tillåts att årligen använda 
tillgodohavanden från projekt för att 
minska växthusgasutsläppen i tredjeländer 
upp till 3 % av varje enskild medlemsstats 
utsläpp från källor som inte omfattades 
direktiv 2003/87/EG år 2005. Detta bör 
gälla fram till dess att ett framtida 
internationellt klimatavtal slutits. Detta 
motsvarar en tredjedel av 
minskningsinsatserna 2020.
Medlemsstaterna bör få rätt att överföra
outnyttjade tillgodohavanden till andra 
medlemsstater.

(13) Medlemsstaternas fortsatta 
möjligheter att använda tillgodohavanden 
från mekanismen för ren utveckling är av 
stor vikt för att garantera en marknad för 
dessa tillgodohavanden efter 2012. För att 
bidra till en sådan marknad och se till att 
växthusgasutsläppen fortsätter att minska 
inom gemenskapen och att gemenskapens 
mål kan uppnås vad gäller förnybar energi, 
säker energiförsörjning och innovation och 
konkurrenskraft, föreslås det att 
medlemsstaterna tillåts att årligen använda 
tillgodohavanden från projekt för att 
minska växthusgasutsläppen i tredjeländer 
eller i andra medlemsstater upp till 3 % av 
varje enskild medlemsstats utsläpp från 
källor som inte omfattades direktiv 
2003/87/EG år 2005. Detta bör gälla fram 
till dess att ett framtida internationellt 
klimatavtal slutits. Detta motsvarar en 
tredjedel av minskningsinsatserna 2020. 
Medlemsstaterna bör få rätt att sälja
outnyttjade tillgodohavanden till andra 
medlemsstater på auktion.

Or. en

Motivering

Eftersom det finns betydande kostnadseffektiva möjligheter i medlemsstaterna att minska 
utsläppen av koldioxid bör handeln, projekt och överföring inom EU mellan medlemsstater 
också uppmuntras vid sidan av stöd till projekt i tredjeländer. 

Möjligheten att sälja oanvända delar kan vara attraktiv och en god morot för 
medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 67
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medlemsstaternas fortsatta 
möjligheter att använda tillgodohavanden 
från mekanismen för ren utveckling är av 
stor vikt för att garantera en marknad för 
dessa tillgodohavanden efter 2012. För att 
bidra till en sådan marknad och se till att 
växthusgasutsläppen fortsätter att minska 
inom gemenskapen och att gemenskapens 
mål kan uppnås vad gäller förnybar energi, 
säker energiförsörjning och innovation och 
konkurrenskraft, föreslås det att 
medlemsstaterna tillåts att årligen använda 
tillgodohavanden från projekt för att 
minska växthusgasutsläppen i tredjeländer 
upp till 3 % av varje enskild medlemsstats 
utsläpp från källor som inte omfattades 
direktiv 2003/87/EG år 2005. Detta bör 
gälla fram till dess att ett framtida 
internationellt klimatavtal slutits. Detta 
motsvarar en tredjedel av 
minskningsinsatserna 2020.
Medlemsstaterna bör få rätt att överföra 
outnyttjade tillgodohavanden till andra 
medlemsstater.

(13) Medlemsstaternas fortsatta 
möjligheter att använda tillgodohavanden 
från mekanismen för ren utveckling i 
projekt av typen ”Gold Standard” är av 
stor vikt för att garantera en marknad för 
dessa tillgodohavanden efter 2012. För att 
bidra till en sådan marknad och se till att 
växthusgasutsläppen fortsätter att minska 
inom gemenskapen och att gemenskapens 
mål kan uppnås vad gäller förnybar energi, 
säker energiförsörjning och innovation och 
konkurrenskraft, föreslås det att 
medlemsstaterna tillåts att årligen använda 
tillgodohavanden från projekt av typen 
”Gold Standard” för att minska 
växthusgasutsläppen i tredjeländer upp till 
3 % av varje enskild medlemsstats utsläpp 
från källor som inte omfattades 
direktiv 2003/87/EG år 2005. Detta bör 
gälla fram till dess att ett framtida 
internationellt klimatavtal slutits. Detta 
motsvarar en tredjedel av 
minskningsinsatserna 2020. 
Medlemsstaterna bör få rätt att överföra 
outnyttjade tillgodohavanden till andra 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 68
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Så snart ett internationellt klimatavtal (14) Så snart ett internationellt klimatavtal 
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har slutits bör medlemsstaterna endast 
godta tillgodohavanden för 
utsläppsminskningar från länder som har 
ratificerat avtalet, och endast i enlighet 
med en gemensam metod.

har slutits bör medlemsstaterna endast 
godta tillgodohavanden för 
utsläppsminskningar av typen 
”Gold Standard” från länder som har 
ratificerat avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 69
Edite Estrela

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De framsteg som görs i arbetet med att 
genomföra åtagandena enligt detta beslut 
bör utvärderas årligen med hjälp av de 
rapporter som ska lämnas in enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 
om en mekanism för övervakning av 
utsläpp av växthusgaser inom
gemenskapen och för genomförande av 
Kyotoprotokollet. Vartannat år bör det 
göras en utvärdering beträffande den 
förväntade utvecklingen och 2016 bör det 
göras en fullständig utvärdering av 
genomförandet av detta beslut.

(15) De framsteg som görs i arbetet med att 
genomföra åtagandena enligt detta beslut 
bör utvärderas årligen med hjälp av de 
rapporter som ska lämnas in enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 
om en mekanism för övervakning av 
utsläpp av växthusgaser inom 
gemenskapen och för genomförande av 
Kyotoprotokollet. Vartannat år bör det 
göras en utvärdering beträffande den 
förväntade utvecklingen och 2016 bör det 
göras en fullständig utvärdering av 
genomförandet av detta beslut, och i 
förekommande fall bör det läggas fram 
förslag om hur de åtaganden som gjorts 
fram till 2020 ska genomföras.

Or. pt
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Ändringsförslag 70
Carl Schlyter

Förslag till beslut
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Färska vetenskapliga 
undersökningar visar att, för att 
förebygga farliga antropogena 
interferenser med klimatsystemet, måste 
koncentrationen av koldioxid minskas till 
under 350 miljondelar, vilket skulle 
innebära att målet för att minska 
utsläppen av växthusgaser i gemenskapen 
skulle fastställas till 40 % till 2020 och till 
60 % till 2030 jämfört med 
1990 års nivåer. Detta mål och 
motsvarande åtaganden i gemenskapen 
bör tas med i de internationella 
förhandlingarna om en 
klimatöverenskommelse för tiden efter 
2012.

