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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om medlemsstaternes indsats 
for at nedbringe deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets 
forpligtelser til at nedbringe drivhusgasemissionerne frem til 2020
(KOM(2008)0017 – C6–0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0017),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0041/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
(A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til beslutning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Fællesskabets synspunkt, der senest er 
kommet til udtryk på Det Europæiske Råds 
møde den 5. november 2007 i Bruxelles, 
er, at for at dette mål skal kunne opfyldes, 
må den globale årsmiddeltemperatur ved 
jordoverfladen ikke stige med mere end 
2 °C over det førindustrielle niveau, hvilket 
indebærer, at de globale 
drivhusgasemissioner bør mindskes til 
mindst 50 % under 1990-niveauerne frem 
til 2050. Alle økonomiske sektorer bør 

(2) Fællesskabets synspunkt, der senest er 
kommet til udtryk på Det Europæiske Råds 
møde den 5. november 2007 i Bruxelles, 
er, at for at dette mål skal kunne opfyldes, 
må den globale årsmiddeltemperatur ved 
jordoverfladen ikke stige med mere end 
2 °C over det førindustrielle niveau, hvilket 
indebærer, at de globale 
drivhusgasemissioner bør mindskes til 
mindst 50 % under 1990-niveauerne frem 
til 2050. Alle økonomiske sektorer bør 
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medvirke til at virkeliggøre denne 
nedbringelse af emissionerne. 
Industrilandene bør fortsat gå forrest ved at 
forpligte sig til kollektivt at nedbringe 
deres drivhusgasemissioner i 
størrelsesorden 30 % frem til 2020 
sammenholdt med 1990.

medvirke til at virkeliggøre denne 
nedbringelse af emissionerne. 
Industrilandene bør fortsat gå forrest ved at 
forpligte sig til kollektivt at nedbringe 
deres drivhusgasemissioner i 
størrelsesorden 30 % frem til 2020 
sammenholdt med 1990 og i 
størrelsesordenen 80 % frem til 2050.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til beslutning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF1, 
hvori der blev fastlagt en ordning for 
handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet inden 
for nærmere bestemte økonomiske sek-
torer. For på en omkostningseffektiv måde 
at opfylde målsætningen om at nedbringe 
drivhusgasemissionerne med 20 % senest i 
2020 sammenholdt med 1990-niveauerne 
bør alle økonomiske sektorer medvirke til 
at virkeliggøre denne nedbringelse af 
emissionerne. Medlemsstaterne bør derfor 
gennemføre nye politikker og 
foranstaltninger for yderligere at begrænse 
drivhusgasemissionerne fra kilder, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF.

(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF2, 
hvori der blev fastlagt en ordning for 
handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet inden 
for nærmere bestemte økonomiske sek-
torer. For på en omkostningseffektiv måde 
at opfylde målsætningen om at nedbringe 
drivhusgasemissionerne med 30 % senest i 
2020 sammenholdt med 1990-niveauerne 
eller 20 %, hvis den samlede aftale for 
perioden efter 2012 forsinkes, bør alle 
økonomiske sektorer, herunder 
international søtransport, medvirke til at
virkeliggøre denne nedbringelse af 
emissionerne. Medlemsstaterne bør derfor 
gennemføre nye politikker og 
foranstaltninger for yderligere at begrænse 
drivhusgasemissionerne fra kilder, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF.

                                               
1 EFT L 275 af 25.10.2003, s. 32. Ændret ved direktiv 2004/101/EF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 18).
2 EFT L 275 af 25.10.2003, s. 32. Ændret ved direktiv 2004/101/EF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 18).
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Or. en

Begrundelse

Ifølge IPCC's 4. evalueringsrapport skal de industrialiserede lande nedbringe deres 
emissioner med 25-40 % i forhold til 1990-niveauerne, hvis man vil opnå 50 %'s 
sandsynlighed for, at den globale opvarmning kan begrænses til 2 o C i forhold til det 
førindustrielle niveau. Statscheferne har gentagne gange nævnt målet på -30 %, som bør være 
udgangspunktet for planlægning af foranstaltninger i medlemsstaterne med henblik på at nå
EU's klimamål.

Ændringsforslag 3

Forslag til beslutning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Drivhusgasemissioner fra sektorer, 
der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, bør fortsat falde lineært 
hvert år efter 2020, således at sådanne 
emissioner nedbringes med 80 % i forhold 
til 1990-niveauerne frem til 2050 med det 
endelige mål at fjerne 
drivhusgasemissionerne fra brug af fossilt 
brændsel i EU. Kommissionen bør i 2012 
undersøge, om dette mål er 
hensigtsmæssigt på grundlag af EU's 
internationale forpligtelser og den seneste 
klimavidenskab vedrørende 
klimafølsomhed og muligheden for at 
gøre en reduktion af 
drivhusgasemissionerne nødvendig for at 
undgå farlig menneskeskabt påvirkning 
af klimaet, og i givet fald fremlægge 
forslag til en differentiering af målet 
mellem medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

På Det Europæiske Råds møde i marts 2007 blev det fastslået, at reduktioner i 
størrelsesordenen 60-80 % i de industrialiserede lande er nødvendige frem til 2050. For at 
realisere sådanne reduktioner må medlemsstaterne have en langsigtet politik inden for flere 
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sektorer, f.eks. bolig, arealudnyttelse og transport, for at undgå yderligere investeringer i 
infrastruktur, der ikke er forenelig med målene for beskyttelse af klimaet. Dette er ligeledes i 
overensstemmelse med forslaget til emissionshandelsordningen, der også omfatter en 
reduktionstilgang efter 2020.

Ændringsforslag 4

Forslag til beslutning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør derfor kunne 
benytte tilgodehavender fra nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, som er udstedt for 
reduktioner i perioden 2008 til 2012, fra 
projekttyper, der er accepteret af alle 
medlemsstater i denne periode. 
Medlemsstaterne bør også kunne anvende 
tilgodehavender fra nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, som blev foretaget 
efter perioden 2008-2012, og som er et 
resultat af projekter, der er registreret og 
gennemført i perioden 2008 til 2012, fra 
projekttyper ("projektkategorier"), der er 
accepteret af alle medlemsstater i denne 
periode.

