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KORT BEGRUNDELSE 

Verden bevæger sig i retning af en lavemissionsøkonomi, og klimaaftalen fra Paris, der blev 

vedtaget sidste år, markerer, at denne udvikling er irreversibel. Med aftalen opstilles der 

ambitiøse mål, og for EU er det vigtigt at holde sine løfter. Det er lige så vigtigt, at vi udnytter 

de enorme muligheder, der er forbundet med omdannelsen af vores økonomi til en 

kulstoffattig økonomi. 

Europa har over ti års erfaringer med EU's emissionshandelssystem (EU ETS). EU ETS er 

verdens største ordning, der bygger på loft og handel og dækker over 11 000 kraftværker og 

industrianlæg. Det har haft held til at bringe klimaændringer på dagsordenen i bestyrelser ved 

at indføre en pris på kulstof – hvilket har bidraget til at fremme investeringer i kulstoffattige 

teknologier. Regeringer og den private sektor argumenterer for kvotemarkeder i hele verden 

som et redskab, der kan sikre konkurrenceevne, fremme innovation og give meningsfulde 

emissionsreduktioner. En voksende gruppe af lande, herunder navnlig Kina, anvender eller vil 

anvende kvotemarkeder til at nå sine klimamål.  

I juli 2015 fremsatte Kommissionen et forslag om at revidere direktivet om 

emissionshandelsordningen med henblik på at nå EU's mål om mindst 40 % reduktioner i de 

indenlandske drivhusgasemissioner i 2030. Ordføreren glæder sig over de foreslåede 

reformer. Der er imidlertid en række elementer, der skal styrkes for at sikre systemets 

integritet, forudsigeligheden for erhvervslivet og lige konkurrencevilkår mellem 

virksomheder, sektorer og medlemsstater. Det er af afgørende betydning, også i lyset af den 

nyligt vedtagne Parisaftale, at EU's emissionshandelssystem fortsat medvirker til passende 

emissionsreduktioner. Samtidig skal det forhindre uberettigede kulstofomkostninger for de 

mest effektive virksomheder, der reelt er udsat for en risiko for kulstoflækage.  

Levering af omkostningseffektive emissionsreduktioner 

I henhold til det nuværende direktiv ophører bestemmelserne om kulstoflækage i 2020. Dog 

vil det fortsat være nødvendigt for nogle industrisektorer midlertidigt at fortsætte med den 

gratis tildeling som en undtagelse fra den generelle regel om bortauktionering som den 

vigtigste tildelingsmetode med henblik på at forebygge risikoen for kulstoflækage. 

Tildelingsregler og benchmarks skal både være realistiske og udgøre et incitament til løbende 

procesforbedringer. Der er behov for mere hyppige justeringer i henhold til aktuelle 

produktionsdata for at undgå overtildeling og for ikke at afskrække effektive virksomheder fra 

at vokse. Den gratis tildeling skal være bedre målrettet mod de sektorer, der er mest udsat for 

risikoen for kulstoflækage, og sikre fuld støtte til de sektorer, som har de største behov. Denne 

fremgangsmåde vil mindske behovet for at anvende en tværsektoriel justeringskoefficient, 

som ellers direkte og på uretfærdig vis kan skade konkurrenceevnen for visse industrisektorer.  

Fremme af industriel innovation 

EU's emissionshandelsordning kan og bør være et effektivt redskab til at lette opskalering af 

innovative lavemissionsteknologier. Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at 

øge størrelsen af innovationsfonden og udvidelsen af dens anvendelsesområde til 

lavemissionsinnovation i industrisektorer. EU's emissionshandelsordning formår imidlertid 

ikke for indeværende at fremme kulstoffattige investeringer og innovation i det omfang, der er 

nødvendigt for at nå de mellem- og langsigtede klimamål. Der er behov for en stærkere 
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innovationsfond med yderligere 150 mio. kvoter som løftestang for private investeringer i 

banebrydende industriteknologier. I takt med, at loftet i EU's emissionshandelsordning 

sænkes, og bestemmelserne om kulstoflækage reformeres, idet det ultimative mål er 100 % 

auktionering, bliver politikkerne til støtte for investeringer i overgangen til en kulstoffattig 

økonomi stadig vigtigere.  

