
 
A5-0237/2002 - Ordfører: Anneli Hulthén 16/09/2002/ 1 

 
P5_TA(2002)0439 

Det europæiske klimaændringsprogram  

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om iværksættelse af det 
europæiske klimaændringsprograms første fase (KOM(2001) 580 - C5-0164/2002 - 
2002/2072(COS)) 
 
Europa-Parlamentet, 
 
- der henviser til Kommissionens meddelelse (KOM(2001) 580 – C5-0164/2002), 
 
- der henviser til EF-traktatens artikel 2 og 6, i henhold til hvilke miljøbeskyttelseskrav skal 

integreres i Fællesskabets politik for forskellige sektorer med henblik på at fremme en 
bæredygtig udvikling, 

 
- der henviser til EF-traktatens artikel 174, stk. 3,  
 
- der henviser til Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om 

klimaændringer (UNFCCC) fra december 1997, 
 
- der henviser til EF’s ratificering af Kyoto-protokollen den 4. marts 2002, 
 
- der henviser til det sjette miljøhandlingsprogram1, 
 
- der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Göteborg den 15. og 16. juni 

2001, 
 
- der henviser til det sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og 

demonstration2, 
 
- der henviser til Kommissionens meddelelse om EU's politikker og foranstaltninger til 

reduktion af drivhusgasemissionerne: Mod et europæisk klimaændringsprogram 
(KOM(2000) 88), 

 
- der henviser til forretningsordenens artikel 47, stk. 1, 
 
- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og 

Forbrugerpolitik og udtalelse fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske 
Forbindelser, Forskning og Energi (A5-0237/2002), 

 
A. der henviser til, at drivhusgasemissionerne i Europa er høje, og at reduktionerne i 

1990’erne hovedsageligt var engangsvirkninger i et fåtal af medlemsstaterne; der henviser 
til, at ifølge medlemsstaternes og Kommissionens prognoser er de nuværende politikker 
og foranstaltninger ikke tilstrækkelige til at sikre en reduktion af de samlede 

                                                 
1  EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1. 
2  EFT L 232 af 29.8.2002, s. 1. 
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drivhusgasemissioner i EU i overensstemmelse med EU’s forpligtelser inden for 
rammerne af Kyoto-protokollen, 

 
B. der henviser til, at fælles og samordnede tiltag på fællesskabsplan vil være et vigtigt 

supplement til de nationale strategier, som medlemsstaterne skal udarbejde for at opfylde 
deres respektive forpligtelser i Kyoto-protokollen i henhold til aftalen om, hvordan 
emissionsformindskelserne skal fordeles, samt bidrage til, at formindskelserne af 
drivhusgasemissioner sker på en samfundsøkonomisk effektiv måde, 

 
1. glæder sig over Kommissionens meddelelse, da arbejdet med det europæiske 

klimaændringsprogram er nødvendigt for, at EU skal kunne opfylde kravene i Kyoto-
protokollen; 

 
2. glæder sig over Kommissionens støtte til erklæringerne fra stats- og regeringscheferne på 

Det Europæiske Råd i Göteborg i juni 2001 og over dens udtalelse om, at målsætningen 
om at reducere drivhusgasemissionerne med 8% i forhold til 1990-niveauet snarere udgør 
et minimum end et maksimum; 

 
3. beklager, at Kommissionen ikke har givet tilstrækkelige oplysninger om, hvorfor kun 12 

af de 42 mulige foranstaltninger, som er blevet drøftet, i henhold til meddelelsen vil blive 
behandlet på EU-plan, til trods for, at disse 12 foranstaltninger på ingen måde vil være 
tilstrækkelige til at opnå den krævede emissionsreduktion på 8%; 

 
4. er af den opfattelse, at det europæiske klimaændringsprogram (EKP) har stor miljø- og 

industripolitisk betydning, og understreger, at den enkelte stats ansvar for, at 
klimabeskyttelsesmålet nås, fortsat gælder trods de foreslåede foranstaltninger på EU-
plan, og at der med henblik herpå fortsat skal bibeholdes nationale handlingsmarginer, i 
hvilken forbindelse hvert medlemsland skal overholde de kvoter, der er tildelt det i 
henhold til aftalen om fælles byrdefordeling; 

 
5. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en plan for tiden efter Kyoto-protokollens første 

forpligtelsesperiode, som omfatter større tiltag inden for forskning og udvikling, navnlig 
med fokus på energisektoren og de renere processer, som skal indføres for at mindske 
emissionerne både på europæisk og globalt plan; 

 
6. er af den opfattelse, at de mest omkostningseffektive foranstaltninger skal træffes først, 

hvilket svarer til målsætningerne i Kyoto-protokollen; 
 
