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Ändringsförslag 122
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012 för projekttyper som 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012.

(a) Certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012.

Or. en

Motivering

Det behövs ingen extra kontrollprocess inom EU för projekten, utöver de allmänt godtagna 
kontrollerna.

Ändringsförslag 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012 för projekttyper som 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012.

a) Certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012 för projekttyper som 
godkänts i enlighet med förfarandena i 
Kyotoprotokollet och tillämpliga 
internationella avtal.

Or. en
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Motivering

Eftersom det redan finns internationella förfaranden som EU antagit för att godkänna projekt 
inom ramen för gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling finns det inget 
behov av ytterligare ett godkännande från alla medlemsstaters sida.

Ändringsförslag 124
Robert Goebbels

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012 för projekttyper som 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012.

a) Certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012 för projekttyper som 
godtagits i enlighet med de 
tillvägagångssätt och förfaranden som 
antagits för artiklarna 6 och 12 i 
Kyotoprotokollet samt senare beslut enligt 
detta.

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 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012 för projekttyper som 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 

a) Certifierade utsläppsminskningar, 
tillfälliga certifierade 
utsläppsminskningar, långsiktiga 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
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med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012.

för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012 för projekttyper som 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012.

Or. en

Ändringsförslag 126
Roberto Musacchio

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012 för projekttyper som 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012.

(a) Certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012 för projekttyper som 
avser förnybara energikällor och 
effektivitet på efterfrågesidan och som 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012, med undantag av certifierade 
utsläppsminskningar från stora 
vattenkraftprojekt.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att man i samband med de certifierade utsläppsminskningarna hänvisar till 
projekt för förnybara energikällor.

Ändringsförslag 127
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Certifierade utsläppsminskningar och Certifierade utsläppsminskningar och 
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utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012 för projekttyper som 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012.

utsläppsminskningsenheter som utfärdas 
för utsläppsminskningar till och med den 
31 december 2012 för 
”Gold Standard”projekttyper som 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
20082012.

Or. en

Ändringsförslag 128
Robert Goebbels

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar från den 
1 januari 2013 för projekt som registrerats 
under perioden 2008–2012 och som är av 
en sådan typ att de har godtagits av alla 
medlemsstater i enlighet med
direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012.

a) b) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar från den 
1 januari 2013 för projekt som godtagits i 
enlighet med de tillvägagångssätt och 
förfaranden som antagits för artiklarna 6 
och 12 i Kyotoprotokollet samt senare 
beslut enligt detta.

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 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar från den 

b) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar från den 
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1 januari 2013 för projekt som registrerats 
under perioden 2008–2012 och som är av 
en sådan typ att de har godtagits av alla 
medlemsstater i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012.

1 januari 2013 för projekt som registrerats 
under perioden 2008–2012 för den 
projekttyp som godkänts i enlighet med 
förfarandena i Kyotoprotokollet och 
senare internationella avtal.

Or. en

Motivering

Eftersom det redan finns internationella förfaranden som EU antagit för att godkänna projekt 
inom ramen för gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling finns det inget 
behov av ytterligare ett godkännande från alla medlemsstaters sida.

Ändringsförslag 130
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar från den 
1 januari 2013 för projekt som registrerats 
under perioden 2008–2012 och som är av 
en sådan typ att de har godtagits av alla 
medlemsstater i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012.

(b) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar från den 
1 januari 2013 för projekt som registrerats 
före 2013.

Or. en

Motivering

Det behövs ingen extra kontrollprocess inom EU för projekten, utöver de allmänt godtagna 
kontrollerna.
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Ändringsförslag 131
Roberto Musacchio

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar från den 
1 januari 2013 för projekt som registrerats 
under perioden 2008–2012 och som är av 
en sådan typ att de har godtagits av alla 
medlemsstater i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG under perioden 
20082012.

(b) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar från den 
1 januari 2013 för projekt som avser 
förnybara energikällor och effektivitet på 
efterfrågesidan och som registrerats under 
perioden 2008–2012 och som är av en 
sådan typ att de har godtagits av alla 
medlemsstater i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG under perioden 
20082012, med undantag av certifierade 
utsläppsminskningar från stora 
vattenkraftprojekt.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att man i samband med de certifierade utsläppsminskningarna hänvisar till 
projekt för förnybara energikällor.

Ändringsförslag 132
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar från den 
1 januari 2013 för projekt som registrerats 
under perioden 2008–2012 och som är av 
en sådan typ att de har godtagits av alla 
medlemsstater i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG under perioden 2008–
2012.

b) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar från den 
1 januari 2013 för projekt av typen ”Gold 
Standard” som registrerats under perioden 
2008–2012 och som är av en sådan typ att 
de har godtagits av alla medlemsstater i 
enlighet med direktiv 2003/87/EG under 
perioden 2008–2012.
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Or. en

Ändringsförslag 133
Robert Goebbels

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar för 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
är av en sådan projekttyp att de har
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012, fram till dess att de minst 
utvecklade länderna har ingått ett avtal 
med gemenskapen eller fram till 2020, 
beroende på vilket som kommer först.

c) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar för 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
godtagits i enlighet med de 
tillvägagångssätt och förfaranden som 
antagits för artikel 6 och artikel 12 
i Kyotoprotokollet samt senare beslut 
enligt detta fram till dess att de minst 
utvecklade länderna har ingått ett avtal 
med gemenskapen eller fram till 2020, 
beroende på vilket som kommer först.

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 134
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar för 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
är av en sådan projekttyp att de har
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012, fram till dess att de minst 

(c) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar för 
projekt i de minst utvecklade länderna, 
fram till dess att de minst utvecklade 
länderna har ingått ett avtal med 
gemenskapen eller fram till 2020, beroende 
på vilket som kommer först.
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utvecklade länderna har ingått ett avtal 
med gemenskapen eller fram till 2020, 
beroende på vilket som kommer först.

Or. en

Motivering

Det behövs ingen extra kontrollprocess inom EU för projekten, utöver de allmänt godtagna 
kontrollerna.

Ändringsförslag 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar för 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
är av en sådan projekttyp att de har 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012, fram till dess att de minst 
utvecklade länderna har ingått ett avtal 
med gemenskapen eller fram till 2020,
beroende på vilket som kommer först.

c) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar för 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
godkänts i enlighet med förfarandena i 
Kyotoprotokollet och senare 
internationella avtal, fram till dess att de 
minst utvecklade länderna har ingått ett 
avtal med gemenskapen eller fram till 
2020, beroende på vilket som kommer 
först.

Or. en

Motivering

Eftersom det redan finns internationella förfaranden som EU antagit för att godkänna projekt 
inom ramen för gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling finns det inget 
behov av ytterligare ett godkännande från alla medlemsstaters sida.
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Ändringsförslag 136
Roberto Musacchio

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar för 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
är av en sådan projekttyp att de har 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012, fram till dess att de minst 
utvecklade länderna har ingått ett avtal 
med gemenskapen eller fram till 2020, 
beroende på vilket som kommer först.

(c) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar för 
projekt som avser förnybara energikällor 
och effektivitet på efterfrågesidan i de 
minst utvecklade länderna som är av en 
sådan projekttyp att de har godtagits av alla 
medlemsstater i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG under perioden 
20082012, med undantag av certifierade 
utsläppsminskningar från stora 
vattenkraftprojekt, fram till dess att de 
minst utvecklade länderna har ingått ett 
avtal med gemenskapen eller fram till 
2020, beroende på vilket som kommer 
först.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att man i samband med de certifierade utsläppsminskningarna hänvisar till 
projekt för förnybara energikällor.

Ändringsförslag 137
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar för 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
är av en sådan projekttyp att de har 
godtagits av alla medlemsstater i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG under perioden 
2008–2012, fram till dess att de minst 

c) Certifierade utsläppsminskningar som 
utfärdas för utsläppsminskningar för 
projekt i de minst utvecklade länderna som 
är av en sådan ”Gold Standard”-projekttyp
att de har godtagits av alla medlemsstater i 
enlighet med direktiv 2003/87/EG under 
perioden 2008–2012, fram till dess att de 
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utvecklade länderna har ingått ett avtal 
med gemenskapen eller fram till 2020, 
beroende på vilket som kommer först.

minst utvecklade länderna har ingått ett 
avtal med gemenskapen eller fram till 
2020, beroende på vilket som kommer 
först.

