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Ændringsforslag 122
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Certificerede emissionsreduktioner 
(CER) og emissionsreduktionsenheder 
(ERU), som er udstedt for 
emissionsreduktioner indtil den 31. 
december 2012.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at gennemføre en yderligere EU-kontrol af projekterne ud over den 
globalt anerkendte ordning. 

Ændringsforslag 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi og Corina Creţu

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Certificerede emissionsreduktioner 
(CER) og emissionsreduktionsenheder 
(ERU), som er udstedt for 
emissionsreduktioner indtil den 31. 
december 2012 fra projekttyper, som er 
godkendt i overensstemmelse med 
procedurer, der er fastsat i 
Kyotoprotokollen og enhver efterfølgende 
international aftale.

Or. en
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Begrundelse

Da der er indført internationalt aftalte procedurer til godkendelse af JI- og CDM-projekter, 
som allerede er accepteret af EU, er der ikke behov for en yderligere godkendelse fra alle 
medlemsstater.

Ændringsforslag 124
Robert Goebbels

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Certificerede emissionsreduktioner 
(CER) og emissionsreduktionsenheder 
(ERU), som er udstedt for 
emissionsreduktioner indtil den 31. 
december 2012 fra projekttyper, der er 
accepteret i overensstemmelse med de 
bestemmelser og procedurer, der er 
vedtaget for artikel 6 og artikel 12 i 
Kyotoprotokollen, og senere beslutninger i 
henhold hertil.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at udarbejde en hurtig aftale mellem Parlamentet og Rådet om en fælles 
indsats stilles dette ændringsforslag på grundlag af et forslag fra Rådet.

Ændringsforslag 125
María Sornosa Martínez og Inés Ayala Sender

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Certificerede emissionsreduktioner 
(CER) og emissionsreduktionsenheder 
(ERU), som er udstedt for 
emissionsreduktioner indtil den 31. 

a) Certificerede emissionsreduktioner 
(CER), midlertidige certificerede 
emissionsreduktioner (tCER), langsigtede 
certificerede emissionsreduktioner (lCER)



AM\733292DA.doc 5/54 PE409.586v01-00

DA

december 2012 fra projekttyper, der er 
accepteret af alle medlemsstater i medfør 
af direktiv 2003/87/EF for perioden 2008 
til 2012.

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

Or. en

Ændringsforslag 126
Roberto Musacchio

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at certificerede emissionsreduktioner tydeligt forbindes med projekter inden for 
vedvarende energi.
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Ændringsforslag 127
Johannes Lebech

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 128
Robert Goebbels

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra den 1. januar 
2013 fra projekter, som er accepteret i 
henhold til de bestemmelser og 
procedurer, der er vedtaget for artikel 6 
og artikel 12 i Kyotoprotokollen, og senere 
beslutninger i henhold hertil.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at udarbejde en hurtig aftale mellem Parlamentet og Rådet om en fælles 
indsats stilles dette ændringsforslag på grundlag af et forslag fra Rådet.
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Ændringsforslag 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi og Corina Creţu

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra den 1. januar 
2013 fra projekter, som er accepteret i 
henhold til de bestemmelser og 
procedurer, der er vedtaget for artikel 6 
og artikel 12 i Kyotoprotokollen, og senere 
beslutninger i henhold hertil.

Or. en

Begrundelse

Da der er indført internationalt aftalte procedurer til godkendelse af JI- og CDM-projekter, 
som allerede er accepteret af EU, er der ikke behov for en yderligere godkendelse fra alle 
medlemsstater.

Ændringsforslag 130
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra den 1. januar 
2013 fra projekter, som er registreret før 
2013.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at gennemføre en yderligere EU-kontrol af projekterne ud over den 
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globalt anerkendte ordning. 

Ændringsforslag 131
Roberto Musacchio

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra den 1. januar 
2013 fra projekter inden for vedvarende 
energi og effektivitet på 
efterspørgselssiden, eksklusive store 
vandkraftprojekter, som er registreret i 
perioden 2008 til 2012 fra projekttyper, der 
er accepteret af alle medlemsstater i 
medfør af direktiv 2003/87/EF for perioden 
2008 til 2012.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at certificerede emissionsreduktioner tydeligt forbindes med projekter inden for 
vedvarende energi.

Ændringsforslag 132
Johannes Lebech

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 133
Robert Goebbels

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra projekter i de 
mindst udviklede lande, der er accepteret i 
henhold til de bestemmelser og 
procedurer, der er vedtaget for artikel 6 
og artikel 12 i Kyotoprotokollen, og senere 
beslutninger i henhold hertil, indtil disse 
lande har ratificeret en aftale med 
Fællesskabet eller indtil 2020, idet den 
først indtrufne af de to begivenheder 
lægges til grund.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at udarbejde en hurtig aftale mellem Parlamentet og Rådet om en fælles 
indsats stilles dette ændringsforslag på grundlag af et forslag fra Rådet.

Ændringsforslag 134
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra projekter i de 
mindst udviklede lande fra projekttyper, 
der er accepteret af alle medlemsstater i 
medfør af direktiv 2003/87/EF for 

c) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra projekter i de 
mindst udviklede lande, indtil disse lande 
har ratificeret en aftale med Fællesskabet 
eller indtil 2020, idet den først indtrufne af 
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perioden 2008 til 2012, indtil disse lande 
har ratificeret en aftale med Fællesskabet 
eller indtil 2020, idet den først indtrufne af 
de to begivenheder lægges til grund.

de to begivenheder lægges til grund.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at gennemføre en yderligere EU-kontrol af projekterne ud over den 
globalt anerkendte ordning. 

Ændringsforslag 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi og Corina Creţu

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra projekter i de 
mindst udviklede lande fra projekttyper, 
der er godkendt i henhold til de 
procedurer, som er fastsat i 
Kyotoprotokollen og enhver senere 
international aftale, indtil disse lande har 
ratificeret en aftale med Fællesskabet eller 
indtil 2020, idet den først indtrufne af de to 
begivenheder lægges til grund.

Or. en

Begrundelse

Da der er indført internationalt aftalte procedurer til godkendelse af JI- og CDM-projekter, 
som allerede er accepteret af EU, er der ikke behov for en yderligere godkendelse fra alle 
medlemsstater.
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Ændringsforslag 136
Roberto Musacchio

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at certificerede emissionsreduktioner tydeligt forbindes med projekter inden for 
vedvarende energi.

Ændringsforslag 137
Johannes Lebech

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 138
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at gennemføre en yderligere EU-kontrol af projekterne ud over den 
globalt anerkendte ordning. 

Ændringsforslag 139
María Sornosa Martínez og Inés Ayala Sender

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 140
Evangelia Tzampazi

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne udnytter kun 
tilgodehavender fra projekter inden for 
vedvarende energi og vedrørende 
energieffektivitet i slutanvendelserne, som 
opfylder krav om høj kvalitet, der sikrer 
projekternes additionalitet samt bidrager 
til bæredygtig udvikling. Kvalitetskrav bør 
som minimum svare til Gold 
Standardprojekter eller tilsvarende. 

Or. en

Begrundelse

Gold Standard omfatter kun vedvarende energi og projekter vedrørende effektivitet i 
slutanvendelserne, og den nødvendiggør, at der for projekter anvendes en konservativ 
fortolkning af additionalitetstesten i henhold til FN's rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC). Det er også nødvendigt med dokumentation fra en UNFCCC-akkrediteret 
uafhængig tredjepart, for at projektet yder et egentligt bidrag til bæredygtig udvikling, 
herunder tilvejebringelse af sociale fordele.

