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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om medlemsstaternas insatser 
för att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med gemenskapens åtaganden om 
minskning av växthusgasutsläppen till 2020
(KOM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0017),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0041/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för ekonomi 
och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för regional 
utveckling (A6-…/2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

års nivåer till 2050. Alla ekonomiska 
sektorer bör bidra till att uppnå dessa 
utsläppsminskningar. Industriländerna bör 
fortsätta att gå i spetsen genom att åta sig 
att tillsammans minska sina 
växthusgasutsläpp med uppemot 30 % 
jämfört med 1990 års nivåer till 2020, och 
med uppemot 80 % fram till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 
2003 om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG inrättas ett system för 
handel med utsläppsrätter inom 
gemenskapen som omfattar vissa sektorer 
av ekonomin. För att målet om en 
minskning på 30 %, jämfört med 1990 års 
nivåer, eller på 20 % om det omfattande 
avtalet för perioden efter 2012 försenas, 
av utsläppen av växthusgaser till 2020 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt
bör samtliga sektorer av ekonomin, 
inbegripet den internationella sjöfarten,
bidra till att minska utsläppen. 
Medlemsstaterna bör därför genomföra 
kompletterande strategier och åtgärder för 
att minska utsläppen av växthusgaser från 
de källor som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en



PR\726643SV.doc 7/36 PE407.712v01-00

SV

Motivering

I den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar 
(IPCC) dras slutsatsen att industriländerna måste minska sina utsläpp med 25–40 procent, 
jämfört med 1990 års nivåer, för att med 50 procents sannolikhet kunna begränsa den 
globala uppvärmningen till 2 grader Celsius, jämfört med den förindustriella nivån. Målet om 
en minskning på 30 procent har upprepade gånger bekräftats av statscheferna och bör vara 
utgångspunkten vid planering av åtgärder i medlemsstaterna i syfte att nå EU:s klimatmål. 

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Utsläpp av växthusgaser från 
sektorer som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG bör fortsätta att 
årligen minska på ett linjärt sätt efter 
2020, vilket skulle leda till en minskning 
av sådana utsläpp med 80 % jämfört med 
1990 års nivåer fram till 2050, med 
slutmålet att eliminera utsläpp av 
växthusgaser från fossila bränslen som 
används inom Europeiska unionen. 
Kommissionen bör senast 2012 undersöka 
om detta mål är lämpligt grundat på 
internationella åtaganden som EU gjort 
och den senaste klimatforskningen när 
det gäller klimatkänslighet och 
omfattningen av den nödvändiga
minskningen av växthusgasutsläpp för att 
förebygga farliga antropogena 
interferenser med klimatsystemet samt, i 
de fall det är lämpligt, lägga fram förslag 
för att fastställa olika mål för de enskilda 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

I mars 2007 meddelade Europeiska rådet att det är nödvändigt med en minskning i 
storleksordningen 60–80 procent i industriländerna fram till 2050. För att möjliggöra en 
sådan minskning måste medlemsstaterna ha en långsiktig politik inom åtskilliga sektorer, till 
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exempel bostäder, markanvändning och transport, för att undvika ytterligare investeringar i 
infrastruktur som inte är förenlig med klimatskyddsmål. Detta ligger också i linje med 
förslaget som avser gemenskapens system för utsläppshandel, vilket också innehåller 
riktlinjer för minskningar efter 2020.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Medlemsstaterna bör därför få rätt att 
använda tillgodohavanden från minskade 
växthusgasutsläpp som har utfärdats för 
minskningar under perioden 2008–2012 i 
projekttyper som avser förnybar energi
och effektivitet i fråga om efterfrågan, 
med undantag av stora vattenkraftprojekt,
som godkänts av alla medlemsstater under 
den perioden. Medlemsstaterna ska också 
kunna använda tillgodohavanden för 
minskade växthusgasutsläpp om 
minskningarna gjorts efter perioden 
2008-2012, förutsatt att de är resultatet av 
projekttyper med förnybara energikällor 
och effektivitet i fråga om efterfrågan, 
med undantag av stora vattenkraftprojekt,
som alla medlemsstater godkänt under den 
perioden.

Or. en

Motivering

Det vore ologiskt att tillåta kompensation inom industrisektorer som ofta råkar ut för 
koldioxidläckage, när särskilda åtgärder enligt gemenskapens system för utsläppshandel 
planeras för att skydda samma sektorer. Ett erkännande av tillgodohavanden från 
investeringar som avser mekanismen för ren utveckling i dessa sektorer kunde i själva verket
medföra stimulansåtgärder som främjar koldioxidläckage.
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Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det vore ologiskt att tillåta kompensation inom industrisektorer som ofta råkar ut för 
koldioxidläckage, när särskilda åtgärder enligt gemenskapens system för utsläppshandel 
planeras för att skydda samma sektorer. Ett erkännande av tillgodohavanden från 
investeringar som avser mekanismen för ren utveckling i dessa sektorer kunde i själva verket 
medföra stimulansåtgärder som främjar koldioxidläckage.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att ge ökad flexibilitet och främja 
hållbar utveckling i utvecklingsländerna 