Or. en

Ändringsförslag 138
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid köp av dessa tillgodohavanden ska
medlemsstaterna främja en jämlik 
geografisk fördelning av projekten och 
arbeta för att få till stånd ett framtida 
internationellt klimatavtal.

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

Motivering

Det behövs ingen extra kontrollprocess inom EU för projekten, utöver de allmänt godtagna 
kontrollerna.

Ändringsförslag 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid köp av dessa tillgodohavanden ska
medlemsstaterna främja en jämlik 
geografisk fördelning av projekten och 
arbeta för att få till stånd ett framtida 
internationellt klimatavtal.

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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Ändringsförslag 140
Evangelia Tzampazi

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska endast använda 
projekttillgodohavanden från projekt som 
avser förnybar energi och effektiv 
slutanvändning och som är förenliga med 
de höga kvalitetskriterier som garanterar 
projektens additionalitet och deras bidrag 
till en hållbar utveckling. 
Kvalitetskriterierna bör minst vara 
förenliga med ”Gold Standard”-
kriterierna eller motsvarande kriterier. 

Or. en

Motivering

Gold Standarden är begränsad till projekt som avser förnybar energi och effektiv 
slutanvändning, och kräver att projekten följer en konservativ tolkning av det 
additionalitetstest som används i FN:s ramkonvention om klimatförändringar. Den kräver 
också att en oberoende tredje part som är ackrediterad av FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar lägger fram bevis på att projektet i fråga på ett betydande sätt bidrar till 
hållbar utveckling, bl.a. att det ger sociala fördelar.

Ändringsförslag 141
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utöver vad som anges i punkt 1 och för 
den händelse att ingåendet av ett 
internationellt klimatavtal försenas, får 
medlemsstaterna, för genomförandet av de 
skyldigheter som anges i artikel 3, utnyttja 
ytterligare tillgodohavanden från projekt 

2. Utöver vad som anges i punkt 1 och för 
den händelse att ingåendet av ett 
internationellt klimatavtal försenas, får 
medlemsstaterna, för genomförandet av de 
skyldigheter som anges i artikel 3, utnyttja 
ytterligare tillgodohavanden från projekt av 
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eller en annan verksamhet som leder till 
minskning av växthusgasutsläpp i 
enlighet med artikel 11a.5 i 
direktiv 2003/87/EG.

typen ”Gold Standard”. 

Or. en

Ändringsförslag 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett framtida internationellt 
klimatavtal har ingåtts får medlemsstaterna 
endast utnyttja certifierade 
utsläppsminskningar från tredjeländer som 
har ratificerat avtalet.

3. När ett framtida internationellt 
klimatavtal har ingåtts får medlemsstaterna 
endast utnyttja certifierade 
utsläppsminskningar, tillfälliga 
certifierade utsläppsminskningar, 
långsiktiga certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett framtida internationellt 
klimatavtal har ingåtts får medlemsstaterna 
endast utnyttja certifierade 
utsläppsminskningar från tredjeländer som 
har ratificerat avtalet.

3. När ett framtida internationellt 
klimatavtal har ingåtts får medlemsstaterna 
endast utnyttja certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet.

Or. en
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Motivering

Om ett internationellt avtal sluts vid sidan av mekanismen för ren utveckling kommer projekt 
för gemensamt genomförande att fortsätta efter 2012. Därför bör tillgodohavanden från 
utsläppsminskningsenheter från dessa projekt inbegripas.

Ändringsförslag 144
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett framtida internationellt 
klimatavtal har ingåtts får medlemsstaterna 
endast utnyttja certifierade 
utsläppsminskningar från tredjeländer som 
har ratificerat avtalet.

3. När ett framtida internationellt 
klimatavtal har ingåtts får medlemsstaterna 
endast utnyttja certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet.

Or. en

Motivering

Tillgodohavanden från mekanismer för gemensamt genomförande 
(utsläppsminskningsenheter) ska också kunna användas.

Ändringsförslag 145
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett framtida internationellt 
klimatavtal har ingåtts får medlemsstaterna 
endast utnyttja certifierade 
utsläppsminskningar från tredjeländer som 
har ratificerat avtalet.

3. När ett framtida internationellt 
klimatavtal har ingåtts får medlemsstaterna 
endast utnyttja certifierade 
utsläppsminskningar från projekt av typen 
”Gold Standard” i de tredjeländer som har 
ratificerat avtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender,

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje medlemsstats årliga utnyttjande 
av tillgodohavanden enligt punkterna 1, 2 
och 3 får inte överskrida 3 % av 
medlemsstatens utsläpp av växthusgaser 
som inte omfattades av 
direktiv 2003/87/EG under 2005.

4. Varje medlemsstats utnyttjande av 
tillgodohavanden enligt punkterna 1, 2 och 
3 får inte överskrida 6 % av 
medlemsstatens utsläpp av växthusgaser 
som inte omfattades av 
direktiv 2003/87/EG under 2005.

Or. en

Ändringsförslag 147
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje medlemsstats årliga utnyttjande av 
tillgodohavanden enligt punkterna 1, 2 och 
3 får inte överskrida 3 % av 
medlemsstatens utsläpp av växthusgaser 
som inte omfattades av 
direktiv 2003/87/EG under 2005.

4. Varje medlemsstats årliga utnyttjande av 
tillgodohavanden enligt punkterna 1, 2 och 
3 får inte överskrida 5 % av 
medlemsstatens utsläpp av växthusgaser 
som inte omfattades av 
direktiv 2003/87/EG under 2005.

Or. en

Motivering

Vi har reservationer mot procentandelen tillgodohavanden från den flexibla mekanismen. Vi 
föredrar att andelen ökas till 5 % för att öka möjligheterna att uppfylla målen.
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Ändringsförslag 148
Roberto Musacchio

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje medlemsstats årliga utnyttjande av 
tillgodohavanden enligt punkterna 1, 2 
och 3 får inte överskrida 3 % av 
medlemsstatens utsläpp av växthusgaser 
som inte omfattades av 
direktiv 2003/87/EG under 2005.

4. Varje medlemsstats årliga utnyttjande av 
tillgodohavanden enligt punkt 1 får inte 
överskrida 1 % av medlemsstatens utsläpp 
av växthusgaser som inte omfattades av 
direktiv 2003/87/EG under 2005.

Or. en

Motivering

I-länder måste bidra till att målen nås utan att kompensera för eller byta sina inhemska 
utsläppsnivåer med andra medlemsstater.

Ändringsförslag 149
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4 – styckena 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För en medlemsstat som måste minska 
sina växthusgasutsläpp med mer än 10 % 
före 2020 ska denna gräns på 3 % ökas 
med lika många procentandelar som 
skillnaden mellan den minskning som ska 
tillämpas för den medlemsstaten och -
10 %.
Alla medlemsstater får föra över 
oanvända tillgodohavanden till året 
därpå.

Or. en
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Motivering

Kommissionen föreslår samma gräns för användningen av tillgodohavanden för alla 
medlemsstater oberoende av deras minskningsmål. Kommissionen inför sålunda fler 
begränsningar för medlemsstater med de högsta målen som i vilket fall som helst kommer att 
bli tvungna att göra mer än de andra.

Föreslaget ovan tillåter medlemsstater med ett högt mål att använda fler tillgodohavanden än 
andra. Det skulle vara till hjälp för dessa medlemsstater, men samtidigt inte öka det totala 
antalet tillgodohavanden som används inom EU onödigt mycket.

Det skulle förhindra att medlemsstater skulle tvingas använda tillgodohavanden under ett 
visst år eller riskera att förlora dem och därför hjälpa att förbättra kvaliteten på de projekt 
som de väljer.

Ändringsförslag 150
Roberto Musacchio

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Var och en av medlemsstaterna får 
överföra outnyttjade delar av den 
kvantiteten till en annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Motivering

I-länder måste bidra till att målen nås utan att kompensera för eller byta sina inhemska 
utsläppsnivåer med andra medlemsstater.

Ändringsförslag 151
Péter Olajos

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Var och en av medlemsstaterna får 
överföra outnyttjade delar av den 

Var och en av medlemsstaterna får sälja
outnyttjade delar av den kvantiteten till en 
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kvantiteten till en annan medlemsstat. annan medlemsstat på auktion.