(10) Medlemsstaterne bør derfor kunne 
benytte tilgodehavender fra nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, som er udstedt for 
reduktioner i perioden 2008 til 2012, fra 
projekttyper inden for vedvarende energi 
og effektivitet på efterspørgselssiden, 
eksklusive store vandkraftprojekter, der er 
accepteret af alle medlemsstater i denne 
periode. Medlemsstaterne bør også kunne 
anvende tilgodehavender fra nedbringelse 
af drivhusgasemissioner, som blev 
foretaget efter perioden 2008-2012, og som 
er et resultat af projekter, der er registreret 
og gennemført i perioden 2008 til 2012, fra 
projekttyper ("projektkategorier") inden 
for vedvarende energi og effektivitet på 
efterspørgselssiden, eksklusive store 
vandkraftprojekter, der er accepteret af 
alle medlemsstater i denne periode.

Or. en

Begrundelse

Det ville være inkonsekvent at tillade udligninger inden for industrielle sektorer, hvor der er 
sandsynlighed for kulstoflækage, når der er planlagt særlige foranstaltninger under 
emissionshandelsordningen for at beskytte de samme sektorer. En anerkendelse af 
tilgodehavender på grundlag af investeringer i mekanismen for bæredygtig udvikling (CDM) 
inden for disse sektorer kunne reelt betyde finansielle incitamenter, som vil fremme af 
kulstoflækage.
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Ændringsforslag 5

Forslag til beslutning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Der er gennemført meget få projekter 
under mekanismen for bæredygtig 
udvikling (CDM-projekter) i de mindst 
udviklede lande (LDC). Da Fællesskabet 
støtter en ligelig fordeling af CDM-
projekter, bl.a. via Kommissionens globale 
klimaalliance1, bør der skabes sikkerhed 
for, at tilgodehavender godkendes fra 
projekter, som påbegyndes efter perioden 
2008 til 2012 i LDC, for projekttyper, der 
er accepteret af alle medlemsstater i 
perioden 2008 til 2012. Denne godkendelse 
bør fortsat finde sted indtil 2020, eller 
indtil der er indgået en aftale med 
Fællesskabet, idet den først indtrufne af de 
to begivenheder lægges til grund.

(11) Der er gennemført meget få projekter 
under mekanismen for bæredygtig 
udvikling (CDM-projekter) i de mindst 
udviklede lande (LDC). Da Fællesskabet 
støtter en ligelig fordeling af CDM-
projekter, bl.a. via Kommissionens globale 
klimaalliance2, bør der skabes sikkerhed
for, at tilgodehavender godkendes fra 
projekter, som påbegyndes efter perioden 
2008 til 2012 i LDC, for projekttyper
inden for vedvarende energi og effektivitet 
på efterspørgselssiden, eksklusive store 
vandkraftprojekter, der er accepteret af 
alle medlemsstater i perioden 2008 til 
2012. Denne godkendelse bør fortsat finde 
sted indtil 2020, eller indtil der er indgået 
en aftale med Fællesskabet, idet den først 
indtrufne af de to begivenheder lægges til 
grund.

Or. en

Begrundelse

Det ville være inkonsekvent at tillade udligninger inden for industrielle sektorer, hvor der er 
sandsynlighed for kulstoflækage, når der er planlagt særlige foranstaltninger under 
emissionshandelsordningen for at beskytte de samme sektorer. En anerkendelse af 
tilgodehavender på grundlag af investeringer i mekanismen for bæredygtig udvikling (CDM) 
inden for disse sektorer kunne reelt betyde finansielle incitamenter, som vil fremme af 
kulstoflækage.

                                               
1 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - En global klimaalliance mellem EU 

og de fattige udviklingslande, der er mest udsatte som følge af klimaændringen, 
KOM(2007) 540 endelig, 18.9.2007.

2 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - En global klimaalliance mellem EU 
og de fattige udviklingslande, der er mest udsatte som følge af klimaændringen, 
KOM(2007) 540 endelig, 18.9.2007.
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Ændringsforslag 6

Forslag til beslutning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik på at skabe yderligere 
fleksibilitet og fremme en bæredygtig 
udvikling i udviklingslandene bør 
medlemsstaterne kunne benytte yderligere 
tilgodehavender fra projekter via aftaler, 
som Fællesskabet indgår med tredjelande. 
Uden en fremtidig international aftale om 
klimaændringer, som fastlægger den 
tildelte mængde for industrilande, kan 
projekter for fælles gennemførelse (JI) 
ikke videreføres efter 2012. 
Tilgodehavender fra nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, der stammer fra 
sådanne projekter, bør dog fortsat 
anerkendes i kraft af aftaler med 
tredjelande.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til beslutning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det, at medlemsstaterne fortsat kan 
anvende CDM-tilgodehavender, er af stor 
betydning for at bidrage til at sikre et 
marked for disse tilgodehavender efter 
2012. For at bidrage til at sikre dette 
marked og sikre en yderligere nedbringelse 
af drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
dermed fremme gennemførelsen af Fælles-
skabets målsætninger om vedvarende 
energi, energiforsyningssikkerhed, 
innovation og konkurrenceevne foreslås 
det at lade medlemsstaterne benytte 
tilgodehavender fra projekter til 

(13) Det, at medlemsstaterne fortsat kan 
anvende CDM-tilgodehavender, er af stor 
betydning for at bidrage til at sikre et 
marked for disse tilgodehavender efter 
2012. For at bidrage til at sikre dette 
marked og sikre en yderligere nedbringelse 
af drivhusgasemissioner i Fællesskabet og 
dermed fremme gennemførelsen af Fælles-
skabets målsætninger om vedvarende 
energi, energiforsyningssikkerhed, 
innovation og konkurrenceevne foreslås 
det at lade medlemsstaterne benytte 
tilgodehavender fra projekter til 
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nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
tredjelande hvert år op til en mængde, der 
repræsenterer 3 % af hver medlemsstats 
drivhusgasemissioner, som ikke er omfattet 
af direktiv 2003/87/EF i 2005, indtil en 
fremtidig international aftale om 
klimaændringer er indgået. Denne mængde 
svarer til en tredjedel af reduktions-
indsatsen i 2020. Medlemsstaterne bør 
kunne overføre den uudnyttede del af 
denne mængde til andre medlemsstater.

nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
tredjelande hvert år op til en mængde, der 
repræsenterer 3 % af hver medlemsstats 
drivhusgasemissioner, som ikke er omfattet 
af direktiv 2003/87/EF i 2005, indtil en 
fremtidig international aftale om 
klimaændringer er indgået. Denne mængde 
svarer til en tredjedel af reduktions-
indsatsen i 2020. Medlemsstaterne bør 
kunne overføre den uudnyttede del af 
denne mængde til andre medlemsstater. 
Indtil denne aftale er indgået kan de 
CDM-tilgodehavender, der anvendes for 
opfyldelse af kravene efter 2012, 
nedsættes med 50 %.