utgår
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bör medlemsstaterna få rätt att genom 
avtal mellan gemenskapen och 
tredjeländer använda ytterligare 
tillgodohavanden från olika projekt. Om 
inget internationellt klimatavtal sluts som 
fastställer vilka utsläppsmängder som 
gäller för industriländerna kan projekt för 
gemensamt genomförande inte fortsätta 
efter 2012. Genom avtal med tredjeländer 
bör tillgodohavanden från minskningar 
av växthusgasutsläpp inom ramen för 
sådana projekt emellertid godkännas även 
därefter.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Medlemsstaternas fortsatta 
möjligheter att använda tillgodohavanden 
från mekanismen för ren utveckling är av 
stor vikt för att garantera en marknad för 
dessa tillgodohavanden efter 2012. För att 
bidra till en sådan marknad och se till att 
växthusgasutsläppen fortsätter att minska 
inom gemenskapen och att gemenskapens 
mål kan uppnås vad gäller förnybar energi, 
säker energiförsörjning och innovation och 
konkurrenskraft, föreslås det att 
medlemsstaterna tillåts att årligen använda 
tillgodohavanden från projekt för att 
minska växthusgasutsläppen i tredjeländer 
upp till 1 % av varje enskild medlemsstats 
utsläpp från källor som inte omfattades 
direktiv 2003/87/EG år 2005. Detta bör 
gälla fram till dess att ett framtida 
internationellt klimatavtal slutits. Tills 
detta avtal har ingåtts bör 
tillgodohavanden från mekanismen för 
ren utveckling som använts för att 
uppfylla målen under perioden efter 2012 
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medlemsstater. minskas med 50 procent.

Or. en

Motivering

Den totala minskningen under perioden 2005–2020 inom ramen för scenariot med en 
minskning på 20 procent i de sektorer som inte ingår i gemenskapens system för 
utsläppshandel är 1,2 miljarder ton. Kommissionens förslag skulle innebära en potentiell 
kompensation på upp till 700 miljoner ton för mekanismen för ren utveckling och projekt för 
gemensamt genomförande (CDM/JI), vilket är mer än 50 procent av de minskningar som 
krävs i dessa sektorer. Förslaget att tillåta viss fortsatt kompensation av detta slag, även utan 
ett internationellt avtal för perioden efter 2012, skulle kunna stödjas i mer begränsad 
omfattning, men med tanke på den välgrundade oron över deras kvalitet och additionalitet 
föreslås att för varje ton av EU:s utsläppskompensation skulle det krävas två certifierade 
utsläppsminskningar.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Gemenskapen bör bidra i betydande 
omfattning till minskningen av utsläpp av 
växthusgaser i länder som är parter i
ramkonventionen om klimatförändringar, 
men som inte omfattas av bilaga I till 
denna (parter som inte omfattas av bilaga 
I). Detta bidrag till ansträngningarna att 
minska utsläppet av växthusgaser i länder 
som inte omfattas av bilaga I bör grundas 
på en riktlinje för globala utsläpp som 
sannolikt uppfyller målen för att begränsa 
klimatförändringarna till en ökning på 
2 grader Celsius, jämfört med den 
förindustriella nivån, och bör vara 
beroende av ett övergripande 
internationellt avtal för perioden efter 
2012. Gemenskapens externa åtaganden 
för minskning av utsläppen av 
växthusgaser bör fördelas mellan 
medlemsstaterna, med hänsyn till deras 
relativa BNP per capita. Medlemsstaterna 
bör anslå lämpliga medel i syfte att 
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uppfylla sina externa åtaganden om
minskning av utsläppen av växthusgaser, 
bland annat genom att öronmärka en 
betydande del av de inkomster som 
genereras genom auktioner på 
utsläppsrätter enligt direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

I den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar 
(IPCC) dras slutsatsen att, för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader Celsius,
måste man avgjort frångå tanken på att allt skulle fortsätta som vanligt i utvecklingsländerna. 
Industriländer har ett ansvar för att bidra till de nödvändiga begränsningarna av utsläpp i 
utvecklade länder utöver sina obligatoriska inhemska minskningar, förutsatt att ett 
heltäckande internationellt avtal nås. 