Or. en

Motivering

Eftersom det finns betydande kostnadseffektiva möjligheter i medlemsstaterna att minska 
utsläppen av koldioxid bör handel, 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. Dessutom bör systemet vara rättvist mot dem som uppfyllt sina åtaganden.

Ändringsförslag 152
Linda McAvan

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Var och en av medlemsstaterna får 
överföra outnyttjade delar av den 
kvantiteten till en annan medlemsstat.

Var och en av medlemsstaterna får 
överföra outnyttjade delar av den 
kvantiteten till en annan medlemsstat. Då 
en medlemsstats årliga användning av 
tillgodohavanden inte når den kvantitet 
som fastställts i stycke 1 kan 
medlemsstaten föra över de outnyttjade 
delarna av den kvantiteten till åren därpå. 

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att möta sina mål på det mest kostnadseffektiva sättet så 
länge som miljönyttan bevaras. Oförutsägbara toppar i utsläppen till följd av oförutsägbara 
förhållanden, såsom oregelbundna temperaturvariationer på grund av vädret, kan göra det 
svårt att uppfylla de årliga målen. Om medlemsstaterna ges möjligheten att spara åtkomsten 
av projekttillgodohavanden under tiden 2013–2020 kunde de reagera på sådana 
oförutsägbara omständigheter utan att äventyra miljönyttan.
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Ändringsförslag 153
Erna Hennicot-Schoepges

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska endast använda 
projekttillgodohavanden från projekt som 
avser förnybar energi och effektiv 
slutanvändning och som är förenliga med 
de höga kvalitetskriterier som garanterar 
projektens additionalitet och deras bidrag 
till en hållbar utveckling. 
Kvalitetskriterierna bör minst följa 
”Gold Standard”-kriterierna eller 
motsvarande kriterier. Endast 
tillgodohavanden från vattenkraftprojekt 
som underskrider 10 MW bör tillåtas, och 
endast om de följer kriterierna som 
uppställts av den internationella 
dammkommissionen.

Or. en

Motivering

Ett flertal studier har visat att upp till 40 % av de nuvarande projekten rörande mekanismen 
för ren utveckling troligtvis inte är additionella och skulle ha ägt rum även utan mekanismen 
för ren utveckling. Utsläppen har ökat i i-länderna till följd av projekten, och utsläppen av 
koldioxid ökar i stället för minskar. Projekt som godkänts utöver de inhemska åtagandena 
måste följa normerna, såsom Gold Standard-normerna. 

Den internationella dammkommissionens kriterier uppställdes för att förebygga negativa 
sociala och ekologiska följder av stora vattenkraftsprojekt.
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Ändringsförslag 154
Anders Wijkman

Förslag till beslut
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Att hjälpa utvecklingsländer att anpassa 

sig till de negativa effekterna av 
klimatförändringarna

1. Då ett internationellt avtal om 
klimatförändringar sluts ska 
gemenskapen från och med början av 
2013 göra ett bindande åtagande om att 
ge bidragsbaserat ekonomiskt stöd till 
utvecklingsländer, särskilt till de 
samhällen och länder som är mest utsatta 
för klimatförändringar, i syfte att stödja 
dem i deras anpassning och minskning av 
riskerna. Dessa investeringar bör göras 
utöver de som nämns i artikel 4.
2. Det stöd som nämns i punkt 1 ska 
årligen öka linjärt och vara minst 
10 miljarder euro 2020. Stödet 2013 ska 
vara minst 5 miljarder euro. Stöd bör 
styras till EU och/eller internationella 
fonder för anpassning, inklusive den 
globala klimatförändringsalliansen och 
framtida internationella fonder för 
anpassning som stöds av ett 
internationellt avtal. Stöd för anpassning 
ska ges utanför de nuvarande stöden, men 
integreras i det vanliga 
utvecklingsbiståndet. 
3. Medlemsstaterna kan använda intäkter 
från auktioner som anordnats i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG i dess ändrade 
lydelse för att uppfylla åtagandena i 
denna artikel.

Or. en
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Motivering

I-länderna är i stor utsträckning ansvariga för de negativa effekter av klimatförändringen 
som drabbar u-länderna. EU är därför skyldigt att betala för dessa skador.

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

Förslag till beslut
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Artikel 4a

Att hjälpa utvecklingsländer att anpassa 
sig till de negativa effekterna av 

klimatförändringarna
1. Då ett internationellt avtal om 
klimatförändringar sluts ska 
gemenskapen från och med början av 
2013 göra ett bindande åtagande om att 
ge bidragsbaserat ekonomiskt stöd till 
utvecklingsländer, särskilt till de 
samhällen och länder som är mest utsatta 
för klimatförändringarna och 
klimatvariationerna, i syfte att stödja dem 
i deras anpassning till de negativa 
effekterna av klimatförändringarna. 
Dessa investeringar ska göras utöver de 
som nämns i artikel 4.
2. Det stöd som avses i punkt 1 ska årligen 
öka linjärt och vara minst 
11 miljarder euro 2020. Stödet 2013 ska 
vara 5 miljarder euro. Detta stöd får inte 
ingå i ambitionerna att nå det biståndsmål 
om 0,7 % som FN uppställt.
3. Det gemenskapsstöd som avses i 
punkt 2 ska fördelas mellan 
medlemsstaterna i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 9.2. Kommittén ska 
besluta om hur stödet ska fördelas på 
grundval av följande kriterier:
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(a) Medlemsstaternas andel ska stå i ett 
linjärt förhållande till medlemsstaternas 
BNP per capita 2005. 
(b) Medlemsstater som inte måste minska 
sina växthusgasutsläpp jämfört med 2005 
enligt den förteckning över parter till 
Kyotoprotokollet i bilaga I till FN:s 
konvention om klimatförändringar ska 
inte bidra till de gemenskapsinvesteringar 
som avses i punkt 1 och 2. 
4. Medlemsstaterna kan använda intäkter 
från auktioner som anordnats i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG i dess ändrade 
lydelse för att uppfylla åtagandena i 
denna artikel.
5. Samtliga medlemsstater ska årligen 
rapportera till kommissionen och 
Europaparlamentet. Rapporten ska 
innehålla uppgifter om i vilken 
utsträckning medlemsstaterna uppfyllt 
bestämmelserna i punkterna 1–4. Före 
slutet av 2010 ska kommissionen utarbeta 
ett rapporteringsformat som 
medlemsstaterna ska använda vid 
rapportering enligt denna artikel.
6. Före 2015 ska kommissionen se över 
den stödbudget för 2020 som nämns i 
punkt 2. Översynen ska grunda sig på de 
senaste vetenskapliga rönen.

Or. en

Motivering

Tidigare och framtida växthusgasutsläpp i industrialiserade länder, såsom de 
27 EU-medlemsstaterna, är orsaken till de negativa effekter av klimatförändringarna som 
utvecklingsländerna känner av. EU måste därför betala för de skador som dess 
växthusgasutsläpp förorsakat i u-länderna.
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Ändringsförslag 156
John Bowis, Péter Olajos

Förslag till beslut
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Att hjälpa utvecklingsländer att anpassa 

sig till de negativa effekterna av 
klimatförändringarna

1. Då ett internationellt avtal om 
klimatförändringar sluts ska 
gemenskapen från och med början av 
2013 göra ett bindande åtagande om att 
ge bidragsbaserat ekonomiskt stöd till 
utvecklingsländerna, särskilt till de 
samhällen och länder som är mest utsatta 
för klimatförändringarna och 
klimatvariationerna, i syfte att stödja dem 
i deras anpassning till de negativa 
effekterna av klimatförändringarna. 
Dessa investeringar ska göras utöver de 
som nämns i artikel 4.
2. Medlemsstaterna kan använda intäkter 
från auktioner som anordnats i enlighet 
med direktiv 2003/87/EG i dess ändrade 
lydelse för att uppfylla åtagandena i 
denna artikel.
3. Samtliga medlemsstater ska årligen 
rapportera till kommissionen. Rapporten 
ska innehålla uppgifter om i vilken 
utsträckning medlemsstaterna uppfyllt 
bestämmelserna i denna artikel. Före 
slutet av 2010 ska kommissionen utarbeta 
ett rapporteringsformat som 
medlemsstaterna ska använda vid 
rapportering enligt denna artikel. 