Or. en

Begrundelse

Med scenariet på -20 % vil den samlede reduktion mellem 2005 og 2020 inden for sektorer, 
der ikke er omfattet af ETS, være på 1.200 mio. t. Kommissionens forslag vil betyde op mod
700 mio. t i potentielle udligninger med CDM/JI, hvilket er mere end 50 % af de krævede 
reduktioner inden for disse sektorer. Forslaget om at tillade nogen fortsat brug af sådanne 
udligninger selv uden en international aftale efter 2012 kan støttes i et mere begrænset 
omfang, men på grund af de velbegrundede bekymringer over deres kvalitet og additionalitet 
foreslås det, at der kræves to CER (godkendt emissionsreduktion) for hver tons EU-
emissioner, der udlignes.

Ændringsforslag 8

Forslag til beslutning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Fællesskabet bør bidrage væsentligt 
til reduktionen af drivhusgasemissioner i 
lande, der er parter i UNFCCC, men som 
ikke deltager i bilag I dertil (ikke bilag I-
parter). Dette bidrag til bestræbelserne på 
at reducere drivhusgasemissionerne i ikke 
bilag I-parter bør baseres på en global 
emissionstilgang, der sandsynligvis vil 
medføre en realisering af målet om at 
begrænse klimaændringerne til en 
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stigning på 2 °C i forhold til det 
førindustrielle niveau, og bør være 
betinget af, at der indgås en samlet 
international aftale efter 2012. Denne 
fællesskabsforpligtelse til at nedbringe de 
udenlandske drivhusgasemissioner bør 
deles mellem medlemsstaterne under 
hensyntagen til deres relative BNP pr. 
indbygger. Medlemsstaterne bør afsætte 
passende ressourcer til at nå deres 
forpligtelse til at nedbringe de 
udenlandske drivhusgasemissioner bl.a. 
ved at øremærke en væsentlig del af 
indtægterne fra auktion over kvoter i 
henhold til direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Begrundelse

Det fremgår af IPCC's 4. evalueringsrapport, at der også er behov for en væsentlig ændring 
fra status quo-scenariet i udviklingslandene, hvis den globale opvarmning skal holdes under 2 
o C. De industrialiserede lande har et ansvar for at bidrage til den krævede begrænsning af 
emissionerne i udviklingslandene ud over deres obligatoriske indenlandske reduktioner, 
forudsat at der indgås en samlet international aftale.

Ændringsforslag 9

Forslag til beslutning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fremskridt med hensyn til at 
gennemføre forpligtelserne i medfør af 
denne beslutning bør evalueres årligt ud fra 
rapporter, som forelægges efter Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
280/2004/EF af 11. februar 2004 om en 
mekanisme til overvågning af emissioner 
af drivhusgasser i Fællesskabet og til 
gennemførelse af Kyoto-protokollen1. Hver 
andet år bør der foretages en vurdering af 
de forventede fremskridt, og i 2016 bør der 

(15) Fremskridt med hensyn til at 
gennemføre forpligtelserne i medfør af 
denne beslutning bør evalueres årligt ud fra 
rapporter, som forelægges efter Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
280/2004/EF af 11. februar 2004 om en 
mekanisme til overvågning af emissioner 
af drivhusgasser i Fællesskabet og til 
gennemførelse af Kyoto-protokollen2. 
Disse rapporter bør omfatte prognoser for
den nedbringelse af 

                                               
1 EUT L 49 af 19.2.2004, s. 1.
2 EUT L 49 af 19.2.2004, s. 1.
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foretages en fuldstændig evaluering af 
gennemførelsen af denne beslutning.

drivhusgasemissionerne, som de planlagte 
foranstaltninger inden for alle større 
sektorer med det formål at nå 
emissionsreduktionsmålene i 2050, vil 
medføre. Hvert andet år bør der foretages 
en vurdering af de forventede fremskridt, 
og i 2016 bør der foretages en fuldstændig 
evaluering af gennemførelsen af denne 
beslutning. Som en del af den halvårlige 
evaluering bør Kommissionen vurdere og 
aflægge beretning om de fremskridt, der 
gøres med at sikre, at forskellige 
fællesskabspolitikker (f.eks. inden for 
landbrug, produktkrav, strukturpolitikker, 
forskning) bidrager til bestræbelserne for 
at nedbringe drivhusgasemissionerne.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til beslutning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Når Fællesskabet indgår en 
international aftale om klimaændringer, bør 
medlemsstaternes overgrænser for 
emissioner tilpasses med henblik på at 
opfylde Fællesskabets forpligtelse til at 
nedbringe drivhusgasemissionerne ifølge 
denne aftale under hensyn til princippet om 
solidaritet mellem medlemsstater og 
behovet for en bæredygtig økonomisk 
vækst i hele Fællesskabet. Mængden af 
tilgodehavender fra projekter til 
nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
tredjelande, som hver medlemsstat kan 
benytte, bør øges med op til halvdelen af 
den yderligere reduktionsindsats fra 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF.

(17) Når Fællesskabet indgår en 
international aftale om klimaændringer, bør 
medlemsstaternes overgrænser for 
emissioner tilpasses med henblik på at 
opfylde Fællesskabets forpligtelse til at 
nedbringe drivhusgasemissionerne ifølge 
denne aftale under hensyn til princippet om 
solidaritet mellem medlemsstater og 
behovet for en bæredygtig økonomisk 
vækst i hele Fællesskabet. 

Or. en
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Begrundelse

Ifølge IPCC's 4. evalueringsrapport skal de industrialiserede lande nedbringe deres 
emissioner med 25-40 % i forhold til 1990-niveauerne, hvis man vil opnå 50 %'s 
sandsynlighed for, at den globale opvarmning kan begrænses til 2 °C i forhold til det 
førindustrielle niveau. De industrialiserede lande har et ansvar for at bidrage til den krævede 
begrænsning af emissionerne i udviklingslandene som supplement til og ikke ved at udligne 
deres egne indenlandske mål for emissionsreduktion.