Overensstemmelse med et stadig mere integreret energimarked 

Reformen af EU's emissionshandelssystem og dets indvirkning på energiproduktionen og 

handelen med energi bør være i overensstemmelse med energiunionens mål. Et innovativt og 

moderne europæiske energisystem er af afgørende betydning, og der bør afsættes flere 

ressourcer til dette formål. EU-emissionshandelsregler for perioden efter 2020, der er rettet 

mod energisektoren eller mod at kompensere forbrugerne for de indirekte 

kulstofomkostninger, skal være mere harmoniserede og bør sigte mod at skabe lige vilkår og 

ikke at forvride konkurrencen på markedet for elektricitet mellem medlemsstaterne. De 

midlertidige gratis tildelinger til energisektoren i lavindkomstmedlemsstater skal foretages på 

en gennemsigtig måde og sikre økonomisk levedygtige projekter i overensstemmelse med 

EU's langsigtede energi- og klimamål. Der bør gennemføres en generel revision af samspillet 

mellem EU's emissionshandelsordning og andre klima-, luftkvalitets- og energipolitikker på 

europæisk og nationalt plan med regelmæssige mellemrum for at undgå overlapning af 

politikker og et negativt samspil mellem de forskellige instrumenter.  

Med udgangspunkt i Parisaftalen  

Hvilke virkninger Parisaftalen vil have for EU's emissionshandelssystem er endnu ikke 

undersøgt i detaljer, og det er således ikke muligt fuldt ud at tage højde for indledningen af 

fase 4.  

Mens Kyotoprotokollen kun dækkede 12 % af de globale emissioner, er de lande, der tegner 

sig for over 95 % af de globale emissioner nu forpligtet til at gennemføre nationale 

klimaplaner og øge ambitionerne hvert femte år. Direktivet om EU's emissionshandelsordning 

skal derfor tilpasses Parisaftalen, herunder gennem oprettelse af en trinvis EU-

emissionshandelsmekanisme, der gør det muligt regelmæssigt at revidere bestemmelserne om 

kulstoflækage og ambitionsniveauet. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2003/87/EF15 indførte en ordning 

for handel med kvoter for 

drivhusgasemissioner i Unionen med 

henblik på at fremme nedbringelsen af 

drivhusgasemissioner på en 

omkostningseffektiv og økonomisk 

efficient måde. 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2003/87/EF15 indførte en ordning 

for handel med kvoter for 

drivhusgasemissioner i Unionen med 

henblik på at fremme nedbringelsen af 

drivhusgasemissioner på en 

omkostningseffektiv og økonomisk 

efficient måde og samtidig sikre den 

internationale konkurrenceevne for EU's 

industri og undgå kulstof- og 

investeringslækager. 

__________________ __________________ 

15Europa-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/EF (EUT 

L 275 af 25.10.2003, s. 32). 

15Europa-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/EF (EUT 

L 275 af 25.10.2003, s. 32). 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Det Europæiske Råd i oktober 2014 

forpligtede sig til at reducere de samlede 

drivhusgasemissioner med mindst 40 % 

under 1990-niveauerne frem til 2030. Alle 

økonomiske sektorer bør bidrage til at nå 

disse emissionsreduktioner, og målet nås 

på den mest omkostningseffektive måde 

gennem EU’s emissionshandelsordning 

(EU ETS) med en reduktion på 43 % under 

2005-niveauerne frem til 2030. Dette blev 

bekræftet i den tilsigtede nationalt bestemte 

reduktionsforpligtelse af Unionen og dens 

(2) Det Europæiske Råd i oktober 2014 

forpligtede sig til at reducere de samlede 

drivhusgasemissioner med mindst 40 % 

under 1990-niveauerne frem til 2030. Alle 

økonomiske sektorer bør bidrage til at nå 

disse emissionsreduktioner, og målet nås 

på den mest omkostningseffektive måde 

gennem EU’s emissionshandelsordning 

(EU ETS) med en reduktion på 43 % under 

2005-niveauerne frem til 2030. Dette blev 

bekræftet i den tilsigtede nationalt bestemte 

reduktionsforpligtelse af Unionen og dens 
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medlemsstater, som blev fremsendt til 

sekretariatet for FN’s rammekonvention 

om klimaændringer den 6. marts 201516. 

medlemsstater, som blev fremsendt til 

sekretariatet for FN’s rammekonvention 

om klimaændringer den 6. marts 2015[1]. 