Or. en

Motivering

Tidigare och framtida växthusgasutsläpp i industrialiserade länder, såsom de 
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27 EU-medlemsstaterna, är orsaken till de negativa effekter av klimatförändringarna som 
utvecklingsländerna känner av. EU måste därför bidra till att minska effekterna av 
växthusgasutsläpp i utvecklingsländerna. 

Ändringsförslag 157
Dan Jørgensen

Förslag till beslut
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Att hjälpa utvecklingsländer att anpassa 
sig till de negativa effekterna av 
klimatförändringarna
1. Då ett internationellt avtal om 
klimatförändringar sluts ska 
gemenskapen från och med början av 
2013 göra ett bindande åtagande om att 
ge bidragsbaserat ekonomiskt stöd till 
utvecklingsländerna, särskilt till de 
samhällen och länder som är mest utsatta 
för klimatförändringarna, i syfte att stödja 
dem i deras anpassning till de negativa 
effekterna av klimatförändringarna. 
Dessa investeringar ska göras utöver de 
som nämns i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 158
Anders Wijkman

Förslag till beslut
Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4b
Gemenskapens externa åtaganden för att 

minska utsläppen av växthusgaser
1. I samband med ingåendet av ett 
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övergripande internationellt avtal om 
klimatförändringar ska gemenskapen och 
dess medlemsstater från och med början 
av 2013, som ett nödvändigt tillägg till 
mekanismen för ren utveckling och 
gemensamt genomförande finansiera 
mätbara, rapporterbara, kontrollerbara 
och bindande utsläppsminskningar för 
växthusgaser i länder som är parter i 
ramkonventionen om klimatförändringar 
men som inte omfattas av dess bilaga I 
(länder som inte omfattas av bilaga I).
2. Gemenskapens externa åtaganden för 
att minska utsläppen av växthusgaser ska 
utgöra 250 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter 2013 och öka linjärt 
till 850 miljoner ton 2020.
3. Kommissionen ska vidta åtgärder för 
att fördela gemenskapens externa 
åtaganden för att minska utsläppen av
växthusgaser mellan medlemsstaterna, 
med hänsyn till deras relativa BNP per 
capita. Sådana åtgärder, som syftar till att 
ändra icke-väsentliga delar av detta beslut 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 9.2.
4. Medlemsstaterna får uppfylla sina 
enskilda externa åtaganden om 
minskning av utsläppen av växthusgaser 
enligt punkt 3 genom
a) direktfinansiering eller deltagande i en 
eller flera bilaterala och/eller 
multilaterala fonder vars enda syfte är att 
finansiera politik som syftar till att 
minska växthusgasutsläppen och åtgärder 
i länder som inte omfattas av bilaga I,
b) bidrag till minskade utsläpp av 
växthusgaser från skogsskövling och 
försämrad skog, enligt definitionen i ett 
internationellt avtal om 
klimatförändringar enligt 
ramkonventionen om klimatförändringar.
5. Medlemsstaterna ska se till att deras 
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politik för att finansiera 
utsläppsminskningar i länder som inte 
omfattas av bilaga I stärker en rättvis 
geografisk spridning av projekt.  

Or. en

Motivering

I den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar 
(IPCC) dras slutsatsen att man för att begränsa den globala uppvärmningen till
2 grader Celsius avgjort måste frångå tanken på att allt ska kunna fortsätta som vanligt i 
utvecklingsländerna . Mekanismen för ren utveckling är en mekanism som bidrar till detta. 
Men mekanismen för ren utveckling är inte tillräcklig, och därför har vi lagt fram förslaget 
om en komplettering. Industriländer har utöver sina obligatoriska inhemska minskningar ett 
ansvar för att bidra till de nödvändiga begränsningarna av utsläpp i utvecklade länder, 
förutsatt att ett heltäckande internationellt avtal nås.

Ändringsförslag 159
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska årligen 
rapportera om sina växthusgasutsläpp 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG till kommissionen 
före den 31 mars året därpå. 
Kommissionen ska granska och publicera 
dessa rapporter inom två månader efter 
detta datum. 

Or. en

Motivering

Det krävs årlig och regelbunden rapportering för att kommissionen ska kunna bedöma om 
medlemsstaterna uppfyllt sina mål och införa nödvändiga åtgärder om de inte har gjort det. 
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Ändringsförslag 160
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Ett år innan detta beslut träder i kraft 
ska medlemsstatera lägga fram en rapport 
för kommissionen där de redogör för i 
vilken utsträckning de kommer att 
uppfylla sina mål i sektorer som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG. 
Rapporten ska redogöra för alla initiativ 
som kommer att ha konsekvenser för 
företag i sektorer som inte omfattas av
direktiv 2003/87/EG. Initiativen och 
konsekvenser ska mätas i ton 
växthusgaser per sektor och delsektor.
Rapporten ska också redogöra för hur 
medlemsstaterna garanterar att en 
kostnadseffektiv minskning i hushållen 
görs. 

Or. en

Motivering

Detta förslag till beslut garanterar inte att företag utanför de sektorer som omfattas av 
systemet för handeln med utsläppsrätter kommer att tillåtas producera under liknande 
förhållanden. Detta ändringsförslag ger kommissionen verktyg för att se till att företag 
utanför systemet för handeln med utsläppsrätter kommer att behandlas rättvist och inte 
kommer att bli utsatta för konkurrenssnedvridning på den inre marknaden. Eftersom en stor 
del av företagen i EU inte omfattas av systemet för handeln med utsläppsrätter måste 
förslaget till beslut noggrant övervakas på detta område.
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Ändringsförslag 161
Peter Liese

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med utsläppsrapporteringen 2013 
ska denna bedömning vartannat år också 
omfatta gemenskapens och dess 
medlemsstaters planerade steg mot 
uppfyllandet av sina åtaganden enligt detta 
beslut. Medlemsstaterna ska senast den 
1 juli 2016 lämna in en aktualiserad 
redogörelse för sina planerade 
minskningsinsatser.

Från och med utsläppsrapporteringen 2013 
ska denna bedömning varje år också 
omfatta gemenskapens och dess 
medlemsstaters planerade steg mot 
uppfyllandet av sina åtaganden enligt detta 
beslut. Medlemsstaterna ska senast den 
1 juli 2014 och för varje efterföljande år
lämna in en aktualiserad redogörelse för 
sina planerade minskningsinsatser.

Or. en

Motivering

Genom beslutet bör det införas en snävare tidsram för utvärderingen av medlemsstaternas 
framsteg med att genomföra beslutet. Utvärderingen bör börja tidigare än vad som 
föreslagits och ske varje år. 

Ändringsförslag 162
Linda McAvan

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska utarbeta och lägga 
fram en rapport för Europeiska rådet 
senast den 31 december 2011 som, när det 
gäller den minskning av 
växthusgasutsläpp som krävs enligt de 
båda källor som omfattas av detta beslut 
och källor som omfattas av 
direktiv 2003/87/EG, fastställer
– gränserna för samtliga medlemsstaters 
växthusgasutsläpp jämfört med nivåerna 
för växthusgasutsläpp 1990 samt
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– samtliga medlemsstaters 
växthusgasutsläpp 2020.

Or. en

Motivering

EU:s ambitioner och öppenhet kommer att vara avgörande om ett internationellt 
klimatförändringsavtal ska kunna nås. Denna fråga är viktig med tanke på utformningen 
eftersom det ska vara möjligt för andra länder att klart och tydligt se vilken som krävs av de 
enskilda medlemsstaterna. För att uppnå detta bör kommissionen fastställa siffror för hela 
näringslivet för varje medlemsstat, både för sektorer som omfattas av systemet för handeln 
med utsläppsrätter och för sektorer som inte gör det. Detta ändrar inte paketets övergripande 
struktur, i stället skapar detta den klarhet som behövs internationellt.  

Ändringsförslag 163
Péter Olajos

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska årligen 
rapportera om sina växthusgasutsläpp 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG senast den 31 mars 
året därpå. 
Kommissionen ska kontrollera 
rapporterna före slutet av den aprilmånad 
som följer på den månad då rapporterna 
skulle lämnas in. Om bestämmelserna 
inte respekterats gäller bestämmelserna i 
artikel 5a.