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) De framsteg som görs i arbetet med att 
genomföra åtagandena enligt detta beslut 
bör utvärderas årligen med hjälp av de 
rapporter som ska lämnas in enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
280/2004/EG av den 11 februari 2004 om 
en mekanism för övervakning av utsläpp 
av växthusgaser inom gemenskapen och 
för genomförande av Kyotoprotokollet.
Dessa rapporter bör omfatta bedömningar 
av minskningar av utsläpp av 
växthusgaser till följd av de planerade 
åtgärderna i alla större sektorer som ska 
nå målen för att minska utsläppen fram 
till 2050. Vartannat år bör det göras en 
utvärdering beträffande den förväntade 
utvecklingen och 2016 bör det göras en 
fullständig utvärdering av genomförandet 
av detta beslut. Som en del av 
bedömningen vartannat år bör 
kommissionen utvärdera och rapportera 
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om framsteg som gjorts för att se till att 
olika områden inom gemenskapspolitiken 
(till exempel jordbruk, produktkrav, 
strukturpolitik, forskning) bidrar till 
ansträngningarna att minska utsläppen 
av växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar 
(IPCC) dras slutsatsen att industriländerna måste minska sina utsläpp med 25–40 procent, 
jämfört med 1990 års nivåer, för att med 50 procents sannolikhet kunna begränsa den 
globala uppvärmningen till 2 grader Celsius, jämfört med den förindustriella nivån. Man 
måste också avgjort frångå tanken på att allt skulle fortsätta som vanligt i 
utvecklingsländerna. Industriländerna har ett ansvar att bidra till de nödvändiga 
begränsningarna av utsläpp i utvecklade länder utöver sina inhemska minskningsmål, men 
inte genom att kompensera dem. 
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Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att garantera dess effektivitet 
bör i detta beslut föreskrivas en mekanism 
enligt vilken en medlemsstat som 
överskrider sitt årliga utsläppsmål för 
växthusgas döms till en påföljd som 
motsvarar den som tillämpas för 
anläggningar enligt direktiv 2003/87/EG 
och en motsvarande koldioxidekvivalent 
som dras av från de påföljande 
auktionerna av utsläppsrätter enligt detta 
direktiv. Alla intäkter från dessa böter bör 
tillfalla en gemenskapsfond som ska 
finansiera begränsande åtgärder för 
klimatförändringar.

Or. en

Motivering

För att nå det allmänna EU-målet är det viktigt att medlemsstaterna följer beslutet. Det 
behövs en effektiv efterlevnadsmekanism i linje med det som gäller för anläggningar enligt 
gemenskapens system för utsläppshandel.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I detta beslut fastställs regler för 
medlemsstaternas bidrag till uppnåendet av 
gemenskapens åtaganden om minskning av 
växthusgasutsläppen från 2013 för 
växthusgasutsläpp från källor som inte 
omfattas av direktiv 2003/87/EG, samt för 
utvärderingen av åtagandena. Utsläpp från 
internationell sjöfart omfattas, om inte, 
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och till dess att, de har innefattats i 
direktiv 2003/87/EG eller ett annat 
rättsligt gemenskapsinstrument som syftar 
till att minska utsläppen av växthusgaser 
från internationell sjöfart.

Or. en

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Gemenskapen ska senast 2020 
begränsa sina utsläpp av växthusgaser 
från källor som inte omfattas av direktiv 
2003/87/EG med en mängd som 
motsvarar en tredjedel av gemenskapens 
totala mål om en minskning på 30 % av 
växthusgasutsläpp före 2020, jämfört med 
1990 års nivåer.*
__________
* De motsvarande utsläppsgränserna för 
växthusgas och ton koldioxidekvivalent 
per medlemsstat ska beräknas av 
kommissionen.

Or. en

Motivering
I den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar 
(IPCC) dras slutsatsen att industriländerna måste minska sina utsläpp med 25–40 procent, 
jämfört med 1990 års nivåer, för att med 50 procents sannolikhet kunna begränsa den 
globala uppvärmningen till 2 grader Celsius, jämfört med den förindustriella nivån. Målet om 
en minskning på 30 procent har upprepade gånger bekräftats av statscheferna och bör vara 
utgångspunkten vid planering av åtgärder i medlemsstaterna i syfte att nå EU:s klimatmål.
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Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I enlighet med punkterna 3 och 4 ska var 
och en av medlemsstaterna årligen 
begränsa utsläppen av växthusgaser på ett 
linjärt sätt för att säkra att de inte 
överskrider de maximinivåer för 2020 för 
de olika medlemsstaterna som fastställs i 
bilaga -1.*

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

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om ett framtida internationellt avtal 
om klimatförändringar försenas ska 
utsläppen av växthusgaser årligen 
minskas på ett linjärt sätt till de högsta 
nivåer som fastställs i bilagan till detta 
beslut, vilka motsvarar en tredjedel av 
gemenskapens sammanlagda 
ansträngningar att minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 %, jämfört med 
1990 års nivåer.

Or. en
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Motivering

Minskningsmålet på 30 procent, som ligger i linje med direktivet från mellanstatliga panelen 
för klimatförändringar, används som utgångspunkt för detta beslut, och minskningen på 
20 procent behålls som ett reservalternativ om ett internationellt avtal försenas.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Utsläppsnivåer för perioden 2020–2050

Gemenskapens utsläpp av växthusgaser 
från sektorer som inte omfattas av 
direktiv 2003/87/EG ska fortsätta att 
årligen minska på ett linjärt sätt under 
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perioden efter 2020, vilket skulle leda till 
en minskning av sådana utsläpp med 
80 % till 2050, jämfört med 1990 års 
nivåer, med slutmålet att eliminera 
utsläpp av växthusgaser från fossila 
bränslen som används inom Europeiska 
unionen. Kommissionen ska senast 2012 
bedöma om det är lämpligt att göra 
åtskillnader mellan medlemsstater när det 
gäller gemenskapens minskningsmål för 
ytterligare en period. I annat fall ska 
medlemsstaterna se till att de årliga 
minskningarna av deras utsläpp omfattas 
av detta beslut genom en enhetlig 
minskningsfaktor. 