Or. en

Ändringsförslag 71
Péter Olajos

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I samband med att gemenskapen ingår 
ett internationellt klimatavtal bör 
medlemsstaternas utsläppsgränser anpassas 
på ett sådant sätt att gemenskapens 
minskningsåtaganden enligt avtalet kan 
iakttas och därvid bör hänsyn tas till 
principen om solidaritet mellan 
medlemsstaterna och behovet av hållbar 
ekonomisk tillväxt i hela gemenskapen.
Den andel tillgodohavanden från projekt 
för utsläppsminskning i tredjeländer som 

(17) I samband med att gemenskapen ingår 
ett internationellt klimatavtal bör 
medlemsstaternas utsläppsgränser anpassas 
på ett sådant sätt att gemenskapens 
minskningsåtaganden enligt avtalet kan 
iakttas och därvid bör hänsyn tas till 
principen om lika behandling mellan 
medlemsstaterna och behovet av hållbar 
ekonomisk tillväxt i hela gemenskapen. 
Den andel tillgodohavanden från projekt 
för utsläppsminskning i tredjeländer eller 
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varje medlemsstat kan utnyttja bör ökas 
med upp till hälften av den ytterligare 
minskningsinsatsen beträffande utsläpp 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG.

andra medlemsstater som varje 
medlemsstat kan utnyttja bör ökas med upp 
till hälften av den ytterligare 
minskningsinsatsen beträffande utsläpp 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Eftersom det finns betydande kostnadseffektiva möjligheter i medlemsstaterna att minska 
utsläppen av koldioxid bör handeln, projekt och överföring inom EU mellan medlemsstater 
också uppmuntras vid sidan av stöd till projekt i tredjeländer.

Ändringsförslag 72
Péter Olajos

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I samband med att gemenskapen ingår 
ett internationellt klimatavtal bör 
medlemsstaternas utsläppsgränser anpassas 
på ett sådant sätt att gemenskapens 
minskningsåtaganden enligt avtalet kan 
iakttas och därvid bör hänsyn tas till 
principen om solidaritet mellan 
medlemsstaterna och behovet av hållbar 
ekonomisk tillväxt i hela gemenskapen.
Den andel tillgodohavanden från projekt 
för utsläppsminskning i tredjeländer som 
varje medlemsstat kan utnyttja bör ökas 
med upp till hälften av den ytterligare 
minskningsinsatsen beträffande utsläpp 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG.

(17) I samband med att gemenskapen ingår 
ett internationellt klimatavtal bör 
medlemsstaternas utsläppsgränser anpassas 
på ett sådant sätt att gemenskapens 
minskningsåtaganden enligt avtalet kan 
iakttas och därvid bör hänsyn tas till 
principen om lika behandling mellan 
medlemsstaterna och behovet av hållbar 
ekonomisk tillväxt i hela gemenskapen. 
Den andel tillgodohavanden från projekt 
för utsläppsminskning i EU och 
tredjeländer som varje medlemsstat kan 
utnyttja bör ökas med upp till hälften av 
den ytterligare minskningsinsatsen 
beträffande utsläpp från källor som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Eftersom det finns betydande kostnadseffektiva möjligheter i medlemsstaterna att minska 
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utsläppen av koldioxid bör handeln, projekt och överföring inom EU mellan medlemsstater 
också uppmuntras vid sidan av stöd till projekt i tredjeländer. 

För att undvika att målen uppfylls på olika sätt eller dåligt i framtiden bör vi tillämpa 
principen för lika behandling i stället för solidaritetsprincipen.

Ändringsförslag 73
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I samband med att gemenskapen ingår 
ett internationellt klimatavtal bör 
medlemsstaternas utsläppsgränser anpassas 
på ett sådant sätt att gemenskapens 
minskningsåtaganden enligt avtalet kan 
iakttas och därvid bör hänsyn tas till 
principen om solidaritet mellan 
medlemsstaterna och behovet av hållbar 
ekonomisk tillväxt i hela gemenskapen.
Den andel tillgodohavanden från projekt 
för utsläppsminskning i tredjeländer som 
varje medlemsstat kan utnyttja bör ökas 
med upp till hälften av den ytterligare 
minskningsinsatsen beträffande utsläpp 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG.

(17) I samband med att gemenskapen ingår 
ett internationellt klimatavtal bör 
medlemsstaternas utsläppsgränser anpassas 
på ett sådant sätt att gemenskapens 
minskningsåtaganden enligt avtalet kan 
iakttas och därvid bör hänsyn tas till 
principen om solidaritet mellan 
medlemsstaterna och behovet av hållbar 
ekonomisk tillväxt i hela gemenskapen. 
Den andel tillgodohavanden från projekt av 
typen ”Gold Standard” för 
utsläppsminskning i tredjeländer som varje 
medlemsstat kan utnyttja bör ökas med upp 
till hälften av den ytterligare 
minskningsinsatsen beträffande utsläpp 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Ändringsförslag 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta beslut fastställs regler för 
medlemsstaternas bidrag till uppnåendet 
av gemenskapens åtaganden om minskning 

I detta beslut fastställs medlemsstaternas 
bidrag samt reglerna för att fastställa 
dessa bidrag för att uppnå gemenskapens 
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av växthusgasutsläppen mellan 2013 och 
2020 för växthusgasutsläpp från källor 
som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG, 
samt för utvärderingen av åtagandena.

och medlemsstaternas åtaganden om 
minskning av växthusgasutsläppen mellan 
2013 och 2020 för de antropogena 
nettoutsläppen av växthusgaser eller 
avlägsnande av källor eller gaser som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG, samt för 
utvärderingen av åtagandena.

Or. en

Ändringsförslag 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta beslut fastställs regler för 
medlemsstaternas bidrag till uppnåendet av 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen mellan 2013 och 2020 
för växthusgasutsläpp från källor som 
inte omfattas av direktiv 2003/87/EG, 
samt för utvärderingen av åtagandena.

I detta beslut fastställs regler för 
medlemsstaternas bidrag till uppnåendet av 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen mellan 2013 och 
2020, samt för utvärderingen av 
åtagandena.

Or. en

Motivering

Om de nationella målen enbart fastställs för sektorer som inte omfattas av systemet för 
handeln med utsläppsrätter kommer fördelningen av de totala kostnaderna för en minskning 
av utsläppen att vara osäker för medlemsstaterna, eftersom utsläppen i de sektorer som 
omfattas av systemet för handeln med utsläppsrätter nästan kommer att följa en automatisk 
utveckling. Om ett övergripande nationellt mål fastställs försvinner osäkerheten och bördorna 
kommer att fördelas jämt. Orden ”för växthusgasutsläpp från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG” ska strykas i hela beslutet.
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Ändringsförslag 76
Urszula Krupa

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom avses med utsläpp av 
växthusgaser utsläpp av koldioxid (CO2), 
metan (CH4), dikvävedioxid (N2O), 
fluorkolväten (HFCs), perfluorkolväten 
(PFCs) och svavelhexafluorid (SF6), från 
olika källor och uttryckt som 
koldioxidekvivalenter i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG.