Or. en

Motivering

Det måste ske en gedigen och oberoende övervakning, rapportering och kontroll på årlig och 
regelbunden basis i alla medlemsstater. För att garantera årliga minskningar krävs det årlig 
och regelbunden rapportering. Genom beslutet bör kommissionen få möjlighet att 
regelbundet utvärdera huruvida en medlemsstat har följt beslutet. Noggrann och regelbunden 
rapportering måste därför vara obligatoriskt. Detta innebär inte ökade administrativa bördor 
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i medlemsstaterna, eftersom de medlemsstaterna enligt Kyotoprotokollet är skyldiga att varje 
år rapportera om utsläppen.

Ändringsförslag 164
Peter Liese

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska årligen 
rapportera om sina växthusgasutsläpp 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG senast den 31 mars 
året därpå.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
ändra de övervaknings- och 
rapporteringskrav som gäller i enlighet 
med beslut 280/2004/EG mot bakgrund av 
erfarenheterna från tillämpningen av 
detta beslut. Kommissionen ska 
kontrollera rapporterna före slutet av den 
aprilmånad som följer på den månad då 
rapporterna skulle lämnas in. Om 
bestämmelserna inte respekterats gäller 
bestämmelserna i artikel 5a.

Or. en

Motivering

Det måste ske en gedigen och oberoende övervakning, rapportering och kontroll på en årlig 
och regelbunden basis i alla medlemsstater. För att garantera årliga minskningar krävs det 
årlig och regelbunden rapportering. Genom beslutet bör kommissionen få möjlighet att 
regelbundet utvärdera huruvida en medlemsstat har följt beslutet. Noggrann och regelbunden 
rapportering måste därför vara obligatoriskt.
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Ändringsförslag 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Standardformatet för rapportering om 
växthusgasutsläpp som resulterar från 
genomförandet av artikel 3, 
användningen av tillgodohavanden i 
enlighet med artikel 4 i detta beslut och 
utsläpp från verksamhet som finns 
uppräknad i bilaga I i 
direktiv 2003/87/EG, ska fastställas i 
enlighet med förfarandet i artikel 9.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska ta fram ett gemensamt rapporteringsformat för utsläpp för att förhindra 
skillnader mellan medlemsstater då denna bestämmelse genomförs.

Ändringsförslag 166
Péter Olajos

Förslag till beslut
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
1. När en medlemsstats utsläpp av 
växthusgaser från källor som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG 
överskrider den årliga utsläppsgränsen 
enligt artikel 3, ska medlemsstaten betala 
straffavgift för de överskridande 
utsläppen som motsvarar det belopp som 
fastställs i artikel 16 i 
direktiv 2003/87/EG. Straffavgiften för 
överskjutande utsläpp ska betalas till en 
gemenskapsfond vars syfte är att 
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finansiera åtgärder för att begränsa 
klimatförändringar.
2. Kommissionen ska vidta åtgärder för 
att upprätta den gemenskapsfond som 
avses i punkt 1. Sådana åtgärder, som 
syftar till att ändra icke-väsentliga delar 
av detta beslut genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 9.2.
3. Intäkterna som fördelas av 
gemenskapsfonden ska ges till de 
medlemsstater som uppfyllde eller 
överträffade sina åtaganden så att de kan 
använda medlen till att ytterligare minska 
växthusgasutsläppen.

Or. en

Motivering

EU har en stor, men förbisedd, energieffektivitetspotential. En stark mekanism för 
uppfyllande av bestämmelser inom de sektorer som inte omfattas av systemet för handel med 
utsläppsrätter skulle leda till minskningar inom byggnads- och transportsektorn, och skapa 
mycket starkare stöd från medlemsstaternas sida för ett bindande energieffektivitetsmål. För 
att vi ska kunna vara effektiva och nå våra minskningsmål och ännu mer måste vi vara säkra 
på att intäkterna från påföljder används för att ytterligare minska koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 167
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Artikel 5a

Efterlevnadsmekanism
1. När en medlemsstats utsläpp av 
växthusgaser från källor som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG 
överskrider den årliga utsläppsgränsen 
för växthusgaser enligt artikel 3 i detta 
beslut, ska medlemsstaten i fråga betala 
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straffavgift för de överskridande 
utsläppen vilken motsvarar det belopp 
som fastställs i artikel 16 i 
direktiv 2003/87/EG. 
2. Utöver vad som anges i punkt 1 ska den 
sammanlagda mängd, uttryckt i ton 
koldioxidekvivalenter, som överskrider 
gränsen dras av från nästa kvantitet 
utsläppsrätter som auktioneras ut av 
medlemsstaten enligt artikel 10.2 i 
direktiv 2003/87/EG. Dessa utsläppsrätter 
ska fördelas mellan och auktioneras ut av 
de medlemsstater som uppfyller sina mål 
så att taket för EU:s system för handel 
med utsläppsrätter behålls orört.

Or. en

Motivering

Strikt efterlevnad behövs för att förslaget ska vara meningsfullt. Överträdelseförfarandet tar 
flera år och gör det mycket svårt att reagera i tid om medlemsstaterna inte lyckas uppfylla 
sina årliga mål för att minska utsläppen. Detta skulle på ett allvarligt sätt kunna hindra 
möjligheterna att nå målen för att minska utsläppen.

Ändringsförslag 168
Peter Liese

Förslag till beslut
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Mekanism för direkta påföljder

1. För att medlemsstaterna entydigt och 
orubbligt ska rätta sig efter 
bestämmelserna ska kommissionen införa 
en mekanism för direkta påföljder mot 
dem. 
2. Påföljdsmekanismen ska göra det 
möjligt för kommissionen att ta ut en 
avgift av de medlemsstater som inte 
uppfyller åtagandena enligt detta beslut.

Adlib Express Watermark



AM\733292SV.doc 35/56 PE409.586v01-00

SV

3. Kommissionen ska omedelbart inleda 
ett direkt påföljdsförfarande efter att den 
utvärderat medlemsstatens årsrapport och 
upptäckt att medlemsstaten inte uppfyllt 
sina åtaganden eller efter att 
kommissionen tagit fram andra bevis på 
att en medlemsstat särskilt inte uppfyllt 
specifika åtaganden.
4. Beräkningen av 
efterlevnadspåföljderna ska kopplas 
samman med beräkningen av 
straffavgifterna för överskridande utsläpp 
enligt direktiv 2003/87/EG och ska 
indexregleras efter euroområdets årliga 
inflationssiffror. Om kommissionen 
beslutar om påföljder för att en 
medlemsstats årliga minskningsmål inte 
uppfyllts ska kommissionen införa en 
mekanism som drar bort utsläppsrätter 
som ska auktioneras från den berörda 
medlemsstatens utsläppsrätter i enlighet 
med artikel 9a och 10 i 
direktiv 2003/87/EG tills betalning 
erhållits. Kommissionen ska också införa 
en mekanism som frigör innehållna 
utsläppsrätter efter det att 
medlemsstaterna betalat påföljderna.
Detaljerna i detta förfarande ska 
fastställas senast den 31 december 2010 i 
en särskild kommissionsförordning som 
ska ta hänsyn till målen och innehållet i 
den förordning som avses i artikel 10.5 i 
direktiv 2003/87/EG i dess ändrade 
lydelse.
5. Kommissionen ska senast den 
31 december 2010 utarbeta nödvändiga 
riktlinjer, beräkningsmetoder, länk till 
beräkning av påföljder för överskridande 
utsläpp enligt direktiv 2003/87/EG, 
uppbärande av påföljder för 
icke-efterlevnad, bestämmelser för 
administrativa förfaranden och 
inrättandet av en särskild fond.
6. Denna särskilda fond ska motta 
intäkter från mekanismen för direkta 
påföljder och fördela dem för att förbättra 

Adlib Express Watermark



PE409.586v01-00 36/56 AM\733292SV.doc

SV

och stärka forskning, produktion, 
användning av förnybar energi och ökad 
energieffektivitet och energisparande i 
EU. Kommissionen ska utvärdera en 
modell som dessa fonder ska använda, 
särskilt för att stödja de medlemsstater 
som överträffar sina mål genom att 
använda medel för att stödja projekt för 
förnybar energi i dessa länder och också 
för att hjälpa medlemsstater som inte 
lyckas uppnå sina mål och som kan visa 
att deras brister inte beror på ovilja eller 
olämpliga instrument utan på ekonomiska 
eller sociala orsaker som hindrar dem att 
nå målen. 