Ændringsforslag 11

Forslag til beslutning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at sikre denne beslutnings 
effektivitet bør den indeholde en 
mekanisme, der medfører, at en 
medlemsstat, der overskrider sit årlige mål 
for drivhusgasemissioner, vil blive pålagt 
en sanktion svarende til den, der finder 
anvendelse på anlæg i henhold til direktiv 
2003/87/EF, ligesom en tilsvarende 
mængde CO2 trækkes fra den 
efterfølgende auktion over kvoter i 
henhold til dette direktiv. Eventuelle 
indtægter fra sådanne sanktioner bør 
tilfalde en fællesskabsfond, som skal 
finansiere foranstaltninger til afbødning 
af klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

For at nå EU's overordnede mål er det vigtigt, at medlemsstaterne overholder beslutningen.
Der er behov for en effektiv overholdelsesmekanisme i stil med den, der gælder for anlæg, der 
er omfattet af emissionshandelsordningen.
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Ændringsforslag 12

Forslag til beslutning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne beslutning indeholder regler for 
fastsættelsen af medlemsstaternes bidrag til 
at opfylde Fællesskabets forpligtelse til at 
nedbringe sine drivhusgasemissioner fra 
2013 til 2020, hvad angår 
drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF, samt 
regler for, hvordan dette evalueres.

Denne beslutning indeholder regler for 
fastsættelsen af medlemsstaternes bidrag til 
at opfylde Fællesskabets forpligtelse til at 
nedbringe sine drivhusgasemissioner fra 
2013, hvad angår drivhusgasemissioner fra 
kilder, der ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, samt regler for, hvordan dette 
evalueres. Emissioner fra international 
søtransport er omfattet, medmindre og 
indtil de er blevet underlagt 
anvendelsesområdet for direktiv 
2003/87/EF eller enhver anden 
fællesskabsretsakt, der har til formål at 
nedbringe drivhusgasemissionerne fra 
international søtransport.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til beslutning
Artikel 3 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Fællesskabet skal frem til 2020 
begrænse sine drivhusgasemissioner fra 
kilder, der ikke, der ikke er omfattet af 
direktiv 2003/87/EF, med et tal svarende 
til en tredjedel af Fællesskabets samlede 
mål for nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne på 30 % i 2020 i 
forhold til 1990-niveauerne.*
_________
* Kommissionen beregner de tilsvarende 
drivhusgasemissionsgrænser og mængder i t CO2
for hver medlemsstat.
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Or. en

Begrundelse

Ifølge IPCC's 4. evalueringsrapport skal de industrialiserede lande nedbringe deres 
emissioner med 25-40 % sammenlignet med 1990-niveauerne, hvis man vil opnå 50 %'s 
sandsynlighed for, at den globale opvarmning kan begrænses til 2 °C i forhold til det 
førindustrielle niveau. Statscheferne har gentagne gange nævnt målet på -30 %, som bør være 
udgangspunktet for planlægning af foranstaltninger i medlemsstaterne med henblik på at nå
EU's klimamål.

Ændringsforslag 14

Forslag til beslutning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtil Fællesskabet har indgået en 
fremtidig international aftale om 
klimaændringer, som medfører 
emissionsreduktioner, der overstiger de 
krævede emissionsreduktioner i medfør af 
denne artikel, begrænser hver
medlemsstat frem til 2020 
drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF, med den 
procentsats, som ud fra medlemsstatens 
emissioner i 2005 er fastsat for den 
pågældende medlemsstat i bilaget til denne 
beslutning.

1. Hver medlemsstat begrænser frem til 
2020 drivhusgasemissioner fra kilder, der 
ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF, 
med mindst den procentsats, som ud fra 
medlemsstatens emissioner i 2005 er 
fastsat for den pågældende medlemsstat i 
bilag -I til denne beslutning. *

* Kommissionen beregner de tilsvarende 
drivhusgasemissionsgrænser og mængder i t CO2
for hver medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat begrænser hvert år disse Hver medlemsstat begrænser hvert år disse 
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drivhusgasemissioner lineært for at sikre, 
at emissionerne ikke overstiger det 
maksimale niveau for denne medlemsstat i 
2020 som anført i bilaget, jf. dog stk. 3 og 
artikel 4.

drivhusgasemissioner lineært for at sikre, 
at emissionerne ikke overstiger det 
maksimale niveau for denne medlemsstat i 
2020 som anført i bilag –I*, jf. dog stk. 3 
og artikel 4. 
* Kommissionen beregner de tilsvarende 
drivhusgasemissionsgrænser og mængder i t CO2
for hver medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til beslutning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I årene 2013 til 2019 kan en medlemsstat 
fra det følgende år overføre en mængde 
svarende til 2 % af overgrænsen for samme 
medlemsstats drivhusgasemissioner i 
stk. 2. Ligger en medlemsstats emissioner 
under overgrænsen i stk. 2, kan den 
overføre sine overskydende 
emissionsreduktioner til det efterfølgende 
år.

3. I årene 2013 til 2019 kan en medlemsstat 
fra det følgende år overføre en mængde 
svarende til 2 % af overgrænsen for samme 
medlemsstats drivhusgasemissioner i 
stk. 2. Ligger en medlemsstats 
indenlandske emissioner under 
overgrænsen i stk. 2, kan den overføre 
forskellen mellem sine indenlandske 
emissioner og denne overgrænse til det 
efterfølgende år. 

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til beslutning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en fremtidig international aftale 
om klimaændringer forsinkes, skal 
drivhusgasemissionerne falde lineært 
hvert år til den overgrænse, der er fastsat i 
bilaget til denne beslutning, svarende til 
en tredjedel af Fællesskabets samlede mål 
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for nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne på 20 % i forhold 
til 1990-niveauerne.

Or. en

Begrundelse

Emissionsreduktionsmålet på 30 %, der er i overensstemmelse med rådene fra IPCC, bruges 
som udgangspunkt for denne beslutning, og målet på 20 % bevares som en alternativ 
mulighed, såfremt den internationale aftale forsinkes.

Ændringsforslag 18

Forslag til beslutning
Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hvis drivhusgasemissionerne fra 
international søtransport ikke er blevet 
underlagt anvendelsesområdet for direktiv 
2003/87/EF eller en anden EU-retsakt om 
reduktion af disse emissioner og 
medtagelse af dem i EU's 
emissionsreduktionsforpligtelser i 2014, 
vedtager Kommissionen foranstaltninger 
med henblik på at fastsætte nationale mål 
for reduktion af disse emissioner i 2015. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke væsentlige elementer i 
denne beslutning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 9, stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til beslutning
Artikel 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a

Emissionsniveauer for perioden 2020 til 
2050

Fællesskabets drivhusgasemissioner fra 
sektorer, som ikke er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, reduceres fortsat årligt 
lineært efter 2020, hvilket medfører en 
reduktion på 80 % sammenlignet med 
1990-niveauet inden 2050, idet det 
endelige mål er at eliminere 
drivhusgasemissioner fra anvendelse af 
fossile brændstoffer inden for Den 
Europæiske Union. Kommissionen 
undersøger inden 2012, om det er 
hensigtsmæssigt at differentiere 
Fællesskabets reduktionsmål mellem 
medlemsstaterne i en yderligere periode, 
idet medlemsstaterne ellers skal sikre 
årlige emissionsreduktioner omfattet af 
denne beslutning med en ensartet 
reduktionsfaktor. 