Dessutom avses med utsläpp av 
växthusgaser utsläpp av koldioxid (CO2), 
metan (CH4), dikvävedioxid (N2O), 
fluorkolväten (HFCs), perfluorkolväten 
(PFCs), svavelhexafluorid (SF6) och 
framför allt vattenånga (H2O) från olika 
antropogena källor och uttryckt som 
koldioxidekvivalenter i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG.

Or. pl

Motivering

Den främsta växthusgasen är vattenånga. Den står för omkring 60 % av växthuseffekten. 
Förekomsten av vattenånga i jordens atmosfär varierar i tiden och skiljer sig åt mellan olika 
områden på jorden (den pendlar mellan 40 och 95 %), vilket beror på vattencykeln i miljön 
till följd av avdunstning, kondensering, sublimering och återsublimering samt antropogena 
källor.

Ändringsförslag 77
Avril Doyle

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom avses med utsläpp av 
växthusgaser utsläpp av koldioxid (CO2), 
metan (CH4), dikvävedioxid (N2O), 
fluorkolväten (HFCs), perfluorkolväten 
(PFCs) och svavelhexafluorid (SF6), från 
olika källor och uttryckt som 
koldioxidekvivalenter i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG.

Dessutom avses med utsläpp av 
växthusgaser utsläpp av koldioxid (CO2), 
metan (CH4), dikvävedioxid (N2O), 
fluorkolväten (HFCs), perfluorkolväten 
(PFCs) och svavelhexafluorid (SF6), från 
olika källor och uttryckt som 
koldioxidekvivalenter i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG. Om en internationell 
överenskommelse i enlighet med 
artikel 3.1 sluts eller om ingen 



PE409.395v01-00 34/63 AM\730633SV.doc

SV

internationell överenskommelse 
ratificerats av gemenskapen eller 
medlemsstaterna före den 
31 december 2012 ska ”utsläpp av 
växthusgaser” också omfatta avlägsnande 
av dessa gaser med hjälp av sänkor i 
enlighet med bestämmelserna i 
överenskommelsen, eller om en 
överenskommelse saknas, i enlighet med 
de harmoniserade tillvägagångssätt som 
medlemsstaterna tillämpar.

Or. en

Motivering

Enligt Kyotoprotokollet får medlemsstaterna binda kol i skog. Kolbindning förväntas ingå i 
Köpenhamnöverenskommelsen 2009. Klimatåtgärder inom skogsbruket måste främjas som en 
del av strategin för att garantera att samtliga sektorer bidrar till det övergripande målet att 
förhindra att temperaturen stiger med mer än 2°C.

Ändringsförslag 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom avses med utsläpp av 
växthusgaser utsläpp av koldioxid (CO2), 
metan (CH4), dikvävedioxid (N2O), 
fluorkolväten (HFCs), perfluorkolväten 
(PFCs) och svavelhexafluorid (SF6), från 
olika källor och uttryckt som 
koldioxidekvivalenter i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG.

Dessutom avses med utsläpp av 
växthusgaser utsläpp av koldioxid (CO2), 
metan (CH4), dikvävedioxid (N2O), 
fluorkolväten (HFCs), perfluorkolväten 
(PFCs) och svavelhexafluorid (SF6), från 
olika källor och uttryckt som 
koldioxidekvivalenter i enlighet med 
metoderna för att uppskatta utsläpp från 
källor och upptag i sänkor i enlighet med 
Kyotoprotokollet.

Or. en

Motivering

Åtgärder för att beskriva hur mycket av en viss typ eller en viss mängd växthusgas uttryckt i
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koldioxidekvivalent som kan förorsaka global uppvärmning ingår inte i direktiv 2003/87/EG. 
Därför är det nödvändigt att hänvisa till kolsänkorna enligt Kyotoprotokollet.

Ändringsförslag 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom avses med utsläpp av 
växthusgaser utsläpp av koldioxid (CO2), 
metan (CH4), dikvävedioxid (N2O), 
fluorkolväten (HFCs), perfluorkolväten 
(PFCs) och svavelhexafluorid (SF6), från 
olika källor och uttryckt som 
koldioxidekvivalenter i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG.

Dessutom avses med utsläpp av 
antropogena nettoväxthusgaser utsläpp av 
koldioxid (CO2), metan (CH4), 
dikvävedioxid (N2O), fluorkolväten 
(HFCs), perfluorkolväten (PFCs) och 
svavelhexafluorid (SF6), från olika källor 
och sänkor uttryckt som 
koldioxidekvivalenter i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Ändringsförslag 80
Robert Goebbels

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

I syfte att bereda vägen för en överenskommelse i ett tidigt skede mellan parlamentet och 
rådet om ”bördefördelning” har detta ändringsförslag inspirerats av ett förslag på rådsnivå.

Ändringsförslag 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till beslut
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utsläppsnivåer för perioden 2013–2020 Utsläppsnivåer för växthusgaser för 
perioden 2013–2020

Or. en

Ändringsförslag 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Gemenskapen ska senast 2020 
begränsa sina inhemska utsläpp av 
växthusgaser med 40 % jämfört med 
1990 års nivåer.
Utsläpp av växthusgaser från källor som 
inte omfattas av direktiv 2003/87/EG bör 
utgöra en tredjedel av den ansträngning 
för att minska utsläppen som krävs för att 
uppfylla detta mål med utsläppen från 
2005 som referensram.
De motsvarande utsläppsgränserna för 
växthusgas och ton koldioxidekvivalent 
per medlemsstat ska beräknas av 
kommissionen för källor som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG.
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Or. en

Motivering

Fram till nyligen ansåg det vetenskapliga samfundet att den säkra gränsen för att undvika de 
värsta följderna av klimatförändringen var 450 miljondelar. Nya rön har dock visat att den
kritiska gränsen redan börjar vid 350 miljondelar. Detta skulle innebära att utsläppen av 
växthusgaser borde minska med 60 % till 2030 och med 100 % till 2050. För att få till stånd 
dessa minskningar på ett förutsägbart och kostnadseffektivt sätt måste målet för att minska 
utsläppen till 2020 vara mer ambitiöst. 