Or. en

Motivering

I mars 2007 meddelade Europeiska rådet att det är nödvändigt med en minskning i 
storleksordningen 60–80 procent i industriländerna fram till 2050. För att möjliggöra en 
sådan minskning måste medlemsstaterna ha en långsiktig politik inom åtskilliga sektorer, till 
exempel bostäder, markanvändning och transport, för att undvika ytterligare investeringar i 
infrastruktur som inte är förenlig med klimatskyddsmål. Detta ligger också i linje med 
förslaget som avser gemenskapens system för utsläppshandel, vilket också innehåller 
riktlinjer för minskningar efter 2020.

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 4 – 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 med
förnybara energikällor och effektivitet i 
fråga om efterfrågan, som godtagits av 
alla medlemsstater i enlighet med direktiv 
2003/87/EG under perioden 2008–2012, 
med undantag av certifierade 
utsläppsminskningar från stora 
vattenkraftprojekt.
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Or. en

Motivering

Det vore ologiskt att tillåta kompensation inom industrisektorer som ofta råkar ut för 
koldioxidläckage, när särskilda åtgärder enligt gemenskapens system för utsläppshandel 
planeras för att skydda samma sektorer. Ett erkännande av tillgodohavanden från 
investeringar som avser mekanismen för ren utveckling i dessa sektorer kunde i själva verket
medföra stimulansåtgärder som främjar koldioxidläckage.

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 4 – 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 med förnybara 
energikällor och effektivitet i fråga om 
efterfrågan 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, 
med undantag av certifierade 
utsläppsminskningar från stora 
vattenkraftprojekt.

Or. en

Motivering

Det vore ologiskt att tillåta kompensation inom industrisektorer som ofta råkar ut för 
koldioxidläckage, när särskilda åtgärder enligt gemenskapens system för utsläppshandel 
planeras för att skydda samma sektorer. Ett erkännande av tillgodohavanden från 
investeringar som avser mekanismen för ren utveckling i dessa sektorer kunde i själva verket
medföra stimulansåtgärder som främjar koldioxidläckage.
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Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Artikel 4 – 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 med förnybara energikällor och 
effektivitet i fråga om efterfrågan, 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, 
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 vore ologiskt att tillåta kompensation inom industrisektorer som ofta råkar ut för 
koldioxidläckage, när särskilda åtgärder enligt gemenskapens system för utsläppshandel 
planeras för att skydda samma sektorer. Ett erkännande av tillgodohavanden från 
investeringar som avser mekanismen för ren utveckling i dessa sektorer kunde i själva verket
medföra stimulansåtgärder som främjar koldioxidläckage.

Ändringsförslag 23

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 
eller en annan verksamhet som leder till 

2. Fram till dess att ett internationellt avtal
har ingåtts ska certifierade 
utsläppsminskningar som används för 
genomförandet av de skyldigheter som 
anges i artikel 3 minskas med 50 %. 
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minskning av växthusgasutsläpp i 
enlighet med artikel 11a.5 i direktiv 
2003/87/EG. 

Or. en

Motivering

I nyligen genomförda studier har man uttryckt stora tvivel när det gäller integreringen och 
additionaliteten av utsläppsminskningarna inom ramen för mekanismen för ren utveckling 
och projekt för gemensamt genomförande (CDM/JI). I de fall som kompensationer inte är av 
tilläggskaraktär och ”verkliga” kommer deras användning för efterlevnad, i stället för 
inhemska minskningar, att få en negativ nettoeffekt på klimatet. Det har föreslagits att sådana 
tillgodohavanden som används efter 2012 bör minskas med 50 procent tills det finns ett nytt 
internationell avtal.

Ändringsförslag 24

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 certifierade 
utsläppsminskningar användas av 
medlemsstaterna endast för deras 
åtaganden i enlighet med artikel 4a. 
Dessa certifierade utsläppsminskningar får 
endast härröra från tredjeländer som har 
ratificerat avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 4

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 

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

direktiv 2003/87/EG under 2005.

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

Or. en

Motivering

I den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar 
(IPCC) dras slutsatsen att industriländerna måste minska sina utsläpp med 25–40 procent, 
jämfört med 1990 års nivåer, för att kunna nå en sannolikhetsgrad på 50 procent när det 
gäller att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader Celsius, jämfört med den 
förindustriella nivån. Man måste också avgjort frångå tanken på att allt skulle fortsätta som 
vanligt i utvecklingsländerna. Industriländerna har ett ansvar att bidra till de nödvändiga 
begränsningarna av utsläpp i utvecklade länder utöver sina inhemska minskningsmål, men 
inte genom att kompensera dem.