Or. en

Begrundelse

I marts 2007 signallerede Det Europæiske Råd, at det var nødvendigt med nedbringelser i 
størrelsesordenen 60-80 % i industrialiserede lande inden 2050. For at kunne realisere 
sådanne reduktioner skal medlemsstaterne have en langsigtet politik i flere sektorer, f.eks. 
boliger, arealanvendelse og transport, for at undgå yderligere investeringer i infrastruktur, 
som ikke er kompatible med klimabeskyttelsesmålene. Dette stemmer ligeledes overens med 
forslaget til emissionshandelsordningen, som ligeledes indeholder en plan for reduktionerne 
efter 2020.
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Ændringsforslag 20

Forslag til beslutning
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det ville være inkonsekvent at tillade modregninger i industrielle sektorer, som er sårbare 
over for kulstoflækage, når der er planlagt særlige foranstaltninger under 
emissionshandelsordningen med henblik på at beskytte de samme sektorer. Anerkendelse af 
kreditter fra CDM-investeringer i disse sektorer kunne rent faktisk betyde finansielle
incitamenter, der fremmer kulstoflækager.

Ændringsforslag 21

Forslag til beslutning
Artikel 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) CER, der er udstedt for 
emissionsreduktioner fra den 1. januar 
2013 fra projekter vedrørende vedvarende 
energi og efterspørgselseffektivitet, som er 
registreret i perioden 2008 til 2012 fra 
projekttyper, der er accepteret af alle 
medlemsstater i medfør af direktiv 
2003/87/EF for perioden 2008 til 2012, dog 
ikke CER fra store vandkraftprojekter.

Or. en
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Begrundelse

Det ville være inkonsekvent at tillade modregninger i industrielle sektorer, som er sårbare 
over for kulstoflækage, når der er planlagt særlige foranstaltninger under 
emissionshandelsordningen med henblik på at beskytte de samme sektorer. Anerkendelse af 
kreditter fra CDM-investeringer i disse sektorer kunne rent faktisk betyde finansielle 
incitamenter, der fremmer kulstoflækager.

Ændringsforslag 22

Forslag til beslutning
Artikel 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det ville være inkonsekvent at tillade modregninger i industrielle sektorer, som er sårbare 
over for kulstoflækage, når der er planlagt særlige foranstaltninger under 
emissionshandelsordningen med henblik på at beskytte de samme sektorer. Anerkendelse af 
kreditter fra CDM-investeringer i disse sektorer kunne rent faktisk betyde finansielle 
incitamenter, der fremmer kulstoflækager.

Ændringsforslag 23

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

aftale, reduceres de anvendte CER med 
henblik på opfyldelsen af forpligtelserne 
efter artikel 3 med 50 %.

Or. en

Begrundelse

Nye undersøgelser viser betydelige bekymringer vedrørende integriteten og additionaliteten 
af CDM/JI-emissionsreduktioner. I tilfælde hvor modregninger ikke er supplerende og 
"reelle", har deres anvendelse med hensyn til overholdelse i stedet for nationale 
emissionsreduktioner en negativ nettoindvirkning på klimaet. Indtil der er indgået en ny 
international aftale, foreslås det, at sådanne kreditter, som anvendes efter 2012, bør 
reduceres med 50 %.

Ændringsforslag 24

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Når der er indgået en fremtidig 
international aftale om klimaændringer, 
kan medlemsstaterne alene benytte CER til 
at opfylde deres forpligtelser i henhold til 
artikel 4a. Disse CER kan kun komme fra 
tredjelande, som har ratificeret denne 
aftale.

Or. en
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Ændringsforslag 25

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I IPCC's fjerde vurderingsrapport konkluderes det, at for at have 50 % sandsynlighed for at 
begrænse den globale opvarmning med under 2o C sammenlignet med præindustrielle 
niveauer, skal de industrialiserede lande reducere deres emissioner med 25-40 % 
sammenlignet med 1990. Derudover er der ligeledes behov for en betydelig afvigelse fra den
normale fremgangsmåde i udviklingslandene. Industrialiserede lande har et ansvar for at 
bidrage til de krævede emissionsbegrænsninger i udviklingslandene ud over og ikke ved at 
modregne deres nationale reduktionsmål.

Ændringsforslag 26

Forslag til beslutning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesskabets forpligtelse til reduktion af 
eksterne emissioner

1. Efter indgåelsen af en omfattende 
international aftale om klimaændringer 
finansierer Fællesskabet og dets 
medlemsstater fra begyndelsen af 2013 
målbare, rapporterbare, kontrollerbare og 
bindende reduktioner af 
drivhusgasemissioner i lande, som er 
medlem af UNFCCC, men ikke omfattet 
af bilag I (ikke-bilag I-parter).
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2. Fællesskabets forpligtelse til at 
reducere eksterne drivhusgasemissioner 
er 250 millioner tons CO2-ækvivalenter i 
2013, som øges lineært til 850 millioner 
tons i 2020.
3. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger med henblik på at dele 
Fællesskabets forpligtelser til at reducere 
eksterne drivhusgasemissioner mellem 
medlemsstaterne, idet der tages højde for 
deres BNP pr. indbygger. Disse 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
beslutning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 9, stk. 2.
4. Medlemsstaterne kan gennemføre deres 
individuelle forpligtelse til at reducere 
eksterne emissioner i henhold til stk. 3 
gennem:
a) Direkte finansiering eller deltagelse i 
en eller flere bilaterale og/eller 
multilaterale fonde, der som eneste formål 
har at finansiere politikker og 
foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasser i ikke-bilag I-parter. 
b) Bidrag til reducerede 
drivhusgasemissioner fra skovrydning og 
-ødelæggelse som defineret i en 
international aftale om klimaændringer 
under UNFCCC.
c) Køb af kulstofkreditter som de, der 
genereres i henhold til CDM eller andre 
mekanismer, der gennemføres i en 
international aftale om klimaændringer 
under UNFCCC som fastlagt i artikel 6, 
stk. 5.
Projekter, programmer og/eller politikker, 
der anvendes med henblik på overholdelse 
i henhold til stk. 3, og som anvendes i 
Fællesskabets fond i henhold til artikel 
5a, omfatter ikke store vandkraftprojekter 
og nukleare projekter, skal være 
supplerende og medføre 
emissionsreduktioner, som er målbare, 
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rapporterbare og kontrollerbare. 
Kulstofkreditter, der genereres i henhold 
til punkt b) eller c) medregnes kun med 
henblik på overholdelse af forpligtelsen i 
stk. 3, efter de er overført til en 
annulleringskonto. 
5. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
politikker for finansiering af 
emissionsreduktioner i ikke-bilag I-parter 
fremmer en rimelig geografisk fordeling 
af projekter.