Ändringsförslag 83
Anders Wijkman

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Europeiska gemenskapen ska senast 
2020 begränsa sina utsläpp av 
växthusgaser med 30 % jämfört med 
1990 års nivåer. 
Utsläpp av växthusgaser från källor som 
inte omfattas av direktiv 2003/87/EG bör 
utgöra en tredjedel av den ansträngning 
för att minska utsläppen som krävs för att 
uppfylla detta mål med utsläppen från 
2005 som referensram.
De motsvarande utsläppsgränserna för 
växthusgas och ton koldioxidekvivalent 
per medlemsstat ska beräknas av 
kommissionen för källor som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

För att de nödvändiga minskningarna av växthusgaser ska stanna under 2 grader måste 
utsläppen av växthusgaser minska med åtminstone 80–90 % till 2050. För att få till stånd 
dessa minskningar på ett sätt som är lätthanterligt för den europeiska ekonomin och för att nå 
målet måste målet för 2020 vara högre.
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Ändringsförslag 84
Peter Liese

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till dess att gemenskapen har 
ingått ett framtida internationellt 
klimatavtal som leder till större 
utsläppsminskningar än vad som krävs 
enligt denna artikel ska var och en av 
medlemsstaterna senast 2020 minska sina 
utsläpp av växthusgaser från källor som 
inte omfattas av direktiv 2003/87/EG med 
de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

1. Var och en av medlemsstaterna ska
senast 2020 minska sina utsläpp av 
växthusgaser från källor som inte omfattas 
av direktiv 2003/87/EG i förhållande till 
utsläppen 2005. I det fallet bör man inte 
tillåta någon medlemsstat att fram till 
2020 ha en utsläppsmängd som är högre 
än den utsläppsmängd som anges som 
medlemsstatens minskningsåtagande 
enligt överenskommelse om 
bördefördelning för perioden 2008–2012. 
Procentsatserna för de berörda 
medlemsstaterna ska justeras nedåt av 
kommissionen.

Or. xm

Motivering

Enligt kommissionens förslag skulle vissa medlemsstater få släppa ut mer än vad som anges i 
Kyotomålet. Detta skulle vara fullständigt orättvist för de medlemsstater som redan har 
uppfyllt sina Kyotomål och det skulle vara en förödande signal till tredjeländer. Därför 
försöker framställaren av ändringsförslaget ändra siffrorna för dessa länder för att minska de 
utsläpp som tillåts enligt bördefördelningen. De utsläpp som sparas genom denna justering 
bör användas till att anpassa den lineära faktorn i handeln med utsläppsrätter för att få till 
stånd ett mer realistiskt mål för den sektor som omfattas av handeln med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
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ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än vad 
som krävs enligt denna artikel ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 minska 
sina utsläpp av växthusgaser från källor 
som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG 
med de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än vad 
som krävs enligt denna artikel ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 minska 
sina utsläpp av växthusgaser med den 
kvantitet för de olika medlemsstaterna som 
anges i bilagan till detta beslut.

Or. en

Motivering

Man bör utgå från Kyotoprotokollet för att beakta tidigare utsläppsminskningar. Eftersom 
användningen av tillgodohavanden från den flexibla mekanismen för att uppnå åtagandena 
från Kyoto troligtvis kommer att ändras under perioden efter Kyoto finns det ett behov av att 
bevara möjligheten att använda genomsnittet från 2008–2010.

Ändringsförslag 86
Roberto Musacchio

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till dess att gemenskapen har 
ingått ett framtida internationellt 
klimatavtal som leder till större 
utsläppsminskningar än vad som krävs 
enligt denna artikel ska var och en av 
medlemsstaterna senast 2020 minska sina 
utsläpp av växthusgaser från källor som 
inte omfattas av direktiv 2003/87/EG med 
de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

1. Var och en av medlemsstaterna ska
senast 2020 minska sina inhemska utsläpp 
av växthusgaser från källor som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG med 
minst de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005 som anges i en ny bilaga
till detta beslut som kommissionen tagit 
fram.

Or. en
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Motivering

Nya motsvarande utsläppsgränser för växthusgas och motsvarande ton koldioxidekvivalent 
som fastställts som mål för varje medlemsstat ska tas fram av kommissionen. 

Ändringsförslag 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till dess att gemenskapen har 
ingått ett framtida internationellt 
klimatavtal som leder till större 
utsläppsminskningar än vad som krävs 
enligt denna artikel ska var och en av 
medlemsstaterna senast 2020 minska sina 
utsläpp av växthusgaser från källor som 
inte omfattas av direktiv 2003/87/EG med 
de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

1. Var och en av medlemsstaterna ska
senast 2020 minska sina inhemska utsläpp 
av växthusgaser från källor som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG med 
minst de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut. 

Or. en

Motivering

För att bidra till att uppnå målet på 2 % skulle EU behöva minska utsläppen inom EU med 
minst 40 % före 2020.

Ändringsförslag 88
Johannes Blokland

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till dess att gemenskapen har 
ingått ett framtida internationellt 
klimatavtal som leder till större 

1. Var och en av medlemsstaterna ska
senast 2020 minska sina inhemska utsläpp 
av växthusgaser från källor som inte 
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utsläppsminskningar än vad som krävs 
enligt denna artikel ska var och en av 
medlemsstaterna senast 2020 minska sina 
utsläpp av växthusgaser från källor som 
inte omfattas av direktiv 2003/87/EG med 
de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

omfattas av direktiv 2003/87/EG med 
minst de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

Or. en

Motivering

Det finns ingen orsak för EU att utgå ifrån att resultatet från de internationella 
förhandlingarna kommer att bli negativt och enbart ansvara för en minskning på 20 %. 
Därför bör man redan från början utgå ifrån en total inhemsk minskning på 30 %, som är det 
vetenskapsbaserade målet och förenligt med EU:s mål att hålla den globala 
temperaturökningen under 2 grader Celsius. 

Ändringsförslag 89
Adam Gierek

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än 
vad som krävs enligt denna artikel ska var 
och en av medlemsstaterna senast 2020 
minska sina utsläpp av växthusgaser från 
källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG med de procentsatser
för de olika medlemsstaterna i förhållande 
till utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till utsläppsminskningar ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 
anpassa sina utsläpp av växthusgaser från 
källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG, vilka ska fastställas 
för de olika medlemsstaterna på ett sätt 
som gör att referensåret blir 1990.

Or. pl

Motivering

1990 är det första år då det skedde en beräkning av minskningen av koldioxidutsläpp i de 
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medlemsstater som undertecknat Kyotoprotokollet.

Ändringsförslag 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än vad 
som krävs enligt denna artikel ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 minska 
sina utsläpp av växthusgaser från källor 
som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG 
med de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än vad 
som krävs enligt denna artikel ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 minska 
sina antropogena utsläpp av växthusgaser 
och avlägsnande från källor, sänkor och 
gaser som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG med de procentsatser 
för de olika medlemsstaterna i förhållande 
till utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 91
Riitta Myller

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än vad 
som krävs enligt denna artikel ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 minska 
sina utsläpp av växthusgaser från källor 
som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG 
med de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än vad 
som krävs enligt denna artikel ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 minska 
sina utsläpp av växthusgaser från källor 
som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG 
med de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005–2006 som anges i bilagan 
till detta beslut.
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Or. fi

Ändringsförslag 92
Péter Olajos

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än vad 
som krävs enligt denna artikel ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 minska 
sina utsläpp av växthusgaser från källor 
som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG 
med de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna i förhållande till 
utsläppen 2005 som anges i bilagan till 
detta beslut.