Ændringsforslag 141
Johannes Lebech

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forsinkes indgåelsen af en international 
aftale om klimaændringer, kan 
medlemsstaterne med henblik på 
opfyldelsen af deres forpligtelser efter 
artikel 3 sammenholdt med stk. 1 benytte 
yderligere tilgodehavender fra projekter til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner eller 

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

drivhusgasemissioner.

Or. en

Ændringsforslag 142
María Sornosa Martínez og Inés Ayala Sender

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
kan medlemsstaterne alene benytte CER 
fra tredjelande, som har ratificeret denne 
aftale.

3. Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
kan medlemsstaterne alene benytte CER, 
tCER, lCER og ERU'er fra tredjelande, 
som har ratificeret denne aftale.

Or. en

Ændringsforslag 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi og Corina Creţu

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
kan medlemsstaterne alene benytte CER 
fra tredjelande, som har ratificeret denne 
aftale.

3. Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
kan medlemsstaterne alene benytte CER og 
ERU'er fra tredjelande, som har ratificeret
denne aftale.

Or. en
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Begrundelse

Hvis der er tale om en international aftale bortset fra CDM, vil de fælles 
gennemførelsesprojekter blive videreført efter 2012, og følgelig bør tilgodehavender fra 
projekter til nedbringelse af drivhusgasemissioner medregnes.

Ændringsforslag 144
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
kan medlemsstaterne alene benytte CER 
fra tredjelande, som har ratificeret denne 
aftale.

3. Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
kan medlemsstaterne alene benytte CER og 
ERU'er fra tredjelande, som har ratificeret 
denne aftale.

Or. en

Begrundelse

Der bør også gives mulighed for at udnytte tilgodehavender fra en JI-mekanisme (ERU'er).

Ændringsforslag 145
Johannes Lebech

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
kan medlemsstaterne alene benytte CER 
fra tredjelande, som har ratificeret denne 
aftale.

3. Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
kan medlemsstaterne alene benytte CER 
fra Gold Standardprojekter i tredjelande, 
som har ratificeret denne aftale.

Or. en
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Ændringsforslag 146
María Sornosa Martínez og Inés Ayala Sender

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Hver medlemsstats udnyttelse af 
tilgodehavender i henhold til stk. 1, 2 og 3 
må ikke overstige en mængde svarende til 
6 % af den pågældende medlemsstats 
drivhusgasemissioner, der ikke er omfattet 
af direktiv 2003/87/EF i 2005.

Or. en

Ændringsforslag 147
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Hver medlemsstats årlige udnyttelse af 
tilgodehavender i henhold til stk. 1, 2 og 3 
må ikke overstige en mængde svarende til 
5 % af den pågældende medlemsstats 
drivhusgasemissioner, der ikke er omfattet 
af direktiv 2003/87/EF i 2005.

Or. en

Begrundelse

Forslaget er udtryk for et forbehold i forbindelse med procentniveauet for tilgodehavender fra 
en fleksibel mekanisme, idet det er hensigtsmæssigt at forhøje kvoten til 5 % for at fremme en 
fleksibel opfyldelse af målene.
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Ændringsforslag 148
Roberto Musacchio

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at udviklede lande bidrager til at nå de krævede mål uden at udligne eller 
udveksle deres egne nationale mål for emissionsreduktion med andre medlemsstater.

Ændringsforslag 149
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1 a og 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For en medlemsstat, der har pligt til at 
nedbringe drivhusgasemissioner med 
mere end 10 % frem til 2020, øges denne 
grænse på 3 % med et antal procentpoint 
svarende til forskellen mellem den 
pågældende medlemsstats reduktionsmål 
og -10 %.
Den enkelte medlemsstat kan overføre 
ubenyttede tilgodehavender til de 
efterfølgende år.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen foreslår den samme grænse for udnyttelsen af tilgodehavender for alle 
medlemsstater uanset deres reduktionsmål. Den pålægger derved medlemsstater med de 
højeste mål større begrænsninger, og de er under alle omstændigheder nødt til at gøre mere 
end de andre.

Ovennævnte forslag giver medlemsstater med et højt mål mulighed for at udnytte flere 
tilgodehavender end de andre. Det vil hjælpe disse medlemsstater og samtidig ikke medføre 
en urimelig stigning i den samlede mængde tilgodehavender i EU.

Hermed kan man undgå, at en medlemsstat bliver presset til at udnytte tilgodehavender i et 
bestemt år eller mister dem, og det bidrager derfor til at forbedre kvaliteten af de projekter, 
de vælger.

Ændringsforslag 150
Roberto Musacchio

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat må overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til en 
anden medlemsstat.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at udviklede lande bidrager til at nå de krævede mål uden at udligne eller 
udveksle deres nationale mål for emissionsreduktion med andre medlemsstater.

Ændringsforslag 151
Péter Olajos

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat må overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til en 

Hver medlemsstat må sælge den 
uudnyttede del af denne mængde til en 
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anden medlemsstat. anden medlemsstat ved auktionering.

Or. en

Begrundelse

Da der er et betydeligt omkostningseffektivt potentiale i medlemsstaterne til at nedbringe 
CO2-emissioner, bør handelen, projekterne og overførslen i EU mellem medlemsstaterne også 
fremmes ved siden af støtte til projekter i tredjelandene. 

Muligheden for at sælge den uudnyttede del kan være tiltalende og en god motivation for 
medlemsstaterne. Endvidere bør systemet også være ret og rimeligt over for dem, som har 
opfyldt deres forpligtelser.

Ændringsforslag 152
Linda McAvan

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat må overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til en 
anden medlemsstat.

Hver medlemsstat må overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til en 
anden medlemsstat. Hvis en medlemsstats 
årlige udnyttelse af tilgodehavender ikke 
når op på den mængde, der er fastsat i 
første afsnit, kan medlemsstaten overføre 
den uudnyttede del af denne mængde til 
efterfølgende år.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have fleksibilitet til at opfylde deres mål på den mest 
omkostningseffektive måde, når blot den miljømæssige integritet bibeholdes. Uforudsigelige 
stigninger i emissioner som følge af uventede forhold såsom uregelmæssige 
temperatursvingninger på grund af vejrforhold kan gøre det vanskeligt at opfylde de årlige 
mål. Hvis man giver mulighed for at gemme adgang til tilgodehavender fra projekter i 
perioden 2013-2020 i en bank, får medlemsstaterne mulighed for at reagere på uventede 
omstændigheder uden at sætte den miljømæssige integritet på spil.
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Ændringsforslag 153
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne udnytter kun 
tilgodehavender fra projekter inden for 
vedvarende energi og vedrørende 
energieffektivitet i slutanvendelserne, som 
opfylder krav om høj kvalitet, der sikrer 
projekternes additionalitet samt bidrager 
til bæredygtig udvikling. Kvalitetskrav bør 
som minimum svare til Gold Standard 
eller lignende. Kun tilgodehavender fra 
vandkraftprojekter på under 10 MW bør 
være tilladt, og kun hvis de opfylder 
kriterierne fra Verdenskommissionen for 
dæmninger.

Or. en

Begrundelse

Ifølge flere undersøgelser er op til 40 % af de nuværende CDM-projekter sandsynligvis ikke 
additionelle, og de ville være blevet gennemført, uden at CDM eksisterede. Emissionerne øges 
i de udviklede lande som følge af projekterne, og der skabes yderligere CO2-emissioner, i 
stedet for at der sker en udligning. Projekter, der accepteres ud over de nationale 
forpligtelser, skal være i overensstemmelse med en standard såsom Gold Standard eller 
lignende. 

Kriterierne fra Verdenskommissionen for dæmninger blev fastsat for at forebygge de negative 
sociale og miljømæssige virkninger af store vandkraftprojekter.