Or. en

Begrundelse

I IPCC's fjerde vurderingsrapport konkluderes det, at for at begrænse den globale 
opvarmning til under 2o C er der ligeledes behov for en betydelig afvigelse fra den normale 
fremgangsmåde i udviklingslandene. De industrialiserede lande har et ansvar for at bidrage 
til den krævede emissionsbegrænsning i de udviklede lande ud over deres obligatoriske 
nationale reduktioner, forudsat at der indgås en omfattende international aftale.

Ændringsforslag 27

Forslag til beslutning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne angiver i deres årlige 
rapporter, som forelægges i henhold til 
artikel 3 i beslutning 280/2004/EF, deres 
årlige emissioner som følge af 
gennemførelsen af artikel 3 og udnyttelsen 
af tilgodehavender i overensstemmelse 
med artikel 4.

1. Medlemsstaterne angiver i deres årlige 
rapporter, som forelægges i henhold til 
artikel 3 i beslutning 280/2004/EF, deres 
årlige emissioner som følge af 
gennemførelsen af artikel 3, udnyttelsen og 
den geografiske fordeling af 
tilgodehavender i overensstemmelse med 
artikel 4 og gennemførelsen og den 
geografiske fordeling af nedbringelser af 
eksterne drivhusgasemissioner i henhold 
til artikel 4a.

Disse rapporter omfatter projekterede 
emissionsreduktioner for foranstaltninger 
planlagt i alle store sektorer med henblik 
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på at nå reduktionsmålene for 2020 og 
2050.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til beslutning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer indvirkningen af 
EU's sektorpolitikker på Fællesskabets 
drivhusgasemissioner og mulighederne 
for emissionsreduktioner vedrørende disse 
politikker. Kommissionen fremsætter, 
hvor det er hensigtsmæssigt, forslag for at 
sikre, at sådanne politikker bidrager 
tilstrækkeligt til at nå reduktionsmålene 
for 2020 og 2050.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til beslutning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a

Overholdelsesmekanisme

1. Hvor drivhusgasemissionerne i en 
medlemsstat fra kilder, som ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF, 
overstiger den årlige grænse for 
drivhusgasemissioner i henhold til artikel 
1 i denne beslutning, betaler den 
pågældende medlemsstat en bod for 
overskydende emissioner svarende til det i 
artikel 16 i direktiv 2003/87/EF fastlagte 
beløb til en fællesskabsfond beregnet til 
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finansiering af foranstaltninger til 
begrænsning af klimaændringer.
2. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger med henblik på at oprette 
den fællesskabsfond, som der henvises til i 
stk. 1. Disse foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
elementer i denne beslutning ved at 
supplere den, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
9, stk. 2.
3. Ud over stk. 1 fratrækkes den samlede 
værdi, med hvilken grænsen i tons 
kuldioxidækvivalenter overstiges, fra den 
efterfølgende mængde tilladelser, der 
auktioneres af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 10, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til beslutning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Fra året efter indgåelsen af den i stk. 1 
nævnte aftale nedbringes Fællesskabets 
drivhusgasemissioner fra kilder, der ikke er 
omfattet af direktiv 2003/87/EF, frem til 
2020, jf. artikel 3, stk. 1, yderligere med en 
mængde svarende til Fællesskabets 
samlede yderligere nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra alle kilder, som 
Fællesskabet ifølge den internationale 
aftale har påtaget sig, hvis denne 
forpligtelse overstiger Fællesskabets mål 
på 30 % reduktion af 
drivhusgasemissioner inden 2020 
sammenlignet med 1990, multipliceret 
med den andel af Fællesskabets samlede 
nedbringelse af drivhusgasemissioner frem 
til 2020, hvortil medlemsstaterne bidrager 
ved i henhold til artikel 3 at nedbringe 
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deres drivhusgasemissioner fra kilder, der 
ikke er omfattet af direktiv 2003/87/EF.

Or. en

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til beslutning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 33

Forslag til beslutning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Kommissionen fremsætter forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet, således at 
medlemsstaterne kan benytte yderligere 
typer af projekttilgodehavender eller andre 
mekanismer, der oprettes inden for den 
internationale aftale, med henblik på 
overholdelse i henhold til artikel 4a, alt 
efter omstændighederne.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til beslutning
Bilag – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MEDLEMSSTATERNES 
DRIVHUSGASEMISSIONER EFTER 

ARTIKEL 3

MEDLEMSSTATERNES 
DRIVHUSGASEMISSIONER EFTER 

ARTIKEL 3, i tilfælde af at en 
international aftale forsinkes

Or. en

Begrundelse

I IPCC's fjerde vurderingsrapport konkluderes det, at for at have 50 % sandsynlighed for at 
begrænse den globale opvarmning til under 2o C sammenlignet med præindustrielle niveauer, 
skal de industrialiserede lande reducere deres emissioner med 25-40 % sammenlignet med 
1990. Målet på -30 % er gentagne gange blevet bekræftet af statschefer og bør være 
udgangspunktet for planlægning af foranstaltninger i medlemsstaterne med henblik på at nå 
EU's klimamål. 
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BEGRUNDELSE

Baggrund

I marts 2007 vedtog Det Europæiske Råd klimamål for Den Europæiske Union. Som del af en 
international aftale ville EU forpligte sig til at reducere emissionen af drivhusgasser med 30 
%, i forhold til 1990-niveauet, inden 2020. EU ville uafhængigt og endda uden en 
international aftale kunne opnå en reduktion på mindst 20 %. Dette forslag er en del af den 
såkaldte klimapakke, som Kommissionen fremførte for at gennemføre disse beslutninger. 
EU's emissionshandelsordning dækker omtrent halvdelen af EU's emissioner fra 2013 til 
2020. Forslaget til beslutning om en fælles indsats dækker de andre sektorer (såsom transport, 
byggeri, servicesektoren, mindre industrianlæg, landbrug og affald), og tilsammen udgør de 
EU's loft for emissioner. 