1. Fram till dess att gemenskapen har ingått 
ett framtida internationellt klimatavtal som 
leder till större utsläppsminskningar än vad 
som krävs enligt denna artikel ska var och 
en av medlemsstaterna senast 2020 minska 
sina utsläpp av växthusgaser från källor 
som inte omfattas av direktiv 2003/87/EG 
med de procentsatser för de olika 
medlemsstaterna som anges i bilagan*.

____________
* De motsvarande utsläppsgränserna för 
växthusgas och ton koldioxidekvivalent 
per medlemsstat ska beräknas av 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Om vi ska få till stånd en tillfredsställande internationell överenskommelse i Köpenhamn bör 
vi förpliktiga alla länder att minska utsläppen eller åtminstone hålla kvar dem på samma nivå 
till 2020 även i de sektorer som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Det 
är oacceptabelt att vissa medlemsstater tillåts öka sina utsläpp. För att undvika att vi måste 
be kommissionen att på nytt beräkna bilagan så att ingen kan öka sina utsläpp. 

För att skapa en rättvis lagstiftning måste de tidigare resultaten från tiden mellan 1990 och 
2005 beaktas.

De nya beräkningarna kan leda till att utgångspunkten också måste ändras. 
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Ändringsförslag 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inga tillgodohavanden från projekt 
får användas för genomförande av 
åtaganden enligt denna artikel om man 
inte kan garantera minst en minskning på 
totalt 40 % av gemenskapens inhemska 
utsläpp av växthusgaser.

Or. en

Motivering

För att bidra till att uppnå målet på 2 % skulle EU behöva minska utsläppen inom EU med 
minst 40 % före 2020. 

Ändringsförslag 94
Robert Goebbels

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Bilaga -1 ska tillämpas om ett 
framtida internationellt avtal om 
klimatförändringar garanterar 
jämförbara åtaganden för övriga i-länder 
och att ekonomiskt mer avancerade 
utvecklingsländer i rimlig utsträckning 
bidrar enligt deras ansvar och alltefter 
förmåga och att gemenskapen går med på 
ett minskningsmål på 30 % jämfört med 
1990 års nivåer.

Or. en
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Motivering

I syfte att bereda vägen för en överenskommelse i ett tidigt skede mellan parlamentet och 
rådet om ”bördefördelning” har detta ändringsförslag inspirerats av ett förslag på rådsnivå.

Ändringsförslag 95
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med punkterna 3 och 4 ska 
var och en av medlemsstaterna se till att 
de egna totala utsläppen av växthusgaser 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG under 2013 inte 
överskrider medlemsstatens 
genomsnittliga årliga utsläpp av 
växthusgaser under åren 2008, 2009 och 
2010 enligt de rapporter och kontroller 
som görs i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG och 
beslut 280/2004/EG.

utgår

Or. en

Motivering

De tillåtna utsläppsnivåerna i medlemsstaterna 2013 från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG, som enligt artikel 3.2 första stycket inte får överstiga de genomsnittliga 
årliga utsläppen av växthusgaser under 2008, 2009 och 2010, kan förhindra medlemsstaterna 
att dra nytta av ökade utsläpp. Detta skulle strida mot texten i skälen i beslutet och en rättvis 
och solidarisk distribution av ansträngningarna mellan medlemsstaternas mål såsom de 
beskrivs och upprepas i tidigare slutsatser från Europeiska rådet.

Artikel 3.2 bör därför utgå.
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Ändringsförslag 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna se till att de 
egna totala utsläppen av växthusgaser från 
källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG under 2013 inte 
överskrider medlemsstatens genomsnittliga 
årliga utsläpp av växthusgaser under 
åren 2008, 2009 och 2010 enligt de 
rapporter och kontroller som görs i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG och 
beslut nr 280/2004/EG.

2. I enlighet med punkterna 3 och 4 borde
var och en av medlemsstaterna se till att de 
egna totala nettoutsläppen av antropogena 
växthusgaser från källor och sänkor som 
inte omfattas av direktiv 2003/87/EG under 
2013 inte överskrider medlemsstatens 
genomsnittliga årliga utsläpp av 
växthusgaser från dessa källor och sänkor 
under åren 2008, 2009 och 2010 enligt de 
rapporter och kontroller som görs i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG och 
beslut nr 280/2004/EG. 

Or. en

Ändringsförslag 97
Robert Goebbels

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna se till att de 
egna totala utsläppen av växthusgaser från 
källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG under 2013 inte 
överskrider medlemsstatens genomsnittliga 
årliga utsläpp av växthusgaser under 
åren 2008, 2009 och 2010 enligt de 
rapporter och kontroller som görs i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG och 
beslut nr 280/2004/EG.

2. I enlighet med punkterna 3 och 4 borde
var och en av medlemsstaterna se till att de 
egna totala nettoutsläppen av antropogena 
växthusgaser från källor och sänkor som 
inte omfattas av direktiv 2003/87/EG under 
2013 inte överskrider medlemsstatens 
genomsnittliga årliga utsläpp av 
växthusgaser från dessa källor och sänkor 
under åren 2008, 2009 och 2010 enligt de 
rapporter och kontroller som görs i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG och 
beslut nr 280/2004/EG.

Or. en
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Motivering

I syfte att bereda vägen för en överenskommelse i ett tidigt skede mellan parlamentet och 
rådet om ”bördefördelning” har detta ändringsförslag inspirerats av ett förslag på rådsnivå.

Ändringsförslag 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna årligen 
begränsa utsläppen av växthusgaser på ett 
linjärt sätt för att säkra att de inte 
överskrider de maximinivåer för 2020 för 
de olika medlemsstaterna som fastställs i 
bilagan.

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna årligen 
begränsa utsläppen av växthusgaser för att 
säkra att de inte överskrider de 
maximinivåer för 2020 för de olika 
medlemsstaterna som fastställs i bilagan.
När det gäller att definiera 
utgångspunkten för denna begränsning 
får medlemsstaterna antingen välja det 
mål som fastställts för varje medlemsstat i 
Kyotoprotokollet eller medlemsstatens 
genomsnittliga årliga utsläpp av 
växthusgaser 2008, 2009 och 2010, såsom 
de meddelats och granskats i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG och 
beslut nr 280/2004/EG.