7. beklager, at foranstaltninger inden for landbrugspolitikken ikke er medtaget i denne første 

gennemførelsesfase af klimaændringsprogrammet, og fremhæver, at 
drivhusproblematikken bør inddrages i den igangværende evaluering af EU’s fælles 
landbrugspolitik, herunder især med hensyn til metan og dinitrogenoxid; 

 
8. beklager, at Kommissionens forslag til handel med drivhusgasemissioner inden for 

bestemte industriområder og inden for elproduktionsområdet, som ganske vist er et meget 
ambitiøst forslag, ikke suppleres af en overordnet strategi, især i relation til områderne 
transport og private husholdninger, selv om det også på disse områder er absolut 
nødvendigt at gennemføre hurtige foranstaltninger; 
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9. fremhæver, at klimapolitikken er global, og påpeger, at det blandt de øvrige internationale 
partnere er nødvendigt også at inddrage udviklingslandene, kandidatlandene og Rusland; 
er bekymret over, at Kommissionen vil overveje aktiviteter med det formål at fremme 
anvendelsen af dræn, da det kun er emissionsformindskelser, der er et hensigtsmæssigt 
mål; 

 
Tværgående spørgsmål 
 
10. opfordrer Kommissionen til mere aktivt at tilskynde medlemsstaterne til at gennemføre og 

overholde direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 1 
(IFBF-direktivet) samt opstille nationale strategier for behandling af 
energieffektivitetskrav i forbindelse med IFBF-tilladelser; 

 
11. mener, at Kommissionen bør prioritere arbejdet med at fastlægge 

emissionsgrænseværdier, som er fastlagt ved hjælp af den bedst tilgængelige teknologi, 
og opfordrer Kommissionen til også at opdatere de tekniske referencedokumenter inden 
for andre områder, f.eks. aluminiumindustrien, hvilket kan få en stor virkning med hensyn 
til formindskelser af drivhusgasemissioner i kandidatlandene, når de tiltræder EU; 

 
12. mener, at JI (mekanismen for fælles gennemførelse) og CDM (mekanismen for 

bæredygtig udvikling) kan være omkostningseffektive måder, hvorpå 
drivhusgasemissionerne kan mindskes, samtidig med at den bæredygtige udvikling og 
teknologioverførslen fremmes; fremhæver, at der i denne forbindelse skal fokuseres på 
vedvarende energi og energieffektivitet, og at de skal supplere de nationale 
foranstaltninger inden for EU, idet størstedelen af reduktionen skal opnås ved hjælp af 
nationale foranstaltninger;  

 
13. minder om, at overvågningsmekanismen i henhold til afgørelse 1999/296/EF2 ikke altid 

har fungeret i praksis, og mener, at det er vigtigt for Unionens troværdighed, at den 
planlagte revision af mekanismen også omfatter en opstramning, hvor sanktioner kan 
være et muligt instrument i tilfælde af manglende rapportering; 

 
14. lægger vægt på, at indsamling af data om og kontrol med emissioner af drivhusgasser sker 

med et minimum af administrative udgifter; 
 
15. kræver, at forskningen i bedre målemetoder styrkes; 
 
16. mener, at instrumenter såsom handel med emissionskvoter og energibeskatning skal 

samordnes, således at prisrelationerne på lang sigt bliver sådan, at lave 
kuldioxidemissionsværdier koster mindre end høje emissionsværdier, samtidig med at 
subventioner, der modvirker emissionsreduktionsmål, f.eks. støtte til kulindustrien, skal 
udfases; kræver derfor, at de sektorer, der ikke er beskæftiget med handlen med 
emissionskvoter, i stedet pålægges en indtægts- og konkurrenceneutral og harmoniseret 
drivhusgasbaseret emissionsafgift, som skal være afstemt mellem EU-medlemsstaterne; 

 
Energi 
 

                                                 
1  EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. 
2  EFT L 117 af 5.5.1999, s. 35. 
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17. understreger, at klimapolitikken skal udgøre et af de primære principper i EU’s fremtidige 
energipolitik, hvor udbredelsen af kombineret kraft og varme – sammen med andre tiltag 
med sigte på at fremme energieffektivitet på efterspørgsels- og udbudssiden – er 
afgørende for at fremme en bæredygtig energiøkonomi; 

 
18. glæder sig over forslaget om at tilstræbe flere fællesskabsforanstaltninger med henblik på 

at fremme den kombinerede kraft-varme-produktion og glæder sig især over, at 
Kommissionen kun vil fremme effektive anlæg; kræver endvidere, at der straks 
fremlægges et ambitiøst forslag, som indeholder forpligtende mål, men efterspørger 
samtidig en internationalt anerkendt definition af kombineret kraft-varme-produktion; 
minder også om, at det er nødvendigt med integration af miljøomkostningerne og klare 
regler for forsyningsnettets sammenkobling og salg af kombineret kraft-varme-elektricitet 
for at kunne udnytte de brugbare teknologier; 