Ændringsforslag 154
Anders Wijkman

Forslag til beslutning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
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Hjælp til udviklingslande til at tilpasse sig 
de negative konsekvenser af 
klimaændringer
1. Efter indgåelsen af en international 
aftale om klimaændringer indgår 
Fællesskabet fra begyndelsen af 2013 en 
bindende forpligtelse til at yde økonomisk 
støtte i form af tilskud til udviklingslande, 
især til samfund og lande, der er mest 
udsatte som følge af klimaændringer, med 
henblik på at hjælpe dem med at tilpasse 
sig og begrænse risiciene. Investeringerne 
bør være et supplement til de 
investeringer, der er nævnt i artikel 4.
2. Den støtte, der er nævnt i stk. 1, øges 
lineært hvert år og når til sidst op på 
mindst 10 mia. euro i 2020. 
Støtteindsatsen for 2013 bør udgøre 
mindst 5 mia. euro. Støtten bør 
kanaliseres til EU og/eller internationale 
fonde for tilpasning, herunder den 
globale klimaalliance (GCCA) og 
fremtidige internationale fonde for 
tilpasning underbygget af en international 
aftale. Støtte til tilpasning bør ydes ud 
over de nuværende bistandsstrømme, men 
være integreret i den generelle 
udviklingsbistand. 
3. Medlemsstaterne kan anvende 
indtægterne fra auktionering i forbindelse 
med gennemførelsen af ændret direktiv 
2003/87/EF for at opfylde forpligtelserne i 
denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Industrialiserede lande er i vid udstrækning ansvarlige for de negative virkninger af 
klimaændringer, der berører udviklingslandene. EU har derfor pligt til at betale for disse 
skader.

Ændringsforslag 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos 
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Adamou og Satu Hassi

Forslag til beslutning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Hjælp til udviklingslande til at tilpasse sig 

de negative konsekvenser af 
klimaændringer

1. Efter indgåelsen af en international 
aftale om klimaændringer indgår 
Fællesskabet en bindende forpligtelse til 
fra begyndelsen af 2013 at yde økonomisk 
støtte i form af tilskud til udviklingslande, 
især til samfund og lande, der er mest 
udsatte som følge af klimaændringer og 
det nuværende klimaudsving, med henblik 
på at hjælpe dem med at afbøde de 
negative virkninger af klimaændringer. 
Investeringerne er et supplement til de 
investeringer, der er nævnt i artikel 4.
2. Den støtte, der er nævnt i stk. 1, øges 
lineært hvert år og når i 2020 op på 11
mia. euro. Støtteindsatsen for 2013 
fastsættes til 5 mia. euro. Finansieringen 
må ikke medregnes til opfyldelsen af 
støttemålet på 0,7 %, der er aftalt af FN.
3. Fællesskabets støtteindsats, der er 
nævnt i stk. 2, fordeles blandt 
medlemsstaterne efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
9, stk. 2. Udvalget træffer beslutning om 
støtten i henhold til følgende kriterier:
a) medlemsstaternes indsats står i lineært 
forhold til den pågældende medlemsstats 
BNP pr. indbygger i 2005;
b) medlemsstater, som ikke er forpligtet til 
at nedbringe deres drivhusgasemissioner i 
forhold til niveauet i 2005 i parter til 
Kyotoprotokollen, der er anført i bilag I til 
FN's rammekonvention om 
klimaændringer, bidrager ikke til 
Fællesskabets investeringsindsats, der er 
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nævnt i stk. 1 og 2.
4. Medlemsstaterne kan anvende 
indtægterne fra auktionering i forbindelse 
med gennemførelsen af ændret direktiv 
2003/87/EF for at opfylde forpligtelserne i 
denne artikel.
5. Den enkelte medlemsstat forelægger 
årligt en rapport for Kommissionen og 
Europa-Parlamentet. Rapporten 
indeholder oplysninger om 
medlemsstaterne overholdelse af stk. 1-4. 
Kommissionen udarbejder et 
rapporteringsformat, som 
medlemsstaterne skal anvende til 
rapporteringen i henhold til denne artikel 
før udgangen af 2010.
6. Det støttebudget for 2020, der er nævnt 
i stk. 2, revurderes af Kommissionen 
senest i 2015. Revurderingen baseres på 
de seneste videnskabelige beviser på dette 
tidspunkt.

Or. {EN}en
Begrundelse

De industrialiserede landes tidligere og fremtidige drivhusgasemissioner, f.eks. de 27 EU-
medlemsstaters emissioner, er årsag til de negative virkninger af klimaændringer, som 
udviklingslandene mærker og kommer til at mærke. EU har derfor pligt til at betale for 
skaderne som følge af dets drivhusgasemissioner i udviklingslandene.

Ændringsforslag 156
John Bowis og Péter Olajos

Forslag til beslutning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Hjælp til udviklingslande til at tilpasse sig 

de negative konsekvenser af 
klimaændringer

1. Efter indgåelsen af en international 
aftale om klimaændringer forpligter 
Fællesskabet sig fra begyndelsen af 2013 
til at yde økonomisk støtte i form af 
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tilskud til udviklingslandene, især til 
samfund og lande, der er mest udsatte 
som følge af klimaændringer og det 
nuværende klimaudsving, med henblik på 
at hjælpe dem med at afbøde de negative 
virkninger af klimaændringer.
Investeringerne er et supplement til de 
investeringer, der er nævnt i artikel 4.
2. Medlemsstaterne kan anvende 
indtægterne fra auktionering i forbindelse 
med gennemførelsen af ændret direktiv 
2003/87/EF for at opfylde forpligtelserne i 
denne artikel.
3. Den enkelte medlemsstat forelægger 
årligt en rapport for Kommissionen.
Rapporten indeholder oplysninger om 
medlemsstaternes overholdelse af denne 
artikel. Kommissionen udarbejder et 
rapporteringsformat, som 
medlemsstaterne skal anvende til 
rapporteringen i henhold til denne artikel 
før udgangen af 2010.

Or. en

Begrundelse

De industrialiserede landes tidligere og fremtidige drivhusgasemissioner, f.eks. de 27 EU-
medlemsstaters emissioner, er årsag til de negative virkninger af klimaændringer, som 
udviklingslandene mærker og kommer til at mærke. EU har derfor pligt til at bidrage til den 
krævede begrænsning af drivhusgasemissionerne i udviklingslandene.

Ændringsforslag 157
Dan Jørgensen

Forslag til beslutning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Hjælp til udviklingslande til at tilpasse sig 

de negative konsekvenser af 
klimaændringer
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1. Efter indgåelsen af en international 
aftale om klimaændringer forpligter 
Fællesskabet sig fra begyndelsen af 2013 
til at yde bindende økonomisk støtte i form 
af tilskud til udviklingslande, især til 
samfund og lande, der er mest udsatte 
som følge af klimaændringer, med 
henblik på at hjælpe dem med at afbøde 
de negative virkninger af klimaændringer. 
Investeringerne er et supplement til de 
investeringer, der er nævnt i artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 158
Anders Wijkman

Forslag til beslutning
Artikel 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4b (ny)
Fællesskabets forpligtelse til reduktion af 

eksterne emissioner
1. Efter indgåelsen af en omfattende
international aftale om klimaændringer 
finansierer Fællesskabet og dets 
medlemsstater fra begyndelsen af 2013 
som et nødvendigt supplement til 
mekanismen for bæredygtig 
udvikling/projekter for fælles 
gennemførelse (CDM/JI) målbare, 
rapporterbare, kontrollerbare og bindende 
reduktioner af drivhusgasemissioner i 
lande, som er medlem af UNFCCC, men 
ikke omfattet af bilag I (ikke-bilag I-
parter).
2. Fællesskabets forpligtelse til at 
reducere eksterne drivhusgasemissioner 
er 250 mio. tons CO2-ækvivalenter i 2013, 
som øges lineært til 850 mio. tons i 2020.
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3. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger med henblik på at dele 
Fællesskabets forpligtelser til at reducere 
eksterne drivhusgasemissioner mellem 
medlemsstaterne, idet der tages højde for 
deres BNP pr. indbygger. Disse 
foranstaltninger til ændring af 
ikkevæsentlige bestemmelser i denne 
beslutning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 9, stk. 2.
4. Medlemsstaterne kan gennemføre deres 
individuelle forpligtelse til at reducere 
eksterne emissioner i henhold til stk. 3 
gennem:
a) direkte finansiering eller deltagelse i en 
eller flere bilaterale og/eller multilaterale 
fonde, der som eneste formål har at 
finansiere politikker og foranstaltninger 
til reduktion af drivhusgasser i ikke-bilag 
I-parter.
b) bidrag til reducerede 
drivhusgasemissioner fra skovrydning og 
-ødelæggelse som defineret i en 
international aftale om klimaændringer 
under UNFCCC.
5. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
politikker for finansiering af 
emissionsreduktioner i ikkebilag I-parter 
fremmer en rimelig geografisk fordeling 
af projekter.