Or. en

Motivering

Man bör utgå från Kyotoprotokollet för att beakta tidigare utsläppsminskningar. Eftersom 
användningen av tillgodohavanden från den flexibla mekanismen för att uppnå åtagandena 
från Kyoto troligtvis kommer att ändras under perioden efter Kyoto finns det ett behov av att 
bevara möjligheten att använda genomsnittet från 2008–2010.
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Ändringsförslag 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna årligen
begränsa utsläppen av växthusgaser på ett 
linjärt sätt för att säkra att de inte 
överskrider de maximinivåer för 2020 för 
de olika medlemsstaterna som fastställs i 
bilagan.

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna 2016 begränsa 
nettoutsläppen av antropogena 
växthusgaser på ett linjärt sätt för att säkra 
att de inte överskrider de maximinivåer för 
2020 för de olika medlemsstaterna som 
fastställs i bilagan

Or. en

Ändringsförslag 100
Roberto Musacchio

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna årligen 
begränsa utsläppen av växthusgaser på ett 
linjärt sätt för att säkra att de inte 
överskrider de maximinivåer för 2020 för 
de olika medlemsstaterna som fastställs i 
bilagan.

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna årligen 
begränsa utsläppen av växthusgaser på ett 
linjärt sätt för att säkra att de inte 
överskrider de maximinivåer för 2020 för 
de olika medlemsstaterna som fastställs i 
bilagan som kommissionen tagit fram.

Or. en

Motivering

Nya motsvarande utsläppsgränser för växthusgas och motsvarande ton koldioxidekvivalent 
som fastställts som mål för varje medlemsstat ska tas fram av kommissionen. 
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Ändringsförslag 101
Urszula Krupa

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna årligen 
begränsa utsläppen av växthusgaser på ett 
linjärt sätt för att säkra att de inte 
överskrider de maximinivåer för 2020 för 
de olika medlemsstaterna som fastställs i 
bilagan.

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna årligen 
begränsa utsläppen av växthusgaser för att 
säkra att de inte överskrider de 
maximinivåer för 2020 för de olika 
medlemsstaterna som fastställs i bilagan.

Or. pl

Motivering

Av lönsamhetsskäl är det inte möjligt att på ett linjärt sätt begränsa utsläppen av 
växthusgaser, vilket i ett diagram tar sig uttryck i en nedåtgående linje i form av en omkastad 
kurva.

Ändringsförslag 102
Péter Olajos

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna årligen 
begränsa utsläppen av växthusgaser på ett 
linjärt sätt för att säkra att de inte 
överskrider de maximinivåer för 2020 för 
de olika medlemsstaterna som fastställs i 
bilagan.

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna årligen 
begränsa utsläppen av växthusgaser på ett 
linjärt sätt för att säkra att de inte 
överskrider de maximinivåer för 2020 för 
de olika medlemsstaterna som fastställs i 
bilagan*.

___________
* De motsvarande utsläppsgränserna för 
växthusgas och ton koldioxidekvivalent 
per medlemsstat ska beräknas av 
kommissionen.
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Or. en

Motivering

Om vi ska få till stånd en tillfredsställande internationell överenskommelse i Köpenhamn bör 
vi förpliktiga alla länder att minska utsläppen eller åtminstone hålla kvar dem på samma nivå 
till 2020 även i de sektorer som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Det 
är därför oacceptabelt att vissa medlemsstater tillåts öka sina utsläpp. För att undvika att vi 
måste be kommissionen att på nytt beräkna bilagan och ta fram en ny bilaga där ingen får 
öka sina utsläpp i en sektor som inte omfattas av systemet för handeln med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 103
Péter Olajos

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Under perioden 2013–2019 får varje 
medlemsstat till det påföljande året föra 
över bristande minskningar på 2 % av sin 
tillåtna mängd utsläpp enligt punkt 2. De 
medlemsstater vars utsläpp ligger under de 
gränser som avses i punkt 2 får föra över 
de överskjutande minskningarna till 
nästa år.

3. Under perioden 2013–2019 får varje 
medlemsstat till det påföljande året föra 
över bristande minskningar på 2 % av sin 
tillåtna mängd utsläpp enligt punkt 2. De 
medlemsstater vars inhemska utsläpp 
ligger under de gränser som avses i punkt 2 
får föra över skillnaden mellan dess 
inhemska utsläpp av växthusgaser och 
denna gräns till nästa år. Om en 
medlemsstats utsläpp av växthusgaser 
ligger över den gräns som fastställts i 
punkt 2 ska medlemsstaten kompensera 
för denna underprestation året därpå.

Or. en

Motivering

Den sista meningen i denna punkt garanterar att medlemsstaterna inte enbart betalar böter 
då de underpresterar men att de också måste minska sina utsläpp året därpå utöver de 
utsläppsminskningar som de ändå måste uppnå. Denna punkt hänger nära samman med den 
nya artikeln 5a som inför ekonomiska påföljder som måste betalas om utsläppen inte minskar.
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Ändringsförslag 104
Roberto Musacchio

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Under perioden 2013–2019 får varje 
medlemsstat till det påföljande året föra 
över bristande minskningar på 2 % av sin 
tillåtna mängd utsläpp enligt punkt 2. De
medlemsstater vars utsläpp ligger under de 
gränser som avses i punkt 2 får föra över 
de överskjutande minskningarna till 
nästa år.

3. Under perioden 2013–2019 får varje 
medlemsstat till det påföljande året föra 
över bristande minskningar på 1 % av sin 
tillåtna mängd utsläpp enligt punkt 2. I
medlemsstater där enbart inhemska
utsläpp av växthusgaser ligger under de 
gränser som avses i punkt 2 får skillnaden 
mellan dess inhemska utsläpp av 
växthusgaser och denna gräns föras över 
till nästa år.

Or. en

Motivering

Endast de utsläpp som rör skillnaden från de inhemska utsläppen och den gräns som 
fastställts i punkt 2 kan överföras av en medlemsstat till året därpå.

Ändringsförslag 105
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Under perioden 2013–2019 får varje 
medlemsstat till det påföljande året föra 
över bristande minskningar på 2 % av sin 
tillåtna mängd utsläpp enligt punkt 2. De 
medlemsstater vars utsläpp ligger under de 
gränser som avses i punkt 2 får föra över 
de överskjutande minskningarna till 
nästa år.

3. Under perioden 2013–2019 får varje 
medlemsstat till det påföljande året föra 
över bristande minskningar på 2 % av sin 
tillåtna mängd utsläpp enligt punkt 2. De 
medlemsstater vars utsläpp från inhemska 
operatörer/källor ligger under de gränser 
som avses i punkt 2 får föra över 
skillnaden mellan sina inhemska utsläpp 
av växthusgaser och denna gräns till 
nästa år.
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Or. en

Motivering

Ett klargörande.