Or. en

Motivering

Endast en stark efterlevnad baserad på klara minskningsmål kan skapa en progressiv 
utsläppsminskning fram till 2020. Det beslut som nu föreslås, med begränsade bestämmelser 
för genomförande och efterlevnad, äventyrar att minskningsmålen inte uppnås. Enligt det 
nuvarande förslaget är medlemsstaterna endast tvungna att rapportera om utsläpp och de 
framsteg de gjort för att nå sina minskningsmål.

Ändringsförslag 169
Anders Wijkman

Förslag till beslut
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
Artikel 5a

Mekanism för direkta påföljder
1. Kommissionen ska införa en mekanism 
för direkta påföljder mot medlemsstater 
som ska tas i bruk om medlemsstaterna 
inte uppfyller sina åtaganden. 
Påföljdsmekanismen ska göra det möjligt 
för kommissionen att direkt ta ut en avgift 
av en medlemsstat som inte uppfyller 
åtagandena enligt detta beslut.
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2. Kommissionen ska senast den 
31 december 2010 utarbeta nödvändiga 
riktlinjer, beräkningsmetoder för 
påföljder vid bristande efterlevnad, 
uppbärande av påföljder och 
bestämmelser för administrativa 
förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 170
Péter Olajos

Förslag till beslut
Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5b
Kommissionen ska fastställa en mekanism 
som drar bort utsläppsrätter som ska 
auktioneras från den berörda 
medlemsstatens utsläppsrätter i enlighet 
med artikel 9a och 10 i 
direktiv 2003/87/EG tills betalning fåtts. 
Kommissionen ska också införa en 
mekanism som frigör innehållna 
utsläppsrätter efter det att den berörda 
medlemsstaten betalat påföljderna.

Or. en

Motivering

En stark och effektiv efterlevnadsmekanism är oerhört viktigt.
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Ändringsförslag 171
Robert Goebbels

Förslag till beslut
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anpassningar som ska tillämpas när ett 
framtida internationellt klimatavtal har 

ingåtts

Anpassningar som ska tillämpas när ett 
framtida internationellt klimatavtal 

godkänns av gemenskapen och 
medlemsstaterna

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 172
Robert Goebbels

Förslag till beslut
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Punkterna 2, 3 och 4 ska tillämpas från 
och med det att gemenskapen ingår ett 
internationellt klimatavtal som leder till 
större obligatoriska minskningar än vad 
som krävs enligt artikel 3.

Inom sex månader efter ingåendet av ett 
internationellt avtal om 
klimatförändringar som leder till större 
obligatoriska minskningar än vad som 
krävs enligt artikel 3, ska kommissionen 
lägga fram ett förslag till rättsakt som 
syftar till att ändra de berörda artiklarna i 
detta beslut i enlighet med innehållet i 
ovannämnda avtal. I förslaget ska man 
bland annat fastställa samtliga 
medlemsstaters bidrag till gemenskapens 
ytterligare minskningsansträngningar. 
Det ändrade beslutet ska tillämpas från 
och med det år som följer på det år då det 
internationella avtalet träder i kraft.

2. Från och med året efter det att det avtal 
som avses i punkt 1 ingås ska 
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gemenskapens utsläpp av växthusgaser 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG år 2020 enligt 
artikel 3.1 minskas ytterligare med en 
kvantitet som motsvarar den 
sammanlagda ytterligare minskning av
utsläppen i gemenskapen av växthusgaser 
från alla källor, vilken gemenskapen 
förbinds att göra i enlighet med avtalet, 
multiplicerat med den andel av 
gemenskapens sammanlagda 
utsläppsminskningar som 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 3 
bidrar till genom minskning av utsläppen 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG.
3. Varje medlemsstat ska bidra till 
gemenskapens ytterligare 
minskningsinsatser i en utsträckning som 
står i proportion till medlemsstatens andel 
av gemenskapens totala utsläpp från 
källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG under 2020 i enlighet 
med artikel 3.
Kommissionen ska ändra bilagan så att 
utsläppsgränserna följer vad som anges i 
första stycket. En sådan åtgärd, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar av detta 
beslut ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 9.2.
4. Medlemsstaterna får öka utnyttjandet 
av de tillgodohavanden för minskade 
växthusgasutsläpp som avses i artikel 4.4 
och som kommer från tredjeländer som 
har ratificerat det avtal som avses i 
punkt 1 och en sådan ökning kan i 
enlighet med punkt 5 avse upp till hälften 
av den ytterligare minskningsinsats som 
görs i enlighet med punkt 2.
Var och en av medlemsstaterna får 
överföra outnyttjade delar av den
kvantiteten till en annan medlemsstat.
5. Kommissionen ska anta åtgärder för att 
främja medlemsstaternas utnyttjande av 
ytterligare tillgodohavanden från projekt 
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och av andra typer av mekanismer som 
skapas inom ramen för det internationella 
avtalet, beroende på vilket som är 
lämpligast.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar av detta beslut 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 9.2.

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 173
Urszula Krupa

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilt i medlemsstater där energisektorn 
är beroende av kol och där avskiljningen 
och lagringen av koldioxid är låg och 
innebär att medlemsstaterna ännu inte 
kunnat minska utsläppen har 
medlemsstater med de lägsta BNP per 
capita inga realistiska möjligheter att 
minska utsläppen av koldioxid utan att 
allvarligt bromsa sin utveckling, vilket 
borde leda till en harmonisering per 
capita i hela gemenskapen.
För att visa solidaritet med dessa länder, 
något som bekräftas i skäl 7 i detta 
dokument bör gemenskapen ta hänsyn till 
dessa länders situation under 
förhandlingarna om internationella avtal 
och bör, av hänsyn till dessa länder, inte 
ändra på de värden som fastställts i 

Adlib Express Watermark



AM\733292SV.doc 41/56 PE409.586v01-00

SV

bilagan för minskning av utsläpp. 

Or. pl

Ändringsförslag 174
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med året efter det att det avtal 
som avses i punkt 1 ingås ska 
gemenskapens utsläpp av växthusgaser 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG år 2020 enligt 
artikel 3.1 minskas ytterligare med en 
kvantitet som motsvarar den sammanlagda 
ytterligare minskning av utsläppen i 
gemenskapen av växthusgaser från alla 
källor, vilken gemenskapen förbinds att 
göra i enlighet med avtalet, multiplicerat
med den andel av gemenskapens 
sammanlagda utsläppsminskningar som 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 3
bidrar till genom minskning av utsläppen 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG.

2. Från och med året efter det att det avtal 
som avses i punkt 1 ingås ska 
gemenskapens utsläpp av växthusgaser 
från källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG år 2020 enligt 
artikel 3.1 minskas ytterligare med en 
kvantitet som motsvarar den sammanlagda 
ytterligare minskning av utsläppen i 
gemenskapen av växthusgaser från alla 
källor, vilken gemenskapen förbinds att 
göra i enlighet med avtalet, ökat med den 
andel av gemenskapens sammanlagda 
utsläppsminskningar som medlemsstaterna 
i enlighet med artikel 3 bidrar till genom 
minskning av utsläppen från källor som 
inte omfattas av direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

”Multiplicerat med” innebär ”ökat med”, men också ”att öka en siffra med det antal gånger 
som nämns”. I det första fallet: Om ett internationellt avtal förpliktigar gemenskapen att 
ytterligare minska utsläppen med 3 % och utsläppsminskningarna för 2020 är 2 % kommer 
gemenskapens åtagande att vara 3 x 2 = 6 %. I det andra fallet: Enligt samma sifferexempel 
kommer gemenskapens åtagande att vara 3 + 2 = 5 %, vilket är i linje med gemenskapens 
ekonomiska intressen.
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Ändringsförslag 175
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ändra bilagan så att 
utsläppsgränserna följer vad som anges i 
första stycket. En sådan åtgärd, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar av detta 
beslut ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll
som avses i artikel 9.2.

Kommissionen ska ändra bilagan så att 
utsläppsgränserna följer vad som anges i 
första stycket. En sådan åtgärd ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 251 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ändra bilagan så att 
utsläppsgränserna följer vad som anges i 
första stycket. En sådan åtgärd, som avser 
att ändra icke-väsentliga delar av detta 
beslut ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 9.2.