Parisaftalen om klimaændringer (herefter 

"aftalen"), der blev godkendt på den 21. 

partskonference under De Forenede 

Nationers rammekonvention om 

klimaændringer, markerer et nyt niveau 

af global forpligtelse, der sigter mod at 

holde stigningen i den globale 

gennemsnitstemperatur et godt stykke 

under 2°C over det førindustrielle niveau 

og fortsætte bestræbelserne på at 

begrænse temperaturstigningen til 1,5°C. 

I henhold til aftalen skal alle økonomiske 

sektorer bidrage til at nedbringe CO2-

emissionerne. Mål og foranstaltninger, 

der aftales på internationalt niveau, f.eks. 

i Organisationen for International Civil 

Luftfart (ICAO) og Den Internationale 

Søfartsorganisation (IMO), hilses 

velkommen, hvis der opnås tilstrækkelige 

emissionsreduktioner. 

__________________ __________________ 

16 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

16 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Det Europæiske Råd bekræftede, at 

et velfungerende og reformeret EU ETS 

med et instrument til at stabilisere 

markedet vil være det vigtigste europæiske 

instrument til at nå dette mål med den 

årlige lineære reduktionsfaktor på 2,2 % fra 

2021 og fremefter, ingen udløb af gratis 

kvoter, idet de eksisterende 

foranstaltninger bibeholdes efter 2020 for 

at forebygge risikoen for kulstoflækage 

som følge af klimapolitikken, så længe der 

ikke iværksættes en tilsvarende indsats i 

(3) Det Europæiske Råd bekræftede, at 

et velfungerende, reformeret og mere 

effektivt EU ETS med et instrument til at 

stabilisere markedet vil være det vigtigste 

europæiske instrument til at nå dette mål 

med den årlige lineære reduktionsfaktor på 

2,2 % fra 2021 og fremefter, ingen udløb af 

gratis kvoter, idet de eksisterende 

foranstaltninger bibeholdes efter 2020 for 

at forebygge risikoen for kulstoflækage 

som følge af klimapolitikken, så længe der 

ikke iværksættes en tilsvarende indsats i 
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andre større økonomier, og uden at 

mindske andelen af kvoter, der 

bortauktioneres. Andelen af auktionerede 

kvoter bør udtrykkes som en procentuel 

værdi i lovgivningen for at styrke 

sikkerheden ved planlægning af 

investeringer, for at øge 

gennemsigtigheden og for at gøre 

ordningen i sin helhed mere enkel og mere 

forståelig. 

andre større økonomier, tredjelande og 

subnationale regioner, og uden at mindske 

andelen af kvoter, der bortauktioneres. 

Andelen af auktionerede kvoter bør 

udtrykkes som en procentuel værdi i 

lovgivningen for at styrke sikkerheden ved 

planlægning af investeringer, for at øge 

gennemsigtigheden og for at gøre 

ordningen i sin helhed mere enkel og mere 

forståelig. Unionen har en klar hensigt 

om at bevare EU ETS som hjørnestenen i 

EU's klimapolitik, og andre lande og 

regioner i verden følger EU's 

klimapolitikker. I 2016 anvender omkring 

40 lande og over 20 byer og provinser 

CO2-prissætningsmekanismer i forskellig 

udstrækning, og flere planlægger at 

gennemføre dem i fremtiden. EU 

opfordrer andre lande til at tilslutte sig og 

fortsætte deres bestræbelser.  

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Det er en af Unionens vigtigste 

prioriteter at skabe en robust energiunion, 

der garanterer sikker, bæredygtig, 

konkurrencedygtig og økonomisk 

overkommelig energi til EU's borgere. At 

nå dette mål kræver en vedvarende 

ambitiøs klimaindsats med EU ETS som 

hjørnestenen i EU’s klimapolitik og 

fremskridt med andre af energiunionens 

aspekter17. Gennemførelsen af 2030-

rammens ambitiøse mål bidrager til at 

generere en hensigtsmæssig kulstofpris og 

til fortsat at stimulere omkostningseffektiv 

reduktion af drivhusgasemissionerne. 