Ändringsförslag 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Under perioden 2013–2019 får varje 
medlemsstat till det påföljande året föra 
över bristande minskningar på 2 % av sin 
tillåtna mängd utsläpp enligt punkt 2. De 
medlemsstater vars utsläpp ligger under de 
gränser som avses i punkt 2 får föra över 
de överskjutande minskningarna till 
nästa år.

3. Under perioden 2013–2019 får varje 
medlemsstat till det påföljande året föra 
över bristande minskningar på 1 % av sin 
tillåtna mängd utsläpp enligt punkt 2. De 
medlemsstater vars utsläpp ligger under de 
gränser som avses i punkt 2 får föra över 
de överskjutande minskningarna till 
nästa år.

Or. en

Motivering

För många medlemsstater skulle en minskning på 2 % utgöra en stor del av deras 
minskningsåtagande, och därför äventyra en verklig linjär minskning. Om man i stället 
fastställde 1 % som den största kvantiteten skulle man kunna vara säkrare på att utsläppen i 
medlemsstaterna skulle minska.

Ändringsförslag 107
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Under perioden 2013–2019 får varje 
medlemsstat till det påföljande året föra 
över bristande minskningar på 2 % av sin 

3. Under perioden 2013–2019 får varje 
medlemsstat till det påföljande året föra 
över bristande minskningar på upp till 5 %
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tillåtna mängd utsläpp enligt punkt 2. De 
medlemsstater vars utsläpp ligger under de 
gränser som avses i punkt 2 får föra över 
de överskjutande minskningarna till 
nästa år.

av sin tillåtna mängd utsläpp enligt 
punkt 2. De medlemsstater vars utsläpp 
ligger under de gränser som avses i punkt 2 
får föra över de överskjutande 
minskningarna till ett annat år.

Or. en

Motivering

Nivån på 2 % ska ökas för att minska de totala kostnaderna för paketet. Medlemsstaterna 
behöver också mer flexibilitet, så som möjligheten att föra över oanvänd rätt att släppa ut 
växthusgaser, inte enbart till året därpå utan under hela den åtta år långa perioden.

Ändringsförslag 108
Anders Wijkman

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla medlemsstater får överföra en del 
av sina utsläppsrätter för växthusgas enligt 
artikel 3.1 och 3.2 till en annan 
medlemsstat. Den mottagande 
medlemsstaten får använda utsläppsrätten 
för växthusgas för att uppfylla sina 
åtaganden enligt artikel 3.

Or. en

Motivering

Syftet med förslaget är att tillåta handel med utsläpp mellan medlemsstater. Eftersom 
medlemsstaterna har olika marginalkostnader för utsläppsminskningar ökar detta 
kostnadseffektiviteten i att nå EU:s mål utan att ändra den totala minskningen av utsläppen 
av växthusgaser som måste göras i EU.
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Ändringsförslag 109
Christofer Fjellner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla medlemsstater får överföra en del 
av sina utsläppsrätter för växthusgas 
enligt artikel 3.1 och 3.2 till en annan 
medlemsstat. Den mottagande 
medlemsstaten får använda utsläppsrätten 
för växthusgas för att uppfylla sina 
åtaganden enligt artikel 3.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att öka kostnadseffektiviteten när det gäller att uppfylla 
EU:s mål om att minska utsläppen. Denna frivilliga åtgärd kan också hjälpa de länder som 
på grund av brist av resurser har svårigheter att minska sina utsläpp, eftersom det skulle göra 
det möjligt för det land som överför sina rätter att finansiera ytterligare åtgärder med de 
medel som fåtts från överföringarna. Alla medlemsstater som vill delta kan dra nytta av detta. 
Men framför allt gagnar detta miljön eftersom en effektiv användning av våra resurser är 
grundläggande för en god miljöpolitik.

Ändringsförslag 110
Konrad Szymański

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla medlemsstater får överföra en del 
av sina utsläppsrätter för växthusgas 
enligt artikel 3.1 och 3.2 till en annan 
medlemsstat. Den mottagande 
medlemsstaten får använda utsläppsrätten 
för växthusgas för att genomföra sina 
åtaganden enligt artikel 3.

Or. en
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Motivering

Det finns ett behov av flexibilitet inom det föreslagna systemet. Det finns stora skillnader 
mellan medlemsstater vad gäller kostnaderna för utsläppsminskning, geografi, tillgång till 
ekonomiska medel och flera andra faktorer. Det som räknas är vad som uppnås på EU-nivå.

För att öka den totala kostnadseffektiviteten bör medlemsstaterna kunna överföra en del av 
sina utsläppsrätter för växthusgas till en annan medlemsstat. Sådana överföringar skulle 
regleras genom ett bilateralt avtal, ett meddelande till kommissionen och en registrering av 
överföringen i de båda berörda medlemsstaternas register.

Ändringsförslag 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om EU:s utsläpp av växthusgaser 
från internationell sjöfart inte har 
införlivats av något rättsligt 
gemenskapsinstrument för att minska 
utsläpp av växthusgaser från 
internationell sjöfart före 2009 ska 
kommissionen vidta åtgärder för att 
fastställa nationella 
minskningsåtaganden för dessa utsläpp 
senast 2012.

Or. en

Motivering

Lagstiftningen om bördefördelning ska också behandla frågan om de ökande utsläppen från 
internationella havstransporter.
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Ändringsförslag 112
Johannes Lebech

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om utsläppen av växthusgaser från 
internationell sjöfart inte har införlivats i 
direktiv 2003/87/EG eller ett annat 
rättsligt gemenskapsinstrument som syftar 
till att minska dessa utsläpp och inbegripa 
dem i gemenskapens åtaganden om 
minskning senast 2014, ska 
kommissionen senast 2015 lägga fram ett 
förslag för Europaparlamentet och rådet 
med åtgärder för att fastställa nationella 
minskningsåtaganden för dessa utsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en medlemsstats utsläpp av 
växthusgaser ligger över den gräns som 
fastställts i punkt 2 ska medlemsstaten 
kompensera för denna underprestation 
året därpå genom att multiplicera de 
överskridande utsläppen av växthusgaser 
från det föregående året med en 
obligatorisk extra faktor för att minska 
utsläppen på 1.3. De medlemsstater vars 
utsläpp av växthusgaser ligger under de 
gränser som avses i punkt 2 får föra över 
de överskjutande utsläppsminskningarna 
till året därpå.

Or. en
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Motivering

Eftersom det är den totala minskningen av utsläpp som räknas för att bekämpa 
klimatförändringen är det inte tillräckligt med påföljder. Kommissionen bör använda samma 
återställningsfaktor på 1.3 som också används i Kyotoprotokollets efterlevnadsmekanism.