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Gemenskapens externa åtaganden om 

minskning av utsläppen av växthusgaser
1. I samband med ingåendet av ett 
övergripande internationellt avtal om 
klimatförändringar ska gemenskapen och 
dess medlemsstater från och med början 
av 2013 finansiera mätbara, 
rapporterbara, kontrollerbara och 
bindande utsläppsminskningar för 
växthusgaser i länder som är parter i 
ramkonventionen om klimatförändringar 
men inte omfattas av bilaga I till denna 
(länder som inte omfattas av bilaga I).
2. Gemenskapens externa om minskning 
av utsläppen av växthusgaser ska utgöra 
250 miljoner ton koldioxidekvivalenter
2013 och ska öka linjärt till 850 miljoner 
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ton 2020.
3. Kommissionen ska vidta åtgärder för 
att fördela gemenskapens externa 
åtaganden om minskning av 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 förfarande 
med kontroll som avses i artikel 9.2.
4. Medlemsstaterna får uppfylla sina 
enskilda 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, som fastställs i ett 
internationellt avtal om 
klimatförändringar enligt 
ramkonventionen om klimatförändringar,
c) förvärv av koldioxidtillgodohavanden, 
exempelvis sådana som genereras genom 
mekanismen för ren utveckling eller 
andra mekanismer som genomförs enligt 
ett internationellt avtal om 
klimatförändringar enligt 
ramkonventionen om klimatförändringar, 
som avses i artikel 6.5.
Projekt, program och/eller politik som 
används i syfte att efterleva punkt 3 och 
som används i den gemenskapsfond som 
avses i artikel 5a får inte omfatta stora 
vattenkraft- och kärnkraftprojekt, måste 
vara av tilläggskaraktär och leda till 
utsläppsminskningar som är mätbara, 
rapporterbara och kontrollerbara.
Koldioxidtillgodohavanden som genereras 
enligt led b eller c får bara tas med i 
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beräkningen i syfte att efterleva 
åtagandena i punkt 3 efter att de överförts 
till ett annulleringskonto.
5. Medlemsstaterna ska se till att deras 
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 avgjort måste frångå tanken på att allt skulle fortsätta som 
vanligt i utvecklingsländerna för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader 
Celsius. Industriländer har ett ansvar för att bidra till de nödvändiga begränsningarna av 
utsläpp i utvecklade länder utöver sina obligatoriska inhemska minskningar, förutsatt att ett 
heltäckande internationellt avtal nås.

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I sina årsrapporter enligt artikel 3 i 
beslut 280/2004/EG ska medlemsstaterna 
ange sina årliga utsläpp till följd av 
genomförandet av artikel 3 och
användningen av tillgodohavanden enligt 
artikel 4.

1. I sina årsrapporter enligt artikel 3 i 
beslut 280/2004/EG ska medlemsstaterna 
ange sina årliga utsläpp till följd av 
genomförandet av artikel 3, användningen 
och den geografiska spridningen av 
tillgodohavanden enligt artikel 4 samt 
genomförandet och geografisk spridning 
när det gäller extern minskning av 
utsläppen av växthusgaser enligt 
artikel 4a.

Dessa rapporter ska omfatta förväntade 
utsläppsminskningar för de åtgärder som 
planeras i alla större sektorer i syfte att nå 
minskningsmålen för 2020 och 2050.

Or. en
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Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska bedöma hur EU:s 
sektorsbundna strategier påverkar 
gemenskapens utsläpp av växthusgaser 
och potentialen att minska utsläppen som 
hör samman med dessa strategier. 
Kommissionen ska i förekommande fall 
lägga fram förslag för att se till att dessa 
strategier på ett lämpligt sätt bidrar till att 
nå minskningsmålen för 2020 och 2050.

Or. en

Ändringsförslag 29

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 
böter för de överskridande utsläppen som 
motsvarar det belopp som fastställs i 
artikel 16 i direktiv 2003/87/EG. Böterna 
för överskridande utsläpp ska betalas till 
en gemenskapsfond vars syfte är att 
finansiera begränsande åtgärder för 
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 
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av detta beslut genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 9.2.
3. Utöver vad som anges i punkt 1 ska den 
sammanlagda mängd, uttryckt i ton
koldioxidekvivalenter, som överskrider 
gränsen dras av från nästa kvantitet 
tillgodohavanden som auktioneras ut av 
medlemsstaten enligt artikel 10.2 i direktiv 
2003/87/EG.

Or. en

Ändringsförslag 30

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 om detta åtagande är större 
än gemenskapens mål om minskning av 
utsläpp av växthusgaser med 30 % före 
2020, jämfört med 1990 års nivåer, 
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.

Or. en
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Ändringsförslag 31

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 bilaga -I 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.