Or. en

Begrundelse

I IPCC's fjerde vurderingsrapport konkluderes det, at for at begrænse den globale 
opvarmning til under 2o C er der ligeledes behov for en betydelig afvigelse fra den normale 
fremgangsmåde i udviklingslandene. CDM er en af de mekanismer, der sigter på at bidrage 
hertil. Men CDM er ikke tilstrækkelig, og derfor stilles forslaget om et supplement. De 
industrialiserede lande har et ansvar for at bidrage til den krævede emissionsbegrænsning i 
de udviklede lande ud over deres obligatoriske nationale reduktioner, forudsat at der indgås 
en omfattende international aftale.



AM\733292DA.doc 27/54 PE409.586v01-00

DA

Ændringsforslag 159
Johannes Lebech

Forslag til beslutning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne forelægger en 
rapport om deres årlige 
drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke 
er omfattet af direktiv 2003/87/EF, for 
Kommissionen senest den 31. marts det 
følgende år. Kommissionen kontrollerer 
og offentliggør rapporterne senest to 
måneder efter denne dato. 

Or. en

Begrundelse

Årlig og regelmæssig rapportering er vigtig, for at Kommissionen kan vurdere, om 
medlemsstaterne opfylder deres mål, og for at træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis de 
ikke opfyldes.

Ændringsforslag 160
Johannes Lebech

Forslag til beslutning
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Et år før denne beslutnings 
ikrafttræden forelægger medlemsstaterne 
en rapport for Kommissionen, i hvilken 
der redegøres for, hvorvidt de vil nå deres 
mål i sektorer, der ikke er omfattet af 
direktiv 2003/87/EF. Rapporten 
indeholder alle initiativer, der kommer til 
at påvirke virksomheder i sektorer, der 
ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF. 
Initiativernes art og virkning måles i tons 
drivhusgasser pr. sektor og delsektor.
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I rapporten angives det også, hvordan 
medlemsstaten sikrer, at 
omkostningseffektive 
reduktionspotentialer i husstande 
udnyttes. 

Or. en

Begrundelse

I beslutningsforslaget sikres det ikke, at virksomheder, der ikke er omfattet af ETS, får 
mulighed for at producere på tilsvarende betingelser. Med dette ændringsforslag får 
Kommissionen et redskab til at sikre, at virksomheder, der ikke er omfattet af ETS, behandles 
retfærdigt og ikke bliver udsat for konkurrenceforvridning på det indre marked. Da mange 
virksomheder i EU ikke er omfattet af ETS, skal beslutningsforslaget overvåges nøje på dette 
område.

Ændringsforslag 161
Peter Liese

Forslag til beslutning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert andet år, idet der begyndes med de 
emissioner, som rapporteres for 2013, 
omfatter denne evaluering endvidere 
Fællesskabets og dets medlemsstaters 
forventede fremskridt med hensyn til 
opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold 
til denne beslutning. Medlemsstaterne 
forelægger en ajourført udgave af deres 
forventede fremskridt inden den 1. juli 
2016.

Hvert år, idet der begyndes med de 
emissioner, som rapporteres for 2013, 
omfatter denne evaluering endvidere 
Fællesskabets og dets medlemsstaters 
forventede fremskridt med hensyn til 
opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold 
til denne beslutning. Medlemsstaterne 
forelægger en ajourført udgave af deres 
forventede fremskridt inden den 1. juli 
2014 og hvert år derefter.

Or. en

Begrundelse

Beslutningen bør indføre en strammere tidsramme for evaluering af medlemsstaternes 
fremskridt hen imod gennemførelsen af beslutningen, som skal begynde tidligere end foreslået 
og på årsbasis.
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Ændringsforslag 162
Linda McAvan

Forslag til beslutning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen udarbejder og 
forelægger senest den 31. december 2011 
en rapport for Det Europæiske Råd, som i 
forbindelse med den krævede 
nedbringelse af drivhusgasemissioner fra 
begge kilder, som er omfattet af denne 
beslutning, og kilder, der er omfattet af 
direktiv 2003/87/EF, indeholder:
- den enkelte medlemsstats grænser for 
drivhusgasemissioner frem til 2020 i 
forhold til 1990-niveauerne; og
- den enkelte medlemsstats 
drivhusgasemissioner i 2020.

Or. en

Begrundelse

EU-mål og -gennemsigtighed spiller en central rolle med henblik på at opnå en international 
aftale om klimaændringer. Det omfatter et vigtigt præsentationsmæssigt aspekt her, da andre 
lande klart bør kunne se, hvilken indsats der kræves af hver medlemsstat. Derfor bør 
Kommissionen fastsætte tal for hele økonomien for den enkelte medlemsstat, som er omfattet 
af ETS, og som ikke er omfattet af ETS. Dette er ikke en ændring af pakkens samlede struktur, 
men foreslås for at give den klarhed, der er nødvendig internationalt set.

Ændringsforslag 163
Péter Olajos

Forslag til beslutning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne forelægger en 
rapport om deres årlige 
drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke 
er omfattet af direktiv 2003/87/EF, senest 
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den 31. marts det følgende år. 
Kommissionen kontrollerer rapporterne 
før udgangen af april efter den måned, 
rapporterne skulle være forelagt. Hvis 
dette ikke overholdes, finder 
bestemmelserne i artikel 5a anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Der skal gennemføres årlig regelmæssig og uafhængig overvågning, rapportering og kontrol 
på tværs af medlemsstaterne. Der er behov for årlig og rettidig rapportering for at sikre 
årlige emissionsreduktioner. Beslutningen bør sætte Kommissionen i stand til regelmæssigt at 
vurdere, om en medlemsstat har overholdt beslutningen. Præcis og regelmæssig rapportering 
bør derfor være obligatorisk. Det medfører ikke en yderligere administrativ byrde for 
medlemsstaterne, da der i Kyotoprotokollen er fastsat pligt til at forelægge en rapport om 
emissionerne på årsbasis.

Ændringsforslag 164
Peter Liese

Forslag til beslutning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne forelægger en 
rapport om deres årlige 
drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke 
er omfattet af direktiv 2003/87/EF, senest 
den 31. marts det følgende år.
Kommissionen bør have beføjelse til at 
ændre overvågnings- og 
rapporteringskravene i beslutning 
280/2004/EF på baggrund af erfaringen 
med anvendelsen af denne beslutning. 
Kommissionen kontrollerer rapporterne 
før udgangen af april efter den måned, 
rapporterne skulle være forelagt. Hvis 
dette ikke overholdes, finder 
bestemmelserne i artikel 5a anvendelse.