Ändringsförslag 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till beslut
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Gemenskapens utsläpp av växthusgaser 
från sektorer som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG ska fortsätta att 
minska årligen efter 2020, vilket skulle 
leda till en total minskning av sådana 
utsläpp med 80 % till 2050, jämfört med 
1990 års nivåer, med slutmålet att 
eliminera utsläpp av växthusgaser från 
fossila bränslen som används inom 
Europeiska unionen. Kommissionen ska 
senast 2011 bedöma om det är lämpligt att 
göra åtskillnader när det gäller 
gemenskapens minskningsmål för 
ytterligare en period. I annat fall ska 
medlemsstaterna se till att de årliga 
minskningarna av deras utsläpp av 
växthusgaser omfattas av detta beslut 
genom en enhetlig minskningsfaktor.

Or. en

Motivering

Om EU ämnar respektera sitt mål på 2 grader bör det redan nu minska utsläppen enligt en 
långsiktig plan. Rådet (miljö) har redan påpekat att EU:s utsläpp borde minskas med 80 % 
fram till 2050.
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Ändringsförslag 115
Anders Wijkman

Förslag till beslut
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Gemenskapens utsläpp av växthusgaser 
från sektorer som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG ska fortsätta att 
minska årligen efter 2020, vilket skulle 
leda till en total minskning av sådana 
utsläpp med 60 % till 2035, jämfört med 
1990 års nivåer, med slutmålet att 
eliminera utsläpp av växthusgaser från 
fossila bränslen som används inom 
Europeiska unionen. Kommissionen ska 
senast 2011 bedöma om det är lämpligt att 
göra åtskillnader när det gäller 
gemenskapens minskningsmål för 
ytterligare en period. I annat fall ska 
medlemsstaterna se till att de årliga 
minskningarna av deras utsläpp av 
växthusgaser omfattas av detta beslut 
genom en enhetlig minskningsfaktor.

Or. en

Motivering

Långsiktiga mål är viktiga för att styra investeringarna. Om EU ämnar respektera sitt mål på 
2 grader bör det redan nu minska utsläppen enligt en långsiktig plan.
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Ändringsförslag 116
Johannes Blokland

Förslag till beslut
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Gemenskapens utsläpp av växthusgaser 
från sektorer som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG ska fortsätta att 
minska årligen efter 2020, vilket skulle 
leda till en total minskning av sådana 
utsläpp med 80 % till 2050, jämfört med 
1990 års nivåer, med slutmålet att 
eliminera utsläpp av växthusgaser från 
fossila bränslen som används inom 
Europeiska unionen. Kommissionen 
borde senast 2011 bedöma om det är 
lämpligt att göra åtskillnader när det 
gäller gemenskapens minskningsmål för 
ytterligare en period. I annat fall borde 
medlemsstaterna se till att de årliga 
minskningarna av deras utsläpp omfattas 
av detta beslut genom en enhetlig 
minskningsfaktor.

Or. en

Motivering

Om EU ämnar respektera sitt mål på 2 grader bör det redan nu minska utsläppen enligt en 
långsiktig plan. Rådet (miljö) har redan påpekat att EU:s utsläpp borde minskas med 80 % 
fram till 2050.
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Ändringsförslag 117
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Gemenskapsåtgärder för att uppnå målen 

för energieffektivitet
Kommissionen ska rapportera om de 
framsteg som uppnåtts i medlemsstaterna 
i fråga om en förbättring av 
energieffektiviteten och ska senast 2009 
lägga fram lagstiftningsförslag för att 
garantera att ett energieffektivitetsmål i 
gemenskapen om att spara 20 % av 
EU:s energikonsumtion jämfört med 
planerna för 2020 uppnås, vilket rådet 
kom överens om i mars 2007.

Or. en

Motivering

För att garantera att medlemsstaterna kan uppfylla målen i detta beslut, måste Europeiska 
rådets beslut om att förbättra EU:s energieffektivitet med 20 % till 2020 genomföras med 
hjälp av EU-lagstiftning.
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Ändringsförslag 118
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Energieffektivitet

För att garantera att energikonsumtionen 
i EU minskar med 20 % till 2020 ska det 
vägledande målet i handlingsplanen för 
energieffektivitet: att förverkliga 
möjligheterna (KOM(2006)0545) vara 
obligatoriskt för medlemsstaterna. 
Kommissionen ska lägga fram åtgärder i 
denna fråga före 2010.

Or. en

Motivering

Energibesparing är det mest kostnadseffektiva sättet att åtgärda klimatförändringen. Fram 
till 2020 kommer den direkta kostnaden för EU:s dåliga energieffektivitet att uppgå till mer 
än 100 miljarder euro per år enligt handlingsplanen för energieffektivitet. I planen 
konstateras det dessutom att det fortfarande är tekniskt och ekonomiskt möjligt att spara 
minst 20 % av den totala primärenergin fram till 2020, utöver det som kan åstadkommas med 
priseffekter och strukturella förändringar i ekonomin, naturligt utbyte av teknik och redan 
införda åtgärder.

Ändringsförslag 119
Anders Wijkman

Förslag till beslut
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b
För att garantera att möjligheterna med 
energieffektivitet används fullt ut och för 
att uppnå målet att minska 
energikonsumtionen i EU med 20 % före 
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2020 som en utgångspunkt ska 
kommissionen lägga fram förslag, 
inklusive bindande mål, på grundval av 
handlingsplanen för energieffektivitet: att 
förverkliga möjligheterna 
(KOM(2006)0545). 

Or. en

Motivering

Att ta upp frågan om energieffektivitet är det mest kostnadseffektiva sättet att åtgärda 
klimatförändringen eftersom den ekonomiska potentialen för att minska slöseri av energi i 
Europa är avsevärd. Mot bakgrund av detta är det konstigt att kommissionen i sitt paket från 
januari 2008 inte föreslog bindande mål för energieffektivitet i linje med rådets slutsatser 
från mars 2007.

Ändringsförslag 120
Riitta Myller

Förslag till beslut
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
För att garantera att energikonsumtionen 
i EU minskar med 20 % till 2020 ska det 
vägledande målet i handlingsplanen för 
energieffektivitet: att förverkliga 
möjligheterna (KOM(2006)0545) vara 
obligatoriskt för medlemsstaterna.
Europeiska kommissionen ska anta 
åtgärder i denna fråga före 2009 varefter 
medlemsstaterna ska sammanställa en 
strategi för energieffektivitet.

Or. en
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Ändringsförslag 121
Riitta Myller

Förslag till beslut
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b
Medlemsstaterna ska utarbeta en 
nationell handlingsplan för hur de ämnar 
uppnå minskningsmålen för de sektorer 
som inte omfattas av handeln med 
utsläppsrätter.

Or. fi
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