 
19. kræver en hurtig vedtagelse af direktivet om fremme af kombineret kraft og varme, i 

hvilken forbindelse der skal lægges vægt på lave omkostninger og stor effektivitet; 
 
20. mener, at et direktiv om fremme af biobrændselsbaseret varmeproduktion bør have 

mindst samme tidsmæssige prioritet som direktivet om fremme af kombineret kraft-
varme-produktion og omfatte biobrændsel fra skovbrug, landbrug, frugtavl, haver og 
parkforvaltning samt fra industrielle restprodukter og sorteret affald;  

 
21. gør opmærksom på, at det er absolut nødvendigt at fastsætte mindstekrav til 

forbrugerartiklers energieffektivitet, således at de mindst energieffektive forbrugerartikler 
kan fjernes fra markedet; fremhæver, at det på dette område er muligt at opnå 
energibesparelser, uden at det går ud over komforten, og at de i mange tilfælde kan betale 
sig i løbet af få måneder eller år; opfordrer derfor Kommissionen til at fremlægge et 
forslag herom inden udgangen af 2002 og i den forbindelse lægge ambitiøse krav til 
grund herfor; 

 
22. ser positivt på Kommissionens planer om hurtigst muligt at forelægge et forslag til 

direktiv om styring af energiefterspørgslen; mener dog, at forslaget både er vagt og uklart 
formuleret, og opfordrer Kommissionen til at forklare, hvad formålet med lovgivningen 
er; 

 
23. beklager, at Kommissionen ikke har fremsat et forslag til direktiv om mere 

energieffektive offentlige indkøb, men ser positivt på Kommissionens planer om at stille 
retningslinjer vedrørende energieffektiv teknologi til rådighed for den offentlige 
indkøbssektor; opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvilken indflydelse sådanne 
retningslinjer ville få for fjernelsen af hindringerne for energieffektive offentlige indkøb i 
den nuværende og fremtidige fællesskabslovgivning, og opfordrer Kommissionen til at 
fremsætte et forslag til direktiv om energieffektive offentlige indkøb; 

 
24. mener, at det er en mangel, at Kommissionens meddelelse om iværksættelse af EKP's 

første fase overhovedet ikke indeholder noget forslag til forbedring af energieffektiviteten 
inden for bolig- og bygningsmassen i Den Europæiske Union; minder om, at det er vigtigt 
i et sådant forslag fortsat at fokusere på både nye og eksisterende bygninger, idet 
størstedelen af bygningerne i EU i modsat fald ikke vil være omfattet; gør opmærksom 
på, at det oprindelig foreslåede direktiv endvidere indeholder meget brede undtagelser for 
bygningstyper som industribygninger samt historiske eller midlertidige bygninger; 
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25. bekræfter, at det er vigtigt, at der eksisterer en fælles overvågning og koordination på 

fællesskabsplan af oplysningskampagner om energieffektivitet på nationalt og lokalt plan, 
men at medlemsstaterne skal bestemme, hvordan kampagnerne skal gennemføres; 
beklager samtidig, at Kommissionen ikke inddrager transportsektoren i kampagnen for at 
øge befolkningens bevidsthed og i startkampagnen, eftersom rejsevaner og privatbilisme 
burde indgå i en kampagne for at reducere energiforbruget; 

 
26. anser det for hensigtsmæssigt, at der gøres yderligere fremskridt med harmoniseringen af 

energiafgifter i EU; 
 
Transport 
 
27. mener stadig, at det er positivt, at Kommissionen anvender resultaterne fra hvidbogen om 

en fælles transportpolitik, eftersom dette reducerer risikoen for, at forskellige direktorater 
foreslår foranstaltninger, som modvirker hinanden; 

 
28. bifalder, at Kommissionen i det sjette miljøhandlingsprogram1 opfordres til ved udgangen 

af 2002 at fremlægge en meddelelse om kvantitative miljømæssige mål med henblik på at 
sikre et bæredygtigt transportsystem inden for rammerne af EU-målet om en nedsættelse 
af drivhusgasemissionerne på 8%; 

 
29. fremhæver nødvendigheden af at lade alle motorkøretøjer være omfattet af 

fællesskabsstrategien vedrørende reduktion af CO2-emissioner og opfordrer derfor 
Kommissionen til at fremlægge et forslag til, hvordan det lovgivningsmæssigt er muligt at 
begrænse CO2-emissionerne fra lette og tunge køretøjer, og til at indlede drøftelser med 
bilindustrien for ved hjælp af frivillige forpligtelser at opnå en reduktion af CO2-
emissionerne, også fra de stadig mere populære varevogne og lette lastbiler; 