Or. en

Ändringsförslag 32

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.

utgår

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

Or. en
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Ändringsförslag 33

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 5

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 lägga fram förslag 
för Europaparlamentet och rådet som 
främjar medlemsstaternas utnyttjande av 
ytterligare tillgodohavanden från projekt 
och av andra typer av mekanismer som 
skapas inom ramen för det internationella 
avtalet för efterlevnad enligt artikel 4a, 
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

Ändringsförslag 34

Förslag till beslut
Bilaga – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

MEDLEMSSTATERNAS UTSLÄPP AV 
VÄXTHUSGASER ENLIGT ARTIKEL 3

MEDLEMSSTATERNAS UTSLÄPP AV 
VÄXTHUSGASER ENLIGT ARTIKEL 3 
om ett internationellt avtal blir försenat

Or. en

Motivering

I den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar 
(IPCC) dras slutsatsen att industriländerna måste minska sina utsläpp med 25–40 procent, 
jämfört med 1990 års nivåer, för att med 50 procents sannolikhet kunna begränsa den 
globala uppvärmningen till 2 grader Celsius, jämfört med den förindustriella nivån. Målet om 
en minskning på 30 procent har upprepade gånger bekräftats av statscheferna och bör vara 
utgångspunkten vid planering av åtgärder i medlemsstaterna i syfte att nå EU:s klimatmål.
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MOTIVERING

Bakgrund

I mars 2007 enades Europeiska rådet om klimatmål för Europeiska unionen. Som en del av ett 
internationellt avtal skulle EU åta sig att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent 
fram till 2020, jämfört med 1990 års nivåer. Även utan ett internationellt avtal skulle EU på 
egen hand nå åtminstone en minskning på 20 procent. Detta förslag är en del av EU:s så 
kallade klimatpaket, som kommissionen lade fram för att genomföra dessa beslut. EU:s 
system för handel med utsläppsrätter omfattar i grova drag hälften av EU:s utsläpp under 
perioden 2013–2020. Detta förslag till ett beslut om att fördela bördorna omfattar de övriga 
sektorerna (som transport, byggnadsverksamhet, tjänster, mindre industrianläggningar, 
jordbruk och avfall), och tillsammans utgör dessa två EU:s utsläppstak. 

Minskningsmål

Detta förslag från kommissionen bygger på ett allmänt minskningsmål för växthusgaser på 
20 procent fram till 2020, vilket kommer att skärpas ytterligare till 30 procent när ett 
internationellt klimatavtal nåtts efter 2012. 

Men i den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar 
(IPCC) dras slutsatsen att industriländerna måste minska sina utsläpp med 25–40 procent, 
jämfört med 1990 års nivåer, för att med 50 procents sannolikhet kunna begränsa den globala 
uppvärmningen till 2 grader Celsius, jämfört med den förindustriella nivån. Detta omfång 
godtogs uttryckligen av alla industriländer, förutom Förenta staterna, vid FN:s 
klimatkonferens på Bali i december 2007. Minskningsmålet på 20 procent understiger klart 
den ambitionsnivå som krävs. Dessutom har Europaparlamentet (bland annat den 26 oktober 
2006) begärt att EU:s interna politik ska bygga på ett mål om en minskning på 30 procent. 

Därför föreslår föredraganden att minskningsmålet på 30 procent, som ligger i linje med 
direktivet från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar, används som utgångspunkt 
för detta beslut, och minskningen på 20 procent behålls som ett reservalternativ om ett 
internationellt avtal blir försenat. Detta skulle ligga till grund för planerings- och 
genomförandeåtgärderna i EU:s medlemsstater mot en minskning på 30 procent från början. 
Det skulle inte vara svårt att sänka detta mål senare om klimatavtalet efter 2012 skulle bli 
försenat. Om medlemsstaterna däremot förbereder sig och planerar åtgärder som bygger på en 
allmän minskning på bara 20 procent, kommer det att bli mycket svårare att skärpa åtgärderna 
senare. 

Användning av mekanismen för ren utveckling/gemensamt genomförande

Kommissionens förslag möjliggör en relativt generös kompensationsnivå för inhemska 
utsläpp genom användningen av utsläppsminskningar utanför EU, 3 procent av utsläppen i de 
sektorer som inte omfattas av gemenskapens system för utsläppshandel 2005, till och med i 
scenariot utan ett internationellt avtal med ett minskningsmål på 20 procent.
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Den totala minskningen under perioden 2005–2020 inom ramen för scenariot med en 
minskning på 20 procent i de sektorer som inte ingår i gemenskapens system för 
utsläppshandel är 1,2 miljarder ton. Kommissionens förslag skulle innebära en potentiell 
kompensation på upp till 700 miljoner ton för mekanismen för ren utveckling och projekt för 
gemensamt genomförande (CDM/JI), vilket är mer än 50 procent av de minskningar som 
krävs i dessa sektorer. 

Detta stora utnyttjande av tillgodohavanden inom ramen för CDM/JI ligger inte i linje med 
den minskning som avses i den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen 
för klimatförändringar som innebär att industriländerna ska hålla sig inom målet på 2 grader. 
Det krävs en minskning på 25–40 procent, jämfört med 1990 års nivåer. Detta bekräftades på 
ett seminarium (den 3 juni 2008) om uppgiften för mekanismen för ren utveckling i 
klimatpaketet, som föredraganden var ordförande för. En av nyckellösningarna var att 
industriländer skulle tvingas minska sina utsläpp av växthusgaser med 25–40 procent, jämfört 
med 1990 års nivåer, och samtidigt skulle de utvecklade länderna tvingas begränsa sina 
utsläpp med 15–30 procent jämfört med om allt fortsätter som vanligt. Att kompensera 
utsläpp i industriländer genom att använda tillgodohavanden inom ramen för mekanismen för 
ren utveckling skulle innebära att utvecklingsländerna måste uppnå 15–30 procent utöver 
utsläppsminskningarna från projekten inom ramen för mekanismen för ren utveckling. 