(4) Det er en af Unionens vigtigste 

prioriteter at skabe en robust energiunion, 

der garanterer sikker, bæredygtig, 

konkurrencedygtig og økonomisk 

overkommelig energi til EU's borgere. At 

nå dette mål kræver en vedvarende 

ambitiøs klimaindsats med EU ETS som 

hjørnestenen i EU’s klimapolitik og 

fremskridt med andre af energiunionens 

aspekter17, idet man samtidig sikrer, at 

disse aspekter, f.eks. vedrørende 

energieffektivitet og vedvarende 

energikilder, styrker målene for EU ETS 

og ikke undergraver markedets 

effektivitet. Gennemførelsen af 2030-

rammens ambitiøse mål bidrager til at 

generere en hensigtsmæssig kulstofpris og 

til fortsat at stimulere omkostningseffektiv 

reduktion af drivhusgasemissionerne med 

henblik på at opfylde Unionens 
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langsigtede mål om at reducere 

drivhusgasemissionerne med 80-95 % i 

2050. Det er beklageligt, at CO2-

prissignalet i fase 3 ikke har været højt 

nok til at give incitamenter til at investere 

i kulstoffattige teknologier og processer. 

En kulstofpris, der er tilstrækkelig til at 

tilskynde til investeringer i 

dekarbonisering af produktionen er 

nøglen til et velfungerende EU ETS. 

Genindustrialiseringsmålet på 20 % af 

industriens andel af Unionens BNP inden 

2020 skal fremhæves i denne 

sammenhæng, ligesom betydningen af 

innovation, investering i F&U, 

beskæftigelse og fornyelse af færdigheder. 

__________________ __________________ 

17COM(2015)80, En rammestrategi for en 

modstandsdygtig energiunion med en 

fremadskuende politik for 

klimaforandringer. 

17COM(2015)80, En rammestrategi for en 

modstandsdygtig energiunion med en 

fremadskuende politik for 

klimaforandringer. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Ifølge artikel 191, stk. 2, i traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde skal EU’s politik være 

baseret på princippet om, at forureneren 

betaler, og på dette grundlag er det i 

direktiv 2003/87/EF fastsat, at der skal ske 

en overgang til fuld auktionering over tid. 

Undgåelse af carbon leakage er 

begrundelsen for at udsætte fuld overgang 

til auktionering, og målrettet gratistildeling 

af kvoter til industrien er berettiget for at 

imødegå den reelle risiko for stigninger i 

drivhusgasemissioner i tredjelande, hvor 

industrien ikke er underkastet tilsvarende 

kulstofbegrænsninger, så længe der ikke 

indføres sammenlignelige klimapolitiske 

foranstaltninger i andre større økonomier. 

(5) Ifølge artikel 191, stk. 2, i traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde skal EU’s politik være 

baseret på princippet om, at forureneren 

betaler, og på dette grundlag er det i 

direktiv 2003/87/EF fastsat, at der skal ske 

en overgang til fuld auktionering over tid. 

Undgåelse af risikoen for kulstof- og 

investerings-lækage er begrundelsen for at 

udsætte fuld overgang til auktionering, og 

målrettet gratistildeling af kvoter til 

industrien er berettiget for at imødegå den 

reelle risiko for stigninger i de globale 

drivhusgasemissioner og flytning af 

investeringer til tredjelande, hvor 

industrien ikke er underkastet tilsvarende 

kulstofbegrænsninger, så længe der ikke 

indføres sammenlignelige klimapolitiske 
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foranstaltninger i andre større økonomier. 