Reduktionsmål

Kommissionens forslag er baseret på et overordnet mål om en reduktion af drivhusgasserne på 
20 % inden 2020, som vil blive opjusteret til 30 %, når en international klimaaftale for 
perioden efter 2012 er færdiggjort. 

IPCC's fjerde evalueringsrapport konkluderer dog, at hvis man skal have en 50 % chance for 
at begrænse den globale opvarmning med under 2 ˚C i forhold til niveauet før 
industrialiseringen, må industrilandene reducere deres emissioner med 25-40 % i forhold til 
niveauet i 1990. Dette niveau blev udtrykkeligt anerkendt af alle industrilande undtagen USA 
på FN's klimakonference på Bali i december 2007. Reduktionsmålet på 20 % er klart lavere 
end det nødvendige ambitionsniveau. Herudover har Europa-Parlamentet opfordret til (f.eks. 
26.10.2006), at EU's interne politikker baseres på et mål om -30 %.

På den baggrund foreslår ordføreren, at reduktionsmålet på 30 %, som er i overensstemmelse 
med IPCC's rådgivning, er udgangspunkt for denne beslutning, og at en reduktion på 20 % er 
en løsning, man kan falde tilbage på, hvis en international aftale skulle blive forsinket. Dette 
ville gøre planlægningen og gennemførelsesforanstaltningerne rettet mod en reduktion på 30 
% fra starten i EU-medlemslandene. Det ville ikke være svært at nedjustere dette mål senere, 
hvis den internationale klimaaftale efter 2012 ikke skulle være færdiggjort til tiden. Men hvis 
medlemsstaterne forbereder sig på og træffer foranstaltninger på baggrund af en overordnet 
reduktion på bare 20 %, vil det være meget sværere at opjustere målet senere.

Brug af mekanismen for bæredygtig udvikling/fælles gennemførelse

Kommissionens forslag tillader en temmelig gavmild modregning af indenlandske emissioner 
ved anvendelse af emissionsreduktioner udenfor EU, 3 % af de sektorer, der ikke falder ind 
under emissionshandelsordningen i 2005, selv i tilfælde af, at der ikke er nogen international 
aftale, dvs. med et reduktionsmål på 20 %.

Den sammenlagte reduktion fra 2005 til 2020 i tilfældet med -20%, for de sektorer der falder 
udenfor emissionshandelsordningen, er 1200 mio. t. Kommissionens forslag ville betyde en 
potentiel kompensation på op til 700 mio. t med JI/CDM, hvilket overstiger de 50 %, som 
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kræves i disse sektorer.
Denne omfattende brug af JI- og CDM-kreditter er ikke overensstemmende med 
reduktionskursen, som blev udstukket i IPCC's fjerde evalueringsrapport til industrilandene, 
og som gik på at holde sig indenfor målet om de 2 grader. Dertil kræves en reduktion på 25-
40 % i forhold til 1990. Dette blev bekræftet på en workshop (3. juni 2008) i forbindelse med 
CDM's rolle i klimapakken som ordføreren var vært for. En af de vigtigste konklusioner var, 
at industrilandene vil være nødt til at reducere deres drivhusgasemissioner med 25-40 % set i 
forhold til 1990, og samtidig må udviklingslandene begrænse deres emissioner med 15-30 % 
set i forhold til status quo-scenariet. Kompensation for emissioner i industrilandene ved brug 
af CDM-kreditter ville betyde, at udviklingslandene ville være nødt til at reducere yderligere 
15-30 % udover emissionsreduktionerne fra CDM-projekterne.

Herudover forhindrer den omfattende brug af JI/CDM EU i at drage fordel af reduktionen af 
brugen af fossilbrændstoffer og en deraf forbedret energisikkerhed og luftkvalitet. En 
opnåelse af reduktionen inden for EU skaber et meget stærkere incitament til fornyelse. 
Værdien af disse sekundære fordele øges, når olieprisen stiger. Kommissionens analyse af 50 
mia. euro sparet på vores energilov om fossilbrændstoffer i 2020 var baseret på 60 dollars pr. 
tønde, mens vi allerede har oversteget 120 dollars pr. tønde, og forudsigelserne indikerer en 
pris på 200 dollars pr. tønde i de kommende år.

For at være i overensstemmelse med IPCC's rådgivning og for at sikre et stærkt incitament til 
fornyelse foreslår ordføreren at reducere kompensationsniveauet fra 3 % til 1 % i forbindelse 
med 2005-emissionerne i de sektorer, der falder udenfor emissionshandelsordningen.

Flere nylige undersøgelser har indikeret betydelige betænkeligheder angående realiteten og 
optællingen af CDM/JI-emissionsreduktionerne. Såfremt kompensationerne ikke er 
supplerende og "reelle", vil brugen af dem i stedet for reduktioner i de hjemlige emissioner 
for at overholde målene samlet have en negativ effekt på klimaet.

Inden en ny international aftale foreslår ordføreren, at sådanne kreditter brugt efter 2012 
fratrækkes 50 %. Efter indgåelsen af en international klimaaftale for perioden efter 2012 
foreslås yderligere en ekstern emissionsreduktionsforpligtelse som erstatning for SDM/JI-
kompensation som et finansieringsværktøj til at mildne indsatsen i udviklingslandene. 

Herudover mener ordføreren, at det ville være inkonsekvent at tillade kompensation i de 
industrielle sektorer, der er tilbøjelige til CO2-udslip, set i forhold til at man har truffet særlige 
foranstaltninger for at beskytte disse sektorer i emissionshandelsordningen. En anerkendelse 
af kreditter fra CDM-investeringer i disse sektorer ville de facto betyde finansielle 
incitamenter, der fremmer CO2-udslip.