Den stora användningen av CDM/JI hindrar dessutom EU från att dra nytta av minskningen 
av användningen av fossila bränslen, något som leder till förbättrad energiförsörjning och 
luftkvalitet. Det krävs ett mycket kraftfullt incitament för nyskapande för att uppnå 
minskningen inom EU. Värdet av dessa bifördelar ökar när oljepriset stiger. Kommissionens 
analys att vi sparar in 50 miljarder euro på vår energiräkning för fossilt bränsle 2020 byggde 
på priset 60 US-dollar/fat, medan vi redan har passerat 120 US-dollar/fat, och prognoserna 
ligger så högt som 200 US-dollar/fat under de kommande åren. 

För att ligga i linje med rådet från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar och 
säkerställa ett kraftfullt incitament för nyskapande, föreslår föredraganden att 
kompensationsnivån ska minskas från 3 till 1 procent i förhållande till utsläppen 2005 i de 
sektorer som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. 

Det finns många färska studier där man har uttryckt stora tvivel på integreringen och 
additionaliteten av utsläppsminskningarna inom ramen för CDM/JI. I de fall då
kompensationen inte är av tilläggskaraktär och ”verklig” kommer dess användning för 
efterlevnad, i stället för inhemska minskningar, att få en negativ nettoeffekt på klimatet. 

Tills det finns ett nytt internationellt avtal föreslår föredraganden att de tillgodohavanden som 
används efter 2012 bör minskas med 50 procent. Efter att ett internationellt klimatavtal har 
ingåtts under perioden efter 2012 föreslås att ett extra åtagande för externa 
utsläppsminskningar ska ersätta kompensation inom ramen för CDM/JI som ett 
finansieringsredskap för mildrande insatser i utvecklingsländer.

Dessutom anser föredraganden att det vore ologiskt att tillåta kompensation inom 
industrisektorerna, som ofta råkar ut för koldioxidläckage, när särskilda åtgärder enligt 
gemenskapens system för utsläppshandel planeras för att skydda samma sektorer. Ett 
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erkännande av investeringar i tillgodohavanden från mekanismen för ren utveckling i dessa 
sektorer kunde i själva verket medföra stimulansåtgärder som främjar koldioxidläckage. 

Av dessa anledningar föreslår föredraganden att inte bara kvantiteten utan även typen av 
kompensation inom ramen för CDM/JI ska minskas. Fram till ingåendet av ett internationellt 
klimatavtal efter 2012 kommer inte den typ av kompensation inom ramen för mekanismen för 
ren utveckling som tillåts och finns tillgänglig efter 2012 att vara känd, eftersom detta 
kommer att vara del av de övergripande förhandlingarna. Föredraganden föreslår att bara 
projekttyper med förnybara energikällor och energieffektivitet på efterfrågesidan ska godtas.

Ytterligare åtagande för externa utsläppsminskningar

Föredraganden föreslår ett separat åtagande för externa utsläppsminskningar som kommer att 
träda i kraft först efter ingåendet av ett internationellt klimatavtal under perioden efter 2012. I 
den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar
(IPCC) dras slutsatsen att man avgjort måste frångå att allt skulle fortsätta som vanligt i 
utvecklingsländerna för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader Celsius. 
Föredraganden anser att de utvecklade länderna har ett ansvar att bidra till de nödvändiga 
begränsningarna av utsläpp i utvecklingsländerna. Samfinansiering av investeringar i 
klimatskydd i utvecklingsländer av utvecklade länder måste ske vid sidan av deras 
obligatoriska inhemska minskningar och bör inte användas för att kompensera deras egna 
utsläpp. Därför måste ett nytt åtagande om ett bidrag från EU när det gäller att finansiera 
minskningar av utsläpp av växthusgaser i utvecklingsländer införas när det internationella 
avtalet väl har nåtts. Detta externa åtagande för utsläppsminskningar bör fördelas mellan 
medlemsstaterna på grundval av BNP per capita och vara bindande.

Omfattningen av den externa utsläppsminskningen, som börjar med 250 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter per år 2013 och ökar till 850 miljoner ton/år 2020, bygger på en analys 
gjord av Wuppertalinstitutet och Ecofys. De uppskattar att förutom de inhemska 
utsläppsminskningarna på 30 procent i de länder som omfattas av bilaga I behövs en 
minskning på ungefär 5,7 miljarder ton jämfört med om allt fortsätter som vanligt i länder 
som inte omfattas av bilaga I. Om hälften av denna ansträngning finansieras av de länder som 
omfattas av bilaga I, och om detta fördelas enligt utsläppsnivåerna från 1990, ligger EU:s 
andel på omkring 8,8 miljarder ton koldioxidekvalenter. 