En undersøgelse bestilt af Kommissionen 

i 2013 konkluderede, at ingen 

kulstoflækage havde fundet sted i årene 

2005-2012. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Auktionering af kvoter forbliver 

den generelle regel, med gratis tildeling 

som en undtagelse. Følgelig, og som 

bekræftet af Det Europæiske Råd, bør den 

andel af kvoter, der skal auktioneres, og 

som var 57 % i perioden 2013-2020, ikke 

nedsættes. Kommissionens 

konsekvensanalyse18 indeholder nærmere 

oplysninger om den auktionerede andel og 

præciserer, at denne andel på 57 % består 

af de kvoter, der auktioneres på vegne af 

medlemsstaterne, herunder kvoter 

øremærket til nytilkomne, men ikke tildelt, 

kvoter til modernisering af elproduktion i 

visse medlemsstater og kvoter, der skal 

auktioneres på et senere tidspunkt på grund 

af deres placering i den 

markedsstabilitetsreserve, der oprettes ved 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

(EU) 2015/… 

(6) Auktionering af kvoter forbliver 

den generelle regel, med gratis tildeling 

som en undtagelse i en overgangsperiode 

for at opretholde Europas globale 

konkurrenceevne. Følgelig, og som 

bekræftet af Det Europæiske Råd, bør den 

andel af kvoter, der skal auktioneres, og 

som var 57 % i perioden 2013-2020, ikke 

nedsættes. Fra og med 2021 bør den andel 

af kvoter, der skal auktioneres, fastsættes 

til 57 % med mulighed for, at den falder 

med op til fem procentpoint for at sikre en 

tilstrækkelig mængde gratis kvoter. 
Kommissionens konsekvensanalyse 18 

indeholder nærmere oplysninger om den 

auktionerede andel og præciserer, at denne 

andel på 57 % består af de kvoter, der 

auktioneres på vegne af medlemsstaterne, 

herunder kvoter øremærket til nytilkomne, 

men ikke tildelt, kvoter til modernisering af 

elproduktion i visse medlemsstater og 

kvoter, der skal auktioneres på et senere 

tidspunkt på grund af deres placering i den 

markedsstabilitetsreserve, der oprettes ved 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

(EU) 2015/… 19 

__________________ __________________ 

18 SEC(2015)XX 18 SEC(2015)XX 

19 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

(EU) 2015/... om oprettelse og virkemåde 

af en markedsstabilitetsreserve i 

forbindelse med Unionens ordning for 

handel med kvoter for 

19 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

(EU) 2015/... om oprettelse og virkemåde 

af en markedsstabilitetsreserve i 

forbindelse med Unionens ordning for 

handel med kvoter for 
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drivhusgasemissioner og om ændring af 

direktiv 2003/87/EF (EUT L [...] af [...], s. 

[...]). 

drivhusgasemissioner og om ændring af 

direktiv 2003/87/EF (EUT L [...] af [...], s. 

[...]). 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) For at bevare de miljømæssige 

fordele af emissionsreduktioner i EU, 

medens foranstaltninger i andre lande ikke 

giver tilsvarende incitamenter for 

industrien til at nedbringe emissionerne, 

bør der fortsat ske gratis tildelinger til 

anlæg i sektorer og delsektorer, der er 

udsat for en reel risiko for kulstoflækage. 

Erfaringerne fra anvendelsen af EU ETS 

bekræfter, at sektorer og delsektorer er 

udsat for en risiko for kulstoflækage i 

forskellig grad, og at tildeling af gratis 

kvoter har forhindret kulstoflækage. Nogle 

sektorer og delsektorer må anses for at 

have en stor risiko for kulstoflækage, 

hvorimod andre er i stand til at videregive 

en betydelig del af omkostningerne til 

kvoter til dækning af deres emissioner i 

produktpriserne uden at miste 

markedsandele, og kun skal oppebære den 

resterende del af omkostningerne, således 

at de har en lille risiko for kulstoflækage. 

Kommissionen bør fastlægge og 

differentiere de relevante sektorer på 

grundlag af deres handels- og 

emissionsintensitet med sigte på en bedre 

identifikation af sektorer, hvor der er en 

reel risiko for carbon leakage. Ved 

overskridelse af en tærskel, som er fastsat 

på dette grundlag, og som fastlægges under 

hensyntagen til de respektive sektorers og 

delsektorers mulighed for at videregive 

omkostninger i produktpriserne, bør en 

sektor eller delsektor anses for at være 

udsat for en risiko for carbon leakage. 