Inom sex månader efter ingåendet av ett 
internationellt klimatavtal som leder till 
större obligatoriska minskningar än vad 
som krävs enligt artikel 3, ska 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
rättsakt om varje medlemsstats bidrag till 
gemenskapens extra minskningsinsats, 
som ska antas i enlighet med artikel 251 i 
fördraget.

Or. en

Motivering

Efter att ett internationellt avtal ingåtts behövs ett öppet förfarande för att fastställa 
ytterligare nationella minskningsmål. Fördelningen av insatser bör grunda sig på resultatet 
av de internationella förhandlingarna.
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Ändringsförslag 177
Péter Olajos

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får öka utnyttjandet av 
de tillgodohavanden för minskade 
växthusgasutsläpp som avses i artikel 4.4 
och som kommer från tredjeländer som har 
ratificerat det avtal som avses i punkt 1 och 
en sådan ökning kan i enlighet med punkt 5 
avse upp till hälften av den ytterligare 
minskningsinsats som görs i enlighet med 
punkt 2.

4. Medlemsstaterna får öka utnyttjandet av 
de tillgodohavanden för minskade 
växthusgasutsläpp som avses i artikel 4.4 
och som kommer från andra 
medlemsstater eller tredjeländer som har 
ratificerat det avtal som avses i punkt 1 och 
en sådan ökning kan i enlighet med punkt 5 
avse upp till hälften av den ytterligare 
minskningsinsats som görs i enlighet med 
punkt 2.

Var och en av medlemsstaterna får 
överföra outnyttjade delar av den 
kvantiteten till en annan medlemsstat.

Var och en av medlemsstaterna får sälja
outnyttjade delar av den kvantiteten till en 
annan medlemsstat på auktion.

Or. en

Motivering

Eftersom det finns betydande kostnadseffektiva möjligheter i medlemsstaterna att minska 
utsläppen av koldioxid bör handel, 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. Dessutom bör systemet vara rättvist mot dem som uppfyllt sina åtaganden.

Ändringsförslag 178
Péter Olajos

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Intäkter från auktioner måste 
användas till ytterligare projekt och 
investeringar för att minska 
växthusgasutsläpp.

Adlib Express Watermark



PE409.586v01-00 44/56 AM\733292SV.doc

SV

Or. en

Motivering

För att vi ska kunna vara effektiva och nå våra minskningsmål och till och med mer måste vi 
vara säkra på att intäkterna från auktioner används för att ytterligare minska 
koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 179
Edite Estrela

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska anta åtgärder för att 
främja medlemsstaternas utnyttjande av 
ytterligare tillgodohavanden från projekt 
och av andra typer av mekanismer som 
skapas inom ramen för det internationella 
avtalet, beroende på vilket som är 
lämpligast.

5. Kommissionen ska anta åtgärder för att 
främja medlemsstaternas utnyttjande av 
ytterligare tillgodohavanden från projekt 
som garanterar kvalitet och additionalitet
och bidrar till en hållbar utveckling och 
av andra typer av mekanismer som skapas 
inom ramen för det internationella avtalet, 
beroende på vilket som är lämpligast.

Or. pt

Ändringsförslag 180
Linda McAvan

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Då ett internationellt avtal slutits ska 
kommissionen se över gränsen i artikel 4 
för användningen av tillgodohavanden 
från projekt och om den anser att en 
ändring av gränsen är ändamålsenlig kan 
kommissionen föreslå för 
Europaparlamentet och rådet att ändra 
artikel 4 för att höja gränsen.
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Or. en

Motivering

Vi vet inte i detta skede hur ett nytt internationellt klimatförändringsavtal kommer att se ut, 
och bör inte föregripa resultatet från internationella förhandlingar. I hela paketet har 
kommissionen förutsett att ramen ska anpassas till den nya internationella miljön. I 
konsekvensens namn bör vi även anpassa de tak som satts för användningen av 
tillgodohavanden från projekt genom att införa en översynsklausul. EU bör ha de medel som 
behövs för att svara snabbt på ändringar av tillgodohavanden från projekt i internationella 
överenskommelser. 

Ändringsförslag 181
Anders Wijkman

Förslag till beslut
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Trots artikel 4 och 6 får medlemsstaterna 
använda tillgodohavanden från
1. de projekt för ny- och återplantering av 
skog som certifierats av styrelsen för 
mekanismen för ren utveckling och de 
som verifierats inom ramen för 
förfarandet för övervakningskommittén 
för gemensamt genomförande,
2. skogsbruk i utvecklingsländer med 
vilka ett avtal har slutits i enlighet med 
artikel 11a.5 i direktiv 2003/87/EG, samt 
3. skogsprojekt i utvecklingsländer som 
överensstämmer med det internationella 
avtal som avses i artikel 6.1 i beslutet.

Or. en

Motivering

EU bör respektera sina internationella åtaganden och tillåta medlemsstaterna att använda 
skogstillgodohavanden som EU accepterat enligt Kyotoprotokollet och framtida 
internationella avtal om klimatförändringar. Skogstillgodohavanden är också det mest 
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effektiva sättet att garantera att utvecklingsländer engagerar sig i att på lång sikt och på ett 
trovärdigt sätt undvika skogsskövling och ägna sig åt ny- och återplantering som är 
nödvändiga för att minska klimatförändringarna.

Ändringsförslag 182
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Trots artikel 4 och 6 får medlemsstaterna 
använda tillgodohavanden från
1. de projekt för ny- och återplantering av 
skog som certifierats av styrelsen för 
mekanismen för ren utveckling och de 
som verifierats inom ramen för 
förfarandet för övervakningskommittén 
för gemensamt genomförande,
2. skogsbruk i utvecklingsländer med 
vilka ett avtal har slutits i enlighet med 
artikel 11a.5 i direktiv 2003/87/EG, samt 
3. skogsprojekt i utvecklingsländer som 
överensstämmer med det internationella 
avtal som avses i artikel 6.1 i beslutet.

Or. en

Motivering

EU bör respektera sina internationella åtaganden och tillåta medlemsstaterna att använda 
skogstillgodohavanden som EU accepterat enligt Kyotoprotokollet och framtida 
internationella avtal om klimatförändringar. Skogstillgodohavanden är också det mest 
effektiva sättet att garantera att utvecklingsländer engagerar sig i att på lång sikt och på ett 
trovärdigt sätt undvika skogsskövling och ägna sig åt ny- och återplantering som är 
nödvändiga för att minska klimatförändringarna.
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Ändringsförslag 183
Robert Goebbels

Förslag till beslut
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Användning av upptag i sänkor vid 
avsaknad av framtida internationella 
klimatavtal.
I avsaknad av ett internationellt 
klimatavtal efter 2012 kan 
medlemsstaterna använda upptag av 
växthusgasutsläpp i sänkor för 
genomförandet av sina åtaganden enligt 
artikel 3.

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 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Förslag till beslut
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Utvidgad räckvidd för direktiv 

2003/87/EG
Den totala mängden utsläpp enligt artikel 
3 i detta beslut ska anpassas efter den 
mängd tillgodohavanden för utsläpp av 
växthusgaser som utfärdas i enlighet med 
artikel 11 i direktiv 2003/87/EG på grund 
av ändringar vad gäller vilka källor som 
omfattas av direktivet till följd av 
kommissionens slutliga godkännande av 
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de nationella fördelningsplanerna för 
perioden 2008–2012 i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG.
Kommissionen ska offentliggöra uppgifter 
om sådana anpassningar.

Or. en

Motivering

Med tanke på att detta beslut kommer att omfatta systemet för handel med utsläppsrätter, i 
stället för att som i nuläget bara komplettera det, kommer det inte att behövas någon 
anpassningsmekanism för att beakta en eventuell ökning enligt detta system eftersom det inte 
på något sätt kommer att påverka de totala nationella målkvantiteterna.

Ändringsförslag 185
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den totala mängden utsläpp enligt artikel 3 
i detta beslut ska anpassas efter den mängd 
tillgodohavanden för utsläpp av 
växthusgaser som utfärdas i enlighet med 
artikel 11 i direktiv 2003/87/EG på grund 
av ändringar vad gäller vilka källor som 
omfattas av direktivet till följd av 
kommissionens slutliga godkännande av de 
nationella fördelningsplanerna för perioden 
2008–2012 i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG.