Or. en
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Begrundelse

Der skal gennemføres årlig regelmæssig og uafhængig overvågning, rapportering og kontrol 
på tværs af medlemsstaterne. Der er behov for årlig og regelmæssig rapportering for at sikre 
årlige emissionsreduktioner. Beslutningen bør sætte Kommissionen i stand til regelmæssigt at 
vurdere, om en medlemsstat har overholdt beslutningen. Præcis og regelmæssig rapportering 
bør derfor være obligatorisk.

Ændringsforslag 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi og Corina Creţu

Forslag til beslutning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Standardformatet for rapportering af 
drivhusgasemissioner som følge af 
gennemførelsen af artikel 3, udnyttelsen 
af tilgodehavender i henhold til artikel 4 i 
denne beslutning og emissionerne som 
følge af de aktiviteter, der er anført i bilag 
I til direktiv 2003/87/EF, fastsættes i 
henhold til proceduren i artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør udarbejde et fælles rapporteringsformat for emissioner for at forhindre 
forskelle mellem medlemsstaterne, når denne bestemmelse gennemføres.

Ændringsforslag 166
Péter Olajos

Forslag til beslutning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
1. Hvor drivhusgasemissionerne i en 
medlemsstat fra kilder, som ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF, 
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overstiger den årlige emissionsgrænse i 
henhold til artikel 3, betaler den 
pågældende medlemsstat en bod for 
overskydende emissioner svarende til det i 
artikel 16 i direktiv 2003/87/EF fastlagte 
beløb til en fællesskabsfond beregnet til 
finansiering af foranstaltninger til 
begrænsning af klimaændringer.
2. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger med henblik på at oprette 
den fællesskabsfond, der henvises til i stk. 
1. Disse foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
elementer i denne beslutning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
9, stk. 2.
3. De indtægter, der tildeles af 
fællesskabsfonden, gives til de 
medlemsstater, som har opfyldt eller 
udvidet deres forpligtelser til at bruge 
dette beløb på en yderligere indsats for at 
nedbringe drivhusgasemissioner.

Or. en

Begrundelse

EU har et kæmpestort, men overset energieffektivitetspotentiale, og en stærk 
overholdelsesmekanisme i den sektor, der ikke er omfattet af ETS, ville føre til reduktioner i 
bygge- og transportsektoren og skabe en meget stærkere støtte fra medlemsstater hen imod et 
bindende mål for energieffektivitet. For at være effektive og nå vores reduktionsmål eller 
endog mere skal vi være sikre på, at alle indtægterne fra sanktionerne anvendes på en 
yderligere indsats for at nedbringe CO2-emissioner.

Ændringsforslag 167
Johannes Lebech

Forslag til beslutning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
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Overholdelsesmekanisme

1. Hvor drivhusgasemissionerne i en 
medlemsstat fra kilder, som ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF, 
overstiger den årlige grænse for 
drivhusgasemissioner i henhold til artikel 
3 i denne beslutning, betaler den 
pågældende medlemsstat en bod for 
overskydende emissioner svarende til det i 
artikel 16 i direktiv 2003/87/EF fastlagte 
beløb. 
2. Ud over stk. 1 fratrækkes den samlede 
værdi, med hvilken grænsen i tons 
kuldioxidækvivalenter overstiges, fra den 
efterfølgende mængde tilladelser, der 
auktioneres af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 10, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF. 
Tilladelserne fordeles mellem og 
auktioneres af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med deres mål med 
henblik på at bevare loftet i EU's 
emissionshandelsordning (ETS).

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med streng overholdelse for, at dette forslag kan få betydning. 
Overtrædelsesproceduren varer flere år og gør det meget vanskeligt at reagere rettidigt, hvis 
medlemsstater ikke når deres årlige emissionsreduktionsmål. Det kan være en alvorlig 
hindring for at nå emissionsreduktionsmålene.

Ændringsforslag 168
Peter Liese

Forslag til beslutning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Direkte bødemekanisme
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1. For at sikre medlemsstaternes klare og 
faste overholdelse indfører Kommissionen 
en direkte bødemekanisme mod 
medlemsstaterne. 
2. Med bødemekanismen kan 
Kommissionen pålægge en medlemsstat 
en afgift, hvis denne ikke opfylder 
forpligtelserne i beslutningen.
3. Kommissionen indleder omgående den 
direkte sanktionsprocedure, efter at den 
har evalueret den pågældende 
medlemsstats årlige rapport, når den 
påviser en manglende overholdelse eller 
efter enhver anden dokumentation 
indsamlet af Kommissionen om en 
medlemsstats manglende overholdelse.
Den detaljerede procedure fastsættes 
senest den 31. december 2010 i en særskilt 
forordning fra Kommissionen, som tager 
højde for målene og indholdet i den 
forordning, der er fastsat i artikel 10, stk. 
5, i det ændrede direktiv 2003/87/EF.
5. Kommissionen udarbejder senest den 
31. december 2010 de nødvendige 
retningslinjer, beregningsmetoder, 
forbindelse til beregning af boden for 
overskydende emissioner i henhold til 
direktiv 2003/87/EF, opkrævningen af 
bøder for manglende overholdelse og 
bestemmelser om administrativ 
behandling, samt oprettelse af en særlig 
fond.
6. Den særlige fond modtager indtægterne 
fra den direkte bødemekanisme og 
fordeler dem til styrkelse af forskning, 
produktion, anvendelse af vedvarende 
energi og øget energieffektivitet og 
energibesparelser i EU. Kommissionen 
vurderer en model for anvendelse af disse 
fonde, særlig ved at støtte medlemsstater, 
som har overopfyldt deres mål ved at 
anvende fonden til at støtte vedvarende 
energiprojekter i deres land, og også til at 
hjælpe medlemsstater, som ikke har nået 
deres mål, og som kan bevise, at den 
manglende opfyldelse ikke skyldes 
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uvillighed eller uhensigtsmæssige 
instrumenter, men at den har økonomiske 
eller sociale årsager, som forhindrer dem 
i at nå deres mål. 

Or. en

Begrundelse

Kun en stærk overholdelsesstruktur baseret på klare reduktionsmål kan bidrage til at 
iværksætte en gradvis emissionsnedbringelse frem til 2020. Det foreliggende forslag til 
beslutning med begrænsede bestemmelser for håndhævelse og overholdelse bringer opnåelsen 
af reduktionsmålene i fare. I henhold til forslaget pålægges EU-medlemsstaterne kun at 
forelægge en rapport om emissioner og fremskridt hen imod at nå deres reduktionsmål.

Ændringsforslag 169
Anders Wijkman

Forslag til beslutning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Direkte bødemekanisme

1. Kommissionen indfører en direkte 
bødemekanisme mod medlemsstater, som 
finder anvendelse i tilfælde af manglende 
overholdelse. Med bødemekanismen kan 
Kommissionen direkte pålægge en 
medlemsstat en afgift, hvis denne ikke 
opfylder forpligtelserne i beslutningen.
2. Kommissionen udarbejder senest den 
31. december 2010 de nødvendige 
retningslinjer, metoder til beregning af 
bøder for manglende overholdelse, 
opkrævningen af bøder og bestemmelser 
om administrativ behandling.

Or. en
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Ændringsforslag 170
Péter Olajos

Forslag til beslutning
Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5b
Kommissionen indfører en mekanisme til 
tilbageholdelse af tilladelser til 
auktionering fra den pågældende 
medlemsstats tilladelser i henhold til 
artikel 9a og 10 i direktiv 2003/87/EF, 
indtil betalingen er modtaget. 
Kommissionen indfører også en 
mekanisme til frigivelse af de 
tilbageholdte tilladelser, efter at den 
pågældende medlemsstat har betalt boden.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at have en stærk og effektiv overholdelsesmekanisme.