Andre sektorer bør anses for at have en 

lille eller ingen risiko for carbon leakage. 

(7) For at bevare de miljømæssige 

fordele af emissionsreduktioner i EU, 

medens foranstaltninger i andre lande ikke 

giver tilsvarende incitamenter for 

industrien til at nedbringe emissionerne, 

bør der fortsat ske gratis tildelinger til 

anlæg i sektorer og delsektorer, der er 

udsat for en reel risiko for kulstoflækage. 

Gratis tildeling skal ikke være en støtte, 

men bør tage sigte på at forebygge 

risikoen for kulstof- og investerings-

lækage og tilskynde til og finansiere 

investeringer i kulstoffattige teknologier 

og processer. Erfaringerne fra anvendelsen 

af EU ETS bekræfter, at sektorer og 

delsektorer er udsat for en risiko for 

kulstoflækage i forskellig grad, og at 

tildeling af gratis kvoter har forhindret 

kulstoflækage. Nogle sektorer og 

delsektorer må anses for at have en stor 

risiko for kulstoflækage, hvorimod andre er 

i stand til at videregive en betydelig del af 

omkostningerne til kvoter til dækning af 

deres emissioner i produktpriserne uden at 

miste markedsandele, og kun skal 

oppebære den resterende del af 

omkostningerne, således at de har en lille 

risiko for kulstoflækage. Kommissionen 

bør fastlægge og differentiere de relevante 

sektorer på grundlag af deres handels- og 

emissionsintensitet med sigte på en bedre 

identifikation af sektorer, hvor der er en 

reel risiko for carbon leakage. Ved 

overskridelse af en tærskel, som er fastsat 

på dette grundlag, og som fastlægges under 

hensyntagen til de respektive sektorers og 

delsektorers mulighed for at videregive 
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At tage hensyn til mulighederne for 

sektorer og delsektorer uden for 

elproduktion til at videregive omkostninger 

i produktpriserne burde også mindske 

ekstraordinære gevinster. 

omkostninger i produktpriserne, bør en 

sektor eller delsektor anses for at være 

udsat for en risiko for carbon leakage. 

Andre sektorer bør anses for at have en 

lille eller ingen risiko for carbon leakage. 

Sektorer og delsektorer, der ikke er udsat 

for nogen risiko for kulstoflækage, bør 

ikke modtage gratis kvoter. At tage hensyn 

til mulighederne for sektorer og delsektorer 

uden for elproduktion til at videregive 

omkostninger i produktpriserne burde også 

mindske ekstraordinære gevinster. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) For at afspejle de teknologiske 

fremskridt i de berørte sektorer og tilpasse 

dem til den relevante tildelingsperiode bør 

benchmarkværdierne for gratis tildelinger 

til anlæg, som er fastsat på grundlag af 

data fra årene 2007-8, ajourføres i 

overensstemmelse med den konstaterede 

gennemsnitlige forbedring. Af hensyn til 

forudsigeligheden bør dette ske ved at 

anvende en faktor, som repræsenterer den 

bedste vurdering af fremskridtet på tværs 

af sektorer, som derefter bør anvende 

pålidelige, objektive og verificerede data 

fra anlæg, således at sektorer, hvis 

forbedringsrate afviger betydeligt fra denne 

faktor, får en benchmarkværdi, som ligger 

tættere på deres faktiske forbedringsrate. 

Hvis oplysningerne viser, at der i 

forbindelse med faktorreduktionen er en 

forskel på mere end 0,5 % højere eller 

lavere pr. år i den relevante periode i 

forhold til 2007-8-værdien, bør den 

tilhørende benchmarkværdi justeres med 

denne procentsats. For at sikre lige vilkår 

for produktionen af aromater, hydrogen og 

syntesegas i raffinaderier og kemiske 

anlæg bør benchmarkværdien for aromater, 

hydrogen og syntesegas fortsat være 

(8) For at afspejle de teknologiske 

fremskridt i de berørte sektorer bør 

benchmarks være fuldt opdateret med 

data for 2017 og 2018, som afspejler den 

reelle teknologiske forbedringer. Af 

hensyn til forudsigeligheden og 

tilvejebringelse af et vedvarende 

incitament til forbedring af processer bør 

benchmarks yderligere opdateres ved at 

anvende en faktor, som repræsenterer den 

bedste vurdering af fremskridtet på tværs 

af sektorer, som derefter bør anvende 

pålidelige, objektive og verificerede data 

fra anlæg, således at sektorer, hvis 

forbedringsrate afviger betydeligt fra denne 

faktor, får en benchmarkværdi, som ligger 

tættere på deres faktiske forbedringsrate. 