Den totala mängden utsläpp enligt artikel 3 
i detta beslut ska anpassas efter

a) den mängd tillgodohavanden för utsläpp 
av växthusgaser som utfärdas i enlighet 
med artikel 11 i direktiv 2003/87/EG på 
grund av ändringar vad gäller vilka källor 
som omfattas av direktivet till följd av 
kommissionens slutliga godkännande av de 
nationella fördelningsplanerna för perioden 
2008–2012 i enlighet med 
direktiv 2003/87/EG,

b) uteslutandet av små anläggningar med 
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en installerad tillförd effekt under 25 MW 
och rapporterade utsläpp till den behöriga 
myndigheten på mindre än 25 000 ton 
koldioxidekvivalenter i enlighet med 
artikel 27 i direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Ändringsförslag 186
Avril Doyle

Förslag till beslut
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Article 7a
Stöd från gemenskapsåtgärder till 

medlemsstaternas åtaganden
1. När planerad gemenskapspolitik och 
planerade gemenskapsåtgärder avsevärt 
skulle kunna påverka uppnåendet av 
medlemsstaternas åtaganden för att 
minska utsläppen av växthusgaser på ett 
på positivt eller negativt sätt ska 
konsekvensbedömningen av varje förslag 
innehålla en kvantifiering av påverkan på 
växthusgasutsläppen på varje enskild 
medlemsstat och på gemenskapen som 
helhet. 
2. Senast den 31 december 2010, och 
därefter vart tredje år, ska kommissionen 
utarbeta en rapport om hur 
gemenskapens politik och åtgärder 
positivt och negativt påverkar varje 
enskild medlemsstats insatser och 
gemenskapen som helhet för att begränsa 
utsläppen av växthusgaser i enlighet med 
artikel 3.1 och artikel 6.3.

Or. en
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Motivering

För de flesta sektorer som inte omfattas av systemet för handeln med utsläppsrätter kommer 
gemenskapsåtgärder att vara viktiga för att medlemsstaterna ska kunna uppfylla sina 
åtaganden (t.ex. när det gäller transport och fordonseffektivitetsnormer, effektivitetsnormer 
för byggnader och apparater, jordbruk). Effekten av den föreslagna gemenskapspolitiken och 
de föreslagna gemenskapsåtgärderna bör utvärderas på det stadium då politiken utformas 
och ses över regelbundet.

Ändringsförslag 187
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
På grundval av erfarenheterna av 
tillämpningen av detta beslut och de 
framsteg som gjorts i fråga om 
övervakningen av utsläpp av 
växthusgaser, ska kommissionen med 
hänsyn till den internationella 
utvecklingen sammanställa en omfattande 
utvärderingsrapport om tillämpningen av 
detta beslut.
Kommissionen ska överlämna rapporten 
till Europaparlamentet och rådet senast 
den 30 juni 2015, vid behov åtföljd av 
förslag. Rapporten ska utarbetas och 
lämnas in tillsammans med en rapport om 
tillämpningen av direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Detta är ett systerförslag till direktivet om systemet för handeln med utsläppsrätter. Klimat-
och energipaketet är ett mycket komplicerat och sofistikerat politiskt verktyg, vars funktion 
noggrant måste ses över 2015. Denna process bör parallellt beakta systemet för handeln med 
utsläppsrätter och sektorer som inte omfattas av systemet för handeln med utsläppsrätter.
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Ändringsförslag 188
Satu Hassi

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artiklarna 5a och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5a.1–4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
det beslutet.

Or. en

Motivering

En anpassning av bestämmelsen till det standardiserade sättet att hänvisa till det nya 
föreskrivande förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 189
Johannes Lebech

Förslag till beslut
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
genomförandet av detta beslut. 
Kommissionen ska lägga fram rapporten 
inför Europaparlamentet och rådet senast 
den 31 oktober 2016, i förekommande fall 
tillsammans med förslag till åtgärder.

Kommissionen ska utarbeta rapporter om 
genomförandet av detta beslut. Denna 
första rapport ska kommissionen lägga 
fram inför Europaparlamentet och rådet 
senast den 31 oktober 2015, i 
förekommande fall tillsammans med 
förslag till åtgärder. Dessa rapporter ska 
därefter läggas fram för 
Europaparlamentet och rådet vart annat 
år senast den 31 oktober. 

Or. en
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Ändringsförslag 190
Roberto Musacchio

Förslag till beslut
Bilaga

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilagan utgår.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör uppdatera bilagan med nya uppgifter i enlighet med de frågor som 
ändrats i artikel 3.

Ändringsförslag 191
Péter Olajos

Förslag till beslut
Bilaga

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilagan 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. 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 handel med utsläppsrätter.
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Ändringsförslag 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Förslag till beslut
Bilaga

Kommissionens förslag

Gränser för 
medlemsstaternas utsläpp av 

växthusgaser 2020 i 
förhållande till 

utsläppsnivåerna för utsläpp 
som inte omfattas av direktiv 

2003/87/EG

Medlemsstaternas utsläpp av 
växthusgaser 2020 som resultat av 

genomförande av artikel 3

(antal ton i koldioxidekvivalenter)

Belgien -15 % 70954356

Bulgarien 20 % 35161279

Tjeckien 9 % 68739717

Danmark -20 % 29868050

Tyskland -14 % 438917769

Estland 11 % 8886125

Irland -20 % 37916451

Grekland – 4 % 64052250

Spanien -10 % 219018864

Frankrike -14 % 354448112

Italien -13 % 305319498

Cypern – 5 % 4633210

Lettland 17 % 9386920

Litauen 15 % 18429024

Luxemburg -20 % 8522041

Ungern 10 % 58024562

Malta 5 % 1532621
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Nederländerna -16 % 107302767

Österrike -16 % 49842602

Polen 14 % 216592037

Portugal 1 % 48417146

Rumänien 19 % 98477458

Slovenien 4 % 12135860

Slovakien 13 % 23553300

Finland -16 % 29742510

Sverige -17 % 37266379

Förenade 
kungariket

-16 % 310387829

Ändringsförslag

Medlemsstaternas 
begränsningar av utsläpp 

av växthusgaser 2020 
jämfört med målet i 
Kyotoprotokollet för 

utsläpp av växthusgaser 

Medlemsstaternas utsläpp av 
växthusgaser 2020 som resultat av 

genomförande av artikel 3

(antal ton i koldioxidekvivalenter)

Belgien -18 % 110 535

Bulgarien -18 % 100 043

Tjeckien -18 % 146 541

Danmark -18 % 45 402

Tyskland -18 % 798 368

Estland -18 % 32 155

Irland -18 % 51 526

Grekland -18 % 109 662

Spanien -18 % 273 256
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Frankrike -18 % 462 419

Italien -18 % 396 270

Cypern -18 %

Lettland -18 % 19 546

Litauen -18 % 37 278

Luxemburg -18 % 7 774

Ungern -18 % 88 948

Malta -18 %

Nederländerna -18 % 164 207

Österrike -18 % 56 394

Polen -18 % 434 302

Portugal -18 % 62 638

Rumänien -18 % 213 093

Slovenien -18 % 15 355

Slovakien -18 % 54 355

Finland -18 % 58 223

Sverige -18 % 61 531

Förenade 
kungariket

-18 %
559 581

Or. en

Motivering

För att nå EU:s utsläppsminskningsmål för 2020 skulle det krävas en gemensam minskning 
på 18 % för varje enskild medlemsstat jämfört med dess mål från Kyotoprotokollet. Cypern 
och Malta ingår inte i bilaga I och de har inga mål enligt Kyotoprotokollet. Siffrorna för 
dessa länder bör därför förhandlas.
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Ändringsförslag 193
Urszula Krupa

Förslag till beslut
Bilaga – rad 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Polen   14%   216592037 Polen   20 %  52
 227991617

Or. en

Motivering

Polen uppfyller alla sina åtaganden rörande en minskning av koldioxidutsläppen på ett 
exemplariskt sätt.

Samtidigt är dess energi och industri nästan till 100 % beroende av kol.

Det mål som har fastställts (14 %) är långt över landets kapacitet och kommer att dämpa 
landets ekonomiska tillväxt och underminera de ansträngningar som hittills gjorts.

Den gräns på 20 % som läggs fram i detta ändringsförslag är den absoluta minimigränsen 
som gör det möjligt för den polska ekonomin att fortsätta sin nuvarande hållbara ekonomiska 
utveckling och kommer att göra det möjligt att anpassa till nya bestämmelser.
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