Derfor foreslår ordføreren at begrænse ikke alene kvantiteten, men også typerne af CDM/JI-
kompensationer. Frem til indgåelsen af en international klimaaftale efter 2012 vil typerne af 
tilladte og tilgængelige CDM-kompensationer efter 2012 ikke eksistere, da dette vil være en 
del af de overordnede forhandlinger. Ordføreren foreslår, at kun vedvarende energi- og 
energiefterspørgselsprojekter accepteres.
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Forpligtelse til ekstra reduktion af ekstern emission

Ordføreren foreslår en særskilt forpligtelse til reduktion af de eksterne emissioner, som først 
vil træde i kraft efter vedtagelsen af en international klimaaftale for perioden efter 2012.  
IPCC's fjerde vurderingsrapport fastslår, at det også er nødvendigt med afgørende ændringer 
af status quo i udviklingslandene for at holde den globale opvarmning under 2˚ celsius. 
Ordføreren er af den opfattelse, at industrilandene er forpligtet til at bidrage til den krævede 
emissionsbegrænsning i udviklingslandene. Industrilandene må investere i medfinansiering af 
miljøbeskyttelse i udviklingslandene sideløbende med de påbudte hjemlige reduktioner, og 
disse investeringer kan ikke modregnes i det nationale miljøregnskab. Derfor må der, så snart 
en international aftale er på plads, udarbejdes en ny forpligtende aftale om EU's bidrag til 
finansiering af reduktion i udledningen af drivhusgasser i udviklingslandene. Denne 
forpligtelse til reduktion af den eksterne emission bør deles af medlemsstaterne i forhold til 
BNP pr. capita og bør være bindende. 

Størrelsen af den eksterne emissionsreduktion, som begynder med 250 mio. t CO2-
ækvivalenter pr. år i 2013 og stiger til 850 mio. tons pr. år i 2020, er baseret på en analyse 
foretaget af Wuppertal-instituttet og Ecofys. De vurderer, at der oven i den hjemlige 30 % 
emissionsreduktion i bilag 1-lande er brug for cirka 5,7 Gt reduktion sammenlignet med status 
quo i lande, der ikke er nævnt i bilag 1. Hvis halvdelen af denne indsats finansieres af bilag 1-
lande, og hvis den fordeles i henhold til 1990-emissionerne, så er EU's andel omkring 880 Gt 
CO2-ækv.

Strategi for reduktion efter 2020

I marts 2007 tilkendegav Det Europæiske Råd, at 60-80 % reduktioner vil være nødvendige 
omkring 2050. For at kunne gennemføre sådanne reduktioner må medlemsstaterne have 
langsigtede strategier på adskillige områder, f.eks. boliger, planlovgivning og transport, så 
udbygning af infrastrukturen ikke modarbejder målet om klimabeskyttelse. Forslaget til en 
emissionshandelsordning indeholder ligeledes en strategi ud over 2020. For at sikre, at EU's 
udledninger stadig falder efter 2020, må der tilføjes en strategi for reduktion efter det år, som 
vil reducere de årlige emissioner op til 80 % reduktion i 2050 sammenlignet med 1990.

Håndhævelse

Ifølge Kommissionens forslag skal medlemsstaterne reducere de årlige emissioner, der ikke er 
omfattet af emissionshandelsordningen, på en lineær skala. De kan låne fra det følgende år en 
mængde svarende til 2 % af deres emissions kvantum, eller de kan overføre en tilsvarende 
mængde til det næste år.

For at nå EU's overordnede målsætning er det vigtigt, at alle medlemsstater overholder deres 
juridisk bindende emissionsgrænser. Men til at sikre overholdelsen er der kun den normale 
overtrædelsesprocedure, som er alt for langsom og besværlig til dette formål.

Derfor er der brug for mere hurtigtvirkende sanktioner. Ordføreren foreslår bøder, som svarer 
til, hvad der allerede eksisterer for anlæg under emissionshandelsordningen. Yderligere, og i 
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overensstemmelse med hvad der kræves af anlæg under emissionshandelsordningen, foreslås 
det, at det samme antal tons skal fratrækkes den tilladte mængde, som medlemsstaten kan 
handle med inden for emissionshandelsordningen. Denne ordning ville bevare det samlede 
EU-loft intakt.

Omfang

Alle de områder, der ikke dækkes af emissionshandelsordningen, bør omfattes af 
indsatsfordelingsaftalen. Luftfarten vil snarest blive en del af emissionshandelsordningen. 
Emissionerne fra den internationale søfart falder ikke ind under nogen af Kommissionens 
forslag trods omfattende beviser på deres betydelige bidrag og Europa-Parlamentets gentagne 
krav om foranstaltninger for at håndtere maritime emissioner. Ordføreren foreslår, at 
emissioner fra international søfart dækkes af denne aftale, medmindre og indtil de bliver 
inkluderet i emissionshandelsordningen eller en anden af Fællesskabets love.
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BILAG

Liste over relaterede interessentmøder om indsatsfordelingsaftalen med ordfører Satu Hassi

Regeringer og faste repræsentationer:

Belgiens Faste Repræsentation

Den tjekkiske miljøminister Martin Bursik

Danmarks Faste Repræsentation

Den finske miljøminister Kimmo Tiilikainen

Finlands Faste Repræsentation og andre finske regeringsrepræsentanter (3 gange)

Den franske miljø- og energiminister Jean-Louis Borloo

Frankrigs Faste Repræsentation

Nederlandenes Faste Repræsentation

Den slovenske miljøminister Janez Podobnik (2 gange)

Sloveniens Faste Repræsentation

Den svenske miljøminister Andreas Carlgren

Sveriges Faste Repræsentation

Det Forenede Kongeriges Faste Repræsentation (2 gange)

Europa-Kommissionen:

Kommissær Barroso, Dimas, Verheugen & Piebalgs
GD Miljø, tjenestemænd med ansvar for indsatsfordelingsaftalen (flere gange)

Virksomheder og ngo'er:

Det amerikanske handelskammer

Det østrigske handelskammer
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Forbundet af finske stål- og metalproducenter (2 gange)

BASF Kemi

Carbon Markets Association (CMA)

Climate Action Network (2 gange)

Den britiske industrisammenslutning (CBI)

Dansk Industri & BUSINESSEUROPE

Den finske industrisammenslutning (EK) (2 gange)

EURELECTRIC

Den europæiske føderation af intelligente energisparetjenester (EFIEES)

Det europæiske forum for vedvarende energikilder (EUFORES) (2 gange)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) & Vapo (2 gange)

Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (ETUC)

Den finske energiindustri

Den finske skovindustris sammenslutning (2 gange)

Det franske og tyske handels- og industrikammer 

Friends of the Earth (2 gange)

Greenpeace 

Den internationale emissionshandelsassociation (IETA)

Øvrige:

Det Store Udvalg fra den finske rigsdag

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (ECOSOC) indsatsfordelingsordfører
Gintaras Morkis
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