Hvis oplysningerne viser, at der i 

forbindelse med faktorreduktionen er en 

forskel på mere end 0,5 % højere eller 

lavere pr. år i den relevante periode, bør 

den tilhørende benchmarkværdi justeres 

med denne procentsats. Når en sektor har 

en lavere forbedringsrate end 0,3 %, bør 

denne procentdel anvendes. For at sikre 

lige vilkår for produktionen af aromater, 

hydrogen og syntesegas i raffinaderier og 

kemiske anlæg bør benchmarkværdien for 
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tilpasset til raffinaderibenchmarket. aromater, hydrogen og syntesegas fortsat 

være tilpasset til raffinaderibenchmarket. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Medlemsstaterne bør, i 

overensstemmelse med statsstøttereglerne, 

delvis kompensere visse anlæg i sektorer 

eller delsektorer, hvor det er konstateret, at 

de er udsat for en betydelig risiko for 

carbon leakage som følge af omkostninger 

i forbindelse med drivhusgasemissioner, 

der videregives i elpriserne. Protokollen og 

de tilknyttede afgørelser, der vedtages af 

partskonferencen i Paris, vil skulle fremme 

en dynamisk mobilisering af 

klimafinansiering, teknologioverførsel og 

kapacitetsopbygning for dertil berettigede 

parter, navnlig dem der har mindst 

kapacitet. Den offentlige sektors 

klimafinansiering vil fortsat spille en vigtig 

rolle for mobiliseringen af ressourcer efter 

2020. Derfor bør auktionsindtægter også 

anvendes til at finansiere foranstaltninger i 

sårbare tredjelande, herunder tilpasning til 

klimaforandringerne. Den 

klimafinansiering, der skal mobiliseres, vil 

også afhænge af ambitionerne og kvaliteten 

af de foreslåede tilsigtede nationalt 

bestemte bidrag (INDC), de efterfølgende 

investeringsplaner og de nationale 

planlægningsprocesser vedrørende 

tilpasning til klimaforandringer. 

Medlemsstaterne bør ligeledes anvende 

auktionsindtægterne til at fremme 

færdigheder og omfordeling af 

arbejdskraft, der er berørt af overgangen til 

job i en mere kulstoffattig økonomi. 

(9) Der bør etableres en EU-

mekaniske for, i overensstemmelse med 

statsstøttereglerne, at kompensere visse 

anlæg i sektorer eller delsektorer, hvor det 

er konstateret, at de er udsat for en 

betydelig risiko for carbon leakage som 

følge af omkostninger i forbindelse med 

drivhusgasemissioner, der videregives i 

elpriserne. Protokollen og de tilknyttede 

afgørelser, der vedtages af 

partskonferencen i Paris, vil skulle fremme 

en dynamisk mobilisering af 

klimafinansiering, teknologioverførsel og 

kapacitetsopbygning for dertil berettigede 

parter, navnlig dem der har mindst 

kapacitet. Den offentlige sektors 

klimafinansiering vil fortsat spille en vigtig 

rolle for mobiliseringen af ressourcer efter 

2020. Derfor bør mindst 80 % af 

auktionsindtægterne anvendes til 

klimarelaterede foranstaltninger, der er 

omhandlet i dette direktiv, herunder til at 

finansiere foranstaltninger i sårbare 

tredjelande, herunder tilpasning til 

klimaforandringerne. Den 

klimafinansiering, der skal mobiliseres, vil 

også afhænge af ambitionerne og kvaliteten 

af de foreslåede tilsigtede nationalt 

bestemte bidrag (INDC), de efterfølgende 

investeringsplaner og de nationale 

planlægningsprocesser vedrørende 

tilpasning til klimaforandringer. EU bør 

også oprette en fond for retfærdig 

omstilling til at samle auktionsindtægterne 

til at fremme færdigheder og omfordeling 

af arbejdskraft, der er berørt af overgangen 

til job i en mere kulstoffattig økonomi. 
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Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Dette direktivs vigtigste langsigtede 