 
30. mener, at det er af afgørende betydning, at transportsektoren også bidrager til Kyoto-

målet om en nedsættelse af CO2-emissionerne på 8%, og er derfor af den opfattelse, at 
den frivillige aftale vedrørende CO2-emissioner, som Foreningen af Europæiske 
Automobilfabrikanter (ACEA) har indgået, skal gennemgås nærmere på baggrund af 
kontrolresultaterne fra rapporten for 2003; 

 
31. understreger, at det er nødvendigt, at transport foregår med en så energieffektiv 

transportform som muligt, og at miljøomkostningerne derfor skal integreres for alle 
transportformer med henblik på at skabe ensartede konkurrencevilkår og for at ændre 
transportadfærden; den offentlige sektor bør gennem investeringer fremme anvendelsen af 
transportformer, som følger principperne om bæredygtighed og klimabeskyttelse; 

 
32. støtter alle foreslåede foranstaltninger, som er i stand til at skabe et afbalanceret forhold 

mellem de forskellige transportformer, forbedre den nuværende infrastrukturudnyttelse og 
muliggøre en mere afbalanceret beregning af prisen for infrastrukturbenyttelse; 

 
33. understreger betydningen af at fjerne hindringer for skift mellem transportformer med 

henblik på at nedbringe emissionerneog af at fremme kombineret transport;  
 
                                                 
1  Jf. artikel 5, stk. 2, nr. (iii), litra d). 
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34. understreger, at økonomiske instrumenter på markedsvilkår skal støtte brændstoffer og 
teknologier med lave eller ingen emissioner; mener, at et forslag om ensartet beskatning 
af brændstof er positivt, men at det er nødvendigt at fastsætte minimumsværdier, således 
at medlemsstaterne ikke behøver at sænke deres niveauer, og således at de ikke fratages et 
eventuelt instrument, som kan give dem mulighed for at opfylde deres del af EU’s 
forpligtelser; 

 
35. påpeger, at Kommissionens relativt tøvende tilgang og Rådets forsigtige holdning til en 

skattemæssig harmonisering på transportområdet samt manglen på omfattende 
lovgivningsmæssige instrumenter sammenholdt med vedtagelsen af direktivet om handel 
med kvoter for drivhusgasemissioner kan medføre uønskede forvridninger, f.eks. mellem 
jernbane- og landevejstransport; kræver derfor, at der så hurtigt som muligt fremlægges 
og vedtages effektive styringsinstrumenter på transportområdet; 

 
36. mener, at forslaget om fremme af transportsektorens anvendelse af biobrændstoffer er 

meget vigtigt, og anser det for hensigtsmæssigt at fremme anvendelse af biobrændstoffer 
inden for transportsektoren, men påpeger, at omkostningerne ved reduktion af CO2-
emissionerne på ca. 100 € pr. t  er meget høje; kræver derfor, at der ydes støtte til 
udviklingen af især miljøeffektive biobrændstoffer, og at den teknologiske innovation på 
dette område fremmes; 

 
Industrisektoren 
 
37. glæder sig over, at Kommissionen agter at fremsætte et forslag til et rammedirektiv om 

fluoriserede gasser, som sigter mod at gennemføre en emissionsreduktion på alle områder 
ved at begrænse og overvåge anvendelsen af disse gasser og indføre begrænsninger med 
hensyn til markedsføring og anvendelse til visse formål; anser den snarlige nedsættelse af 
emissionerne af fluoriserede gasser samt den forbedrede overvågning for at være en 
omkostnings- og miljøeffektiv foranstaltning; 

 
38. mener, at det er vigtigt, at alle anvendelsesområder medtages i forslaget, og at arbejdet 

med målet vedrørende ozonlaget samt klimamålet bør koordineres i EU’s miljøarbejde, 
for så vidt angår køle- og ventilationssektoren og støtte til ny teknologi; 

 
Næste fase 
 
39. kræver, at de foranstaltninger, som Kommissionen nævner i sin meddelelse, gennemføres 

så hurtigt som muligt, og at de yderligere foranstaltninger, som er blevet fastsat i det 
europæiske klimaprogram, hurtigst muligt udmønter sig i konkrete lovgivningsinitiativer; 
mener i den forbindelse, at de foranstaltninger, der i henhold til subsidiaritetsprincippet 
bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, og som åbner mulighed for en hurtig 
gennemførelse og er specielt omkostningseffektive, bør behandles hurtigere; 

 
40. opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet underrettet om fremskridt i 

klimaændringsprogrammet, for så vidt angår identificering af specifikke strategier og 
foranstaltninger, og om de foranstaltninger, der er under behandling, samt til at tage 
hensyn til Parlamentets forslag; 

 
o 

o     o 
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41. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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