Riktlinjer för minskningar under perioden efter 2020

I mars 2007 meddelade Europeiska rådet att det är nödvändigt med minskningar i 
storleksordningen 60–80 procent fram till 2050. För att möjliggöra en sådan minskning måste 
medlemsstaterna ha en långsiktig politik inom åtskilliga sektorer, till exempel bostäder, 
markanvändning och transport, för att undvika ytterligare investeringar i infrastruktur som 
inte är förenlig med klimatskyddsmål. Även förslaget som avser gemenskapens system för 
utsläppshandel innehåller riktlinjer för minskningar under perioden efter 2020. För att se till 
att EU:s utsläpp fortsätter att minska efter 2020 måste en riktlinje för minskningar efter detta 
år läggas till, som kommer att reducera de årliga utsläppen med uppemot 80 procent till 2050, 
jämfört med 1990 års nivåer.
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Efterlevnad

Enligt kommissionens förslag ska medlemsstaterna årligen minska sina utsläpp som inte 
omfattas av gemenskapens system för utsläppshandel linjärt fram till 2020. De får låna en 
kvantitet från följande år som motsvarar 2 procent av deras utsläppsgräns, eller föra över 
samma mängd till påföljande år.

För att nå EU:s övergripande mål är det viktigt att alla medlemsstater iakttar sina egna rättsligt 
bindande utsläppsgränser. Men för att garantera efterlevnaden finns bara det normala 
överträdelseförfarandet som är alltför långsamt och ohanterligt för detta ändamål. 

Det behövs därför snabbare påföljder. Föredraganden föreslår böter i likhet med dem som 
redan finns tillgängliga för anläggningar enligt systemet för handel med utsläppsrätter. 
Dessutom, och i linje med det som krävs av anläggningar enligt systemet för handel med 
utsläppsrätter, föreslås det att samma antal ton ska dras av från den kvantitet tillgodohavande 
som samma medlemsstat auktionerar ut inom ramen för systemet för handel med 
utsläppsrätter. Detta arrangemang skulle hålla det sammanlagda EU-taket intakt. 

Räckvidd

Alla sektorer som inte omfattas av gemenskapens system för utsläppshandel bör falla under 
beslutet om fördelning av bördorna. Flygsektorn kommer att snart att bli en del av systemet 
för handel med utsläppsrätter. Utsläpp från den internationella sjöfarten omfattas inte av något 
av kommissionens förslag, trots att det finns starka bevis för att de bidrar på ett betydande sätt 
och trots att Europaparlamentet upprepade gånger har krävt åtgärder för att ta itu med utsläpp 
från sjöfarten. Föredraganden föreslår att utsläpp från den internationella sjöfarten ska 
omfattas av detta beslut, om inte, och till dess att, de omfattas av systemet för handel med 
utsläppsrätter eller något annat rättsligt gemenskapsinstrument. 
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BILAGA

Förteckning över relaterade möten med berörda parter om beslut om fördelning av 
bördorna med föredragande Satu Hassi

Regeringar och ständiga representationer:

Belgiens ständiga representation

Tjeckiens miljöminister Martin Bursik

Danmarks ständiga representation

Finlands miljöminister Kimmo Tiilikainen

Finlands ständiga representation och andra företrädare för Finlands regering (3 gånger)

Frankrikes minister för miljö, energi och hållbar utveckling Jean-Louis Borloo

Frankrikes ständiga representation

Nederländernas ständiga representation

Sloveniens miljöminister Janez Podobnik (2 gånger)

Sloveniens ständiga representation

Sveriges miljöminister Andreas Carlgren

Sveriges ständiga representation

Storbritanniens ständiga representation (2 gånger)

Europeiska kommissionen:

Kommissionsledamöterna José Manuel Barroso, Stavros Dimas, Günter Verheugen och 
Andris Piebalgs

GD Miljö, tjänstemän med ansvar för beslut om fördelning av bördorna (åtskilliga gånger)
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Näringsliv och icke-statliga organisationer

Förenta staternas handelskammare

Österrikiska handelskammaren

Finlands Stål- och Metallproducenters Förening (2 gånger)

BASF Chemicals

Carbon Markets Association (CMA) [förening för kolmarknader]

Climate Action Network (2 gånger)

Confederation of British Industry's (CBI) [Storbritanniens näringslivsorganisation]

Dansk Industri & Businesseurope

Finlands Näringsliv (EK) (2 gånger)

EURELECTRIC

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

Europeiska forumet för förnybara energikällor (EUFORES) (2 gånger)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) och Statens bränslecentral 
(Vapo) (2 gånger)

Europeiska fackliga samorganisationen (EFS)

Finsk Energiindustri

Skogsindustrin [Finlands skogsindustris centralorgan] (2 gånger)

Franska och tyska handels- och industrikamrarna

Miljöförbundet Jordens Vänner (2 gånger)

Greenpeace

International Emissions Trading Association (IETA)
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Övriga:

Finlands riksdags stora utskott

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) föredragande för fördelning av 
bördorna Gintaras Morkis
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