Ændringsforslag 171
Robert Goebbels

Forslag til beslutning
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilpasninger, som finder anvendelse efter 
indgåelsen af en fremtidig international 

aftale om klimaændringer

Tilpasninger, som finder anvendelse, efter 
at Fællesskabet og medlemsstaterne har 
godkendt en fremtidig international aftale 

om klimaændringer

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at udarbejde en hurtig aftale mellem Parlamentet og Rådet om en fælles 
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indsats stilles dette ændringsforslag på grundlag af et forslag fra Rådet.

Ændringsforslag 172
Robert Goebbels

Forslag til beslutning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Senest seks måneder efter indgåelsen af 
en international aftale om 
klimaændringer, som fører til 
obligatoriske emissionsreduktioner, der 
overstiger reduktionerne i artikel 3, 
fremlægger Kommissionen et forslag til 
retsakt om tilpasning af de relevante 
artikler i denne beslutning i 
overensstemmelse med indholdet i aftalen. 
Forslaget omfatter bl.a. fastsættelse af 
den enkelte medlemsstats bidrag til 
Fællesskabets yderligere 
reduktionsindsats. Den tilpassede 
beslutning finder anvendelse fra året 
efter, at den internationale aftale er trådt i 
kraft.

2. Fra året efter indgåelsen af den i stk. 1 
nævnte aftale nedbringes Fællesskabets 
drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke 
er omfattet af direktiv 2003/87/EF, frem 
til 2020, jf. artikel 3, stk. 1, yderligere med 
en mængde svarende til Fællesskabets 
samlede yderligere nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra alle kilder, som 
Fællesskabet ifølge den internationale 
aftale har påtaget sig, multipliceret med 
den andel af Fællesskabets samlede 
nedbringelse af drivhusgasemissioner 
frem til 2020, hvortil medlemsstaterne 
bidrager ved i henhold til artikel 3 at 
nedbringe deres drivhusgasemissioner fra 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF.
3. Hver medlemsstat bidrager til 
Fællesskabets yderligere 
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reduktionsindsats i forhold til 
medlemsstatens andel af Fællesskabets 
samlede emissioner frem til 2020, jf. 
artikel 3, fra kilder, der ikke er omfattet af 
direktiv 2003/87/EF.
Kommissionen ændrer bilaget for at 
tilpasse disse overgrænser for emissioner i 
overensstemmelse med første afsnit. 
Denne foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
beslutning vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
9, stk. 2.
4. Medlemsstaterne kan øge deres 
udnyttelse af de i artikel 4, stk. 4, 
omhandlede tilgodehavender fra projekter 
til nedbringelse af drivhusgasemissioner 
fra tredjelande, som har ratificeret 
aftalen, jf. stk. 1, og i overensstemmelse 
med stk. 5, med op til halvdelen af den 
yderligere reduktion, som finder sted i 
overensstemmelse med stk. 2.
Hver medlemsstat må overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til en 
anden medlemsstat.
5. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger, således at 
medlemsstaterne kan benytte yderligere 
typer af projekttilgodehavender eller 
andre mekanismer, der oprettes inden for 
den internationale aftale, alt efter 
omstændighederne.
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
beslutning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 9, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at udarbejde en hurtig aftale mellem Parlamentet og Rådet om en fælles 
indsats stilles dette ændringsforslag på grundlag af et forslag fra Rådet.
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Ændringsforslag 173
Urszula Krupa

Forslag til beslutning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særlig hvis en medlemsstats energisektor 
er afhængig af kul, og dens lave niveau 
for udvikling af CO2-opsamling og -
lagring (CCS) betyder, at den endnu ikke 
er i stand til at udligne emissioner, har 
medlemsstaterne med det laveste BNP pr. 
indbygger ikke reel mulighed for at 
reducere CO2-emissioner uden i høj grad 
at hæmme deres udvikling, som burde 
bidrage til at harmonisere BNP pr. 
indbygger over hele Fællesskabet.
Af hensyn til solidaritet med disse lande, 
hvilket bekræftes i betragtning 7 i dette 
dokument, bør Fællesskabet tage hensyn 
til deres situation under forhandlinger om 
internationale aftaler, og det bør med 
hensyn til disse lande bibeholde de 
værdier, der er fastsat for 
emissionsreduktioner i bilaget, uændrede.

Or. pl

Ændringsforslag 174
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til beslutning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter indgåelsen af den i stk. 1 
nævnte aftale nedbringes Fællesskabets 
drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF, frem til 

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

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

Or. en

Begrundelse

"Multipliceret med" betyder "øget med", men det betyder også "at øge et antal med det 
nævnte antal gange". Hvis den internationale aftale f.eks. i det første tilfælde forpligter
Fællesskabet til en yderligere reduktion på 3 %, og emissionsreduktionerne for 2020 er 2 %, 
vil Fællesskabets forpligtelse være 3x2= 6 %. I det andet tilfælde med de samme tal som 
eksempel bliver Fællesskabets forpligtelse 3+2= 5 %, hvilket er i overensstemmelse med 
Fællesskabets økonomiske interesse.

Ændringsforslag 175
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen ændrer bilaget for at 
tilpasse disse overgrænser for emissioner i 
overensstemmelse med første afsnit. Denne 
foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
beslutning vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
9, stk. 2.

Kommissionen ændrer bilaget for at 
tilpasse disse overgrænser for emissioner i 
overensstemmelse med første afsnit. Denne 
foranstaltning vedtages efter proceduren i 
traktatens artikel 251.

Or. en
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Ændringsforslag 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu og Gyula Hegyi

Forslag til beslutning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen ændrer bilaget for at 
tilpasse disse overgrænser for emissioner i 
overensstemmelse med første afsnit. 
Denne foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
beslutning vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
9, stk. 2.

Senest seks måneder efter indgåelsen af 
en international aftale om 
klimaændringer, som fører til 
obligatoriske emissionsreduktioner, der 
overstiger reduktionerne i artikel 3, 
fremlægger Kommissionen et forslag til 
retsakt, der vedtages i henhold til 
traktatens artikel 251, om den enkelte 
medlemsstats bidrag til Fællesskabets 
yderligere reduktionsindsats.

Or. en

Begrundelse

Efter at der er indgået en international aftale, er der behov for en gennemsigtig procedure til 
etablering af yderligere nationale reduktionsmål. Fordelingen af indsatsen bør baseres på 
resultatet af den internationale aftale.

Ændringsforslag 177
Péter Olajos

Forslag til beslutning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Hver medlemsstat må overføre den 
uudnyttede del af denne mængde til en 
anden medlemsstat.

Hver medlemsstat må sælge den 
uudnyttede del af denne mængde til en 
anden medlemsstat ved auktion over 
kvoter.

Or. en

Begrundelse

Da der er et betydeligt omkostningseffektivt potentiale i medlemsstaterne til at nedbringe 
CO2-emissioner, bør handelen, projekterne og overførslen i EU mellem medlemsstaterne også 
fremmes ud over støtte til projekter i tredjelandene. 

Muligheden for at sælge den uudnyttede del kan være tiltalende og en god motivation for 
medlemsstaterne. Endvidere bør systemet også være ret og rimeligt over for dem, som har 
opfyldt deres forpligtelser.

Ændringsforslag 178
Péter Olajos

Forslag til beslutning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtægterne fra auktioner skal anvendes 
på yderligere projekter og investeringer, 
der nedbringer drivhusgasemissioner.

Or. en

Begrundelse

For at være effektive og nå vores reduktionsmål eller endog mere skal vi være sikre på, at alle 
indtægterne fra auktionerne anvendes på en yderligere indsats for at nedbringe CO2-
emissioner.
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Ændringsforslag 179
Edite Estrela

Forslag til beslutning
Artikel 6 – stk. 5 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger, således at 
medlemsstaterne kan benytte yderligere 
typer af projekttilgodehavender eller andre 
mekanismer, der oprettes inden for den 
internationale aftale, alt efter 
omstændighederne.

5. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger, således at 
medlemsstaterne kan benytte yderligere 
typer af projekttilgodehavender, som sikrer 
kvalitet og additionalitet samt bidrager til 
bæredygtig udvikling, eller andre 
mekanismer, der oprettes inden for den 
internationale aftale, alt efter 
omstændighederne.

Or. pt

Ændringsforslag 180
Linda McAvan

Forslag til beslutning
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Efter indgåelsen af en international 
aftale revurderer Kommissionen grænsen 
for udnyttelsen af tilgodehavender fra 
projektaktiviteter i artikel 4, og hvis den 
mener, at det er hensigtsmæssigt at ændre 
grænsen, kan Kommissionen stille et 
forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
om at ændre artikel 4 med henblik på at 
forhøje grænsen.

Or. en

Begrundelse

Vi ved på det nuværende tidspunkt ikke, hvordan en ny international aftale om 
klimaændringer kommer til at se ud og bør ikke på forhånd dømme om resultatet af 



PE409.586v01-00 44/54 AM\733292DA.doc

DA

internationale forhandlinger. Kommissionen har imidlertid i hele pakken forsøgt at tilpasse 
rammen til det nye internationale miljø. For at opnå overensstemmelse bør vi gøre det samme 
i forbindelse med grænserne for udnyttelsen af tilgodehavender fra projekter ved at indføre en 
revisionsklausul. EU bør have redskaber til at reagere hurtigt på reviderede aftaler om 
tilgodehavender fra projekter i en global aftale.

Ændringsforslag 181
Anders Wijkman

Forslag til beslutning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Uanset artikel 4 og 6 kan 
medlemsstaterne udnytte tilgodehavender 
fra:
1. tilplantnings- og 
genplantningsprojekter, der er godkendt 
af bestyrelsen for mekanismen for 
bæredygtig udvikling, og projekter, som 
kontrolleres i henhold til proceduren i 
overvågningsudvalget for projekter for 
fælles gennemførelse;
2. skovbrugsaktiviteter i udviklingslande, 
med hvilke der er indgået en aftale i 
henhold til artikel 11a, stk. 5, i direktiv 
2003/87/EF; og
3. skovbrugsprojekter i udviklingslande i 
henhold til den internationale aftale, der 
er nævnt i artikel 6, stk. 1, i denne 
beslutning.

Or. en

Begrundelse

EU skal opfylde dets internationale forpligtelser og give medlemsstaterne mulighed for at 
udnytte tilgodehavender fra skovbrug, som EU har accepteret i henhold til Kyotoprotokollen 
og fremtidige internationale aftaler om klimaændringer. Tilgodehavender fra skovbrug er 
også den mest effektive måde at sikre, at udviklingslandene gør en langsigtet og troværdig 
tilplantnings- og genplantningsindsats, som er nødvendig for at afbøde klimaændringer, og 
undgår skovrydning.
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Ændringsforslag 182
Eija-Riitta Korhola

Forslag til beslutning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Uanset artikel 4 og 6 kan 
medlemsstaterne udnytte tilgodehavender
fra:
1. tilplantnings- og 
genplantningsprojekter, der er godkendt 
af bestyrelsen for mekanismen for 
bæredygtig udvikling, og projekter, som 
kontrolleres i henhold til proceduren i 
overvågningsudvalget for projekter for 
fælles gennemførelse;
2. skovbrugsaktiviteter i udviklingslande, 
med hvilke der er indgået en aftale i 
henhold til artikel 11a, stk. 5, i direktiv 
2003/87/EF; og 
3. skovbrugsprojekter i udviklingslande i 
henhold til den internationale aftale, der 
er nævnt i artikel 6, stk. 1, i denne 
beslutning.

Or. en

Begrundelse

EU skal opfylde dets internationale forpligtelser og give medlemsstaterne mulighed for at 
udnytte tilgodehavender fra skovbrug, som EU har accepteret i henhold til Kyotoprotokollen 
og fremtidige internationale aftaler om klimaændringer. Tilgodehavender fra skovbrug er 
også den mest effektive måde at sikre, at udviklingslandene gør en langsigtet og troværdig 
tilplantnings- og genplantningsindsats, som er nødvendig for at afbøde klimaændringer, og 
undgår skovrydning.



PE409.586v01-00 46/54 AM\733292DA.doc

DA

Ændringsforslag 183
Robert Goebbels

Forslag til beslutning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Fjernelse ved hjælp af dræn, hvis der ikke 

indgås en fremtidig international aftale 
om klimaændringer.

Hvis der ikke indgås en fremtidig 
international aftale om klimaændringer 
for perioden efter 2012, kan 
medlemsstaterne fjerne 
drivhusgasemissioner ved hjælp af dræn 
for at opfylde deres forpligtelser i henhold 
til artikel 3.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at udarbejde en hurtig aftale mellem Parlamentet og Rådet om en fælles 
indsats stilles dette ændringsforslag på grundlag af et forslag fra Rådet.

Ændringsforslag 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu og Gyula Hegyi

Forslag til beslutning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 Udgår
Udvidelser af anvendelsesområdet for 

direktiv 2003/87/EF
Den største mængde emissioner, jf. denne 
beslutnings artikel 3, tilpasses efter den 
mængde kvoter for drivhusgasemissioner, 
som er udstedt i henhold til artikel 11 i 
direktiv 2003/87/EF, og som følger af en 
ændring af, hvilke kilder der er omfattet i 
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henhold til dette direktiv, efter 
Kommissionens endelige godkendelse af 
de nationale tildelingsplaner for perioden 
2008 til 2012 i henhold til direktiv
2003/87/EF.
Kommission offentliggør tal for denne 
tilpasning.

Or. en

Begrundelse

Da anvendelsesområdet for beslutningen vil omfatte emissionshandelsordningen og ikke vil 
være et supplement som i dag, er der ikke behov for en tilpasningsmekanisme for at tage 
hensyn til en stigning i henhold til emissionshandelsordningen, da den ikke vil få indflydelse 
på de samlede mængder i de nationale mål.

Ændringsforslag 185
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den største mængde emissioner, jf. denne 
beslutnings artikel 3, tilpasses efter den 
mængde kvoter for drivhusgasemissioner, 
som er udstedt i henhold til artikel 11 i 
direktiv 2003/87/EF, og som følger af en 
ændring af, hvilke kilder der er omfattet i 
henhold til dette direktiv, efter 
Kommissionens endelige godkendelse af 
de nationale tildelingsplaner for perioden 
2008 til 2012 i henhold til direktiv 
2003/87/EF.

Den største mængde emissioner, jf. denne 
beslutnings artikel 3, tilpasses efter.

a) den mængde kvoter for 
drivhusgasemissioner, som er udstedt i 
henhold til artikel 11 i direktiv 2003/87/EF, 
og som følger af en ændring af, hvilke 
kilder der er omfattet i henhold til dette 
direktiv, efter Kommissionens endelige 
godkendelse af de nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008 til 2012 
i henhold til direktiv 2003/87/EF;
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b) udelukkelsen af små anlæg, som har en 
nominel termisk effekt på under 25MW, 
og emissioner, der er indberettet til den 
kompetente myndighed, på under 25.000 
tons CO2-ækvivalenter i henhold til artikel 
27 i direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Ændringsforslag 186
Avril Doyle

Forslag til beslutning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Støtte fra fællesskabsforanstaltninger til 

medlemsstaternes forpligtelser
1. Planlagte fællesskabspolitikker og -
foranstaltninger kan have en væsentlig 
positiv eller negativ virkning på 
opfyldelsen af medlemsstaternes 
forpligtelser til at reducere 
drivhusgasemissioner, og 
konsekvensanalysen for hvert forslag skal 
omfatte en kvantificering af virkningen på 
drivhusgasemissioner for hver 
medlemsstat og for Fællesskabet som 
helhed.
2. Senest den 31. december 2010 og hvert 
tredje år derefter udarbejder 
Kommissionen en rapport om de positive 
og negative virkninger, som 
fællesskabspolitikker og -foranstaltninger 
har på den enkelte medlemsstats indsats 
og for Fællesskabet som helhed med 
henblik på at begrænse 
drivhusgasemissionerne i henhold til 
artikel 3, stk. 1, og artikel 6, stk. 3.

Or. en
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Begrundelse

For de fleste sektorer, som ikke er omfattet af ETS, vil foranstaltninger på fællesskabsniveau 
være afgørende for, om medlemsstaterne kan opfylde deres forpligtelser (f.eks. 
effektivitetsstandarder for transport og køretøjer, for bygninger og apparater og landbrug). 
Virkningen af foreslåede fællesskabspolitikker og -foranstaltninger bør vurderes ved 
udformningen af politikkerne, og den bør revideres regelmæssigt.

Ændringsforslag 187
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
På grundlag af erfaringen med 
anvendelsen af denne beslutning og 
fremskridt i overvågningen af
drivhusgasemissioner samt på baggrund 
af den internationale udvikling 
udarbejder Kommissionen en omfattende 
evalueringsrapport om anvendelsen af 
denne beslutning.
Kommissionen forelægger denne rapport 
for Europa-Parlamentet og Rådet senest 
den 30. juni 2015, eventuelt ledsaget af 
forslag. Rapporten bør udarbejdes og 
forelægges sammen med en rapport om 
anvendelsen af direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Begrundelse

Dette er et søsterforslag til direktivet om EU's emissionshandelsordning. En klima- og 
energipakke er et meget kompliceret og avanceret politisk redskab, hvis funktion bør 
revurderes grundigt i 2015. Processen bør sideløbende omfatte sektorer, der er omfattet af 
ETS, og sektorer, der ikke er omfattet af ETS.
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Ændringsforslag 188
Satu Hassi

Forslag til beslutning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF, jf. bestemmelserne 
i dennes artikel 8.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af bestemmelsen til en standardmåde at omtale den nye forskriftsprocedure med 
kontrol.

Ændringsforslag 189
Johannes Lebech

Forslag til beslutning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder en rapport med 
en evaluering af gennemførelsen af denne 
beslutning. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet denne
rapport senest den 31. oktober 2016, 
eventuelt ledsaget af forslag.

Kommissionen udarbejder rapporter med 
en evaluering af gennemførelsen af denne 
beslutning. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet den første
rapport senest den 31. oktober 2015, 
eventuelt ledsaget af forslag. Rapporterne 
forelægges derefter for Europa-
Parlamentet og Rådet hvert andet år 
senest den 31. oktober.

Or. en
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Ændringsforslag 190
Roberto Musacchio

Forslag til beslutning
Bilag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag udgår

Or. en

Begrundelse

Bilaget bør ajourføres af Kommissionen med nye oplysninger i henhold til emnerne med 
ændringerne i artikel 3.

Ændringsforslag 191
Péter Olajos

Forslag til beslutning
Bilag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag udgår

Or. en

Begrundelse

For at opnå en tilfredsstillende international aftale i København bør vi forpligte alle landene 
til at reducere eller i det mindste bibeholde emissionerne frem til 2020 på det samme niveau 
også i sektorer, der ikke er omfattet af ETS. Derfor er det uacceptabelt, at en række 
medlemsstater får lov til at øge deres emissioner. For at undgå det skal vi anmode 
Kommissionen om at omberegne bilaget og udarbejde et nyt bilag, hvor ingen lande får lov til 
at øge deres emissioner i sektorer, der ikke er omfattet af ETS.
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Ændringsforslag 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu og Gyula Hegyi

Forslag til beslutning
Bilag

Kommissionens forslag

Overgrænser for 
medlemsstaternes 

drivhusgasemissioner frem til 
2020 sammenholdt med 

drivhusgasemissionsniveauerne
i 2005 for kilder, der ikke er 

omfattet af direktiv 2003/87/EF

Medlemsstaternes emissioner af 
drivhusgasser i 2020 som følge af 

gennemførelsen af artikel 3
(i ton CO2-ækvivalenter)

Belgien -15% 70954356
Bulgarien 20% 35161279
Tjekkiet 9% 68739717
Danmark -20% 29868050
Tyskland -14% 438917769
Estland 11% 8886125
Irland -20% 37916451

Grækenland -4% 64052250
Spanien -10% 219018864
Frankrig -14% 354448112
Italien -13% 305319498
Cypern -5% 4633210
Letland 17% 9386920
Litauen 15% 18429024

Luxembourg -20% 8522041
Ungarn 10% 58024562
Malta 5% 1532621

Nederlandene -16% 107302767
Østrig -16% 49842602
Polen 14% 216592037

Portugal 1% 48417146
Rumænien 19% 98477458
Slovenien 4% 12135860
Slovakiet 13% 23553300
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Finland -16% 29742510
Sverige -17% 37266379

Det Forenede 
Kongerige

-16% 310387829

Ændringsforslag

Overgrænser for 
medlemsstaternes 

drivhusgasemissioner frem til 
2020 sammenholdt med

drivhusgasemissionsmålene i 
Kyotoprotokollen

Medlemsstaternes emissioner af 
drivhusgasser i 2020 som følge af 

gennemførelsen af artikel 3
(i ton CO2-ækvivalenter)

Belgien -18 % 110.535
Bulgarien -18 % 100.043
Tjekkiet -18 % 146.541
Danmark -18 % 45.402
Tyskland -18 % 798.368
Estland -18 %   32.155
Irland -18 %   51.526

Grækenland -18 % 109.662
Spanien -18 % 273.256
Frankrig -18 % 462.419 
Italien -18 % 396.270
Cypern -18 %
Letland -18 %   19.546
Litauen -18 %   37.278

Luxembourg -18 %     7.774
Ungarn -18 %   88.948
Malta -18 %

Nederlandene -18 % 164.207
Østrig -18 %   56.394
Polen -18 % 434.302 

Portugal -18 %   62.638
Rumænien -18 % 213.093
Slovenien -18 %   15.355
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Slovakiet -18 %   54.355 
Finland -18 %   58.223
Sverige -18 %   61.531 

Det Forenede 
Kongerige -18 % 559.581

Or. en

Begrundelse

For at nå EU's emissionsreduktionsmål frem til 2020 kræves der en fælles reduktion på 18 % 
for hver medlemsstat i forhold til dens mål i Kyotoprotokollen. Cypern og Malta er ikke bilag 
I-lande, og de har ikke mål i henhold til Kyotoprotokollen. Deres tal bør derfor forhandles.

Ændringsforslag 193
Urszula Krupa

Forslag til beslutning
Bilag – række 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Polen   14 %   216592037 Polen   20 %  52 
227991617

Or. en

Begrundelse

Polen opfylder sine forpligtelser vedrørende reduktion af CO2-emissioner på en eksemplarisk 
måde.

Samtidig er Polens energisektor og industri næsten 100 % afhængig af kul.

Det mål, der er fastsat (14 %), overstiger Polens kapacitet og vil sandsynligvis forsinke den 
økonomiske vækst og undergrave den hidtidige indsats.

Grænsen på 20 % i dette ændringsforslag er det absolutte minimum, som gør det muligt for 
den polske økonomi at fortsætte den nuværende kurs med bæredygtig økonomisk udvikling, og 
den vil gøre det muligt at tilpasse sig til de nye bestemmelser.
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