incitament for så vidt angår opsamling og 

lagring af CO2 (CCS), nye teknologier til 

vedvarende energikilder og banebrydende 

innovation inden for 

lavemissionsteknologier og -processer er 

det prissignal, som direktivet tilvejebringer 

samt at der ikke skal afleveres kvoter for 

CO2-emissioner, som lagres permanent 

eller undgås. For at supplere de ressourcer, 

der allerede anvendes til at fremskynde 

demonstration af kommercielle CCS-

faciliteter og innovative teknologier for 

vedvarende energi, bør EU ETS-kvoter 

desuden anvendes til at yde garanteret 

belønning for udbredelsen af CCS-

faciliteter, nye teknologier for vedvarende 

energi og industriel innovation inden for 

lavemissionsteknologier og -processer i 

Unionen for CO2, der oplagres eller 

undgås i tilstrækkeligt omfang, forudsat, at 

der foreligger en aftale om videndeling. 

Størstedelen af denne støtte bør afhænge af 

dokumenteret undgåelse af 

drivhusgasemissioner, hvorimod anden 

støtte kan gives, når forud fastsatte 

milepæle er nået, under hensyntagen til den 

anvendte teknologi. Den maksimale 

støtteandel for projektudgifter kan variere 

alt efter projektkategori. 

(10) Dette direktivs vigtigste langsigtede 

incitament for så vidt angår opsamling og 

lagring af kulstof (CCS) og opsamling og 

anvendelse af kulstof (CCU), nye 

teknologier til vedvarende energikilder og 

banebrydende innovation inden for 

bæredygtige lavemissionsteknologier og -

processer er det prissignal, som direktivet 

tilvejebringer samt at der ikke skal 

afleveres kvoter for CO2-emissioner, som 

lagres permanent eller undgås. For at 

supplere de ressourcer, der allerede 

anvendes til at fremskynde demonstration 

af kommercielle CCS- og CCU-faciliteter 

og innovative teknologier for vedvarende 

energi, bør EU ETS-kvoter desuden 

anvendes til at yde garanteret belønning for 

udbredelsen af CCS- og CCU-faciliteter, 

nye teknologier for vedvarende energi og 

industriel innovation inden for bæredygtige 

lavemissionsteknologier og -processer i 

Unionen for CO2, der oplagres, eller 

undgås i tilstrækkeligt omfang, forudsat, at 

der foreligger en aftale om videndeling. 

Størstedelen af denne støtte bør afhænge af 

dokumenteret undgåelse af 

drivhusgasemissioner, hvorimod anden 

støtte kan gives, når forud fastsatte 

milepæle er nået, under hensyntagen til den 

anvendte teknologi. Den maksimale 

støtteandel for projektudgifter kan variere 

alt efter projektkategori. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Der bør oprettes en 

moderniseringsfond med 2 % af EU’s 

ETS-kvoter, som sælges på auktion i 

overensstemmelse med regler og 

bestemmelser for auktioner, der 

gennemføres på den fælles 

auktionsplatform, jf. forordning 

1031/2010. Medlemsstater, som i 2013 

havde et BNP pr. indbygger til en 

markedskurs på under 60 % af EU-

gennemsnittet bør være berettiget til midler 

fra moderniseringsfonden og frem til 2030 

fravige princippet om fuld auktionering til 

elproduktion ved hjælp af muligheden for 

gratis tildeling for på en gennemsigtig 

måde at fremme realinvesteringer til 

modernisering af energisektoren, samtidig 

med at forvridninger af det indre 

energimarked undgås. Bestemmelserne om 

moderniseringsfonden bør udgøre en 

sammenhængende, omfattende og 

gennemsigtig ramme, som sikrer den mest 

effektive gennemførelse, under 

hensyntagen til behovet for let adgang for 

alle deltagere. Forvaltningsstrukturen bør 

stå i rimeligt forhold til formålet om at 

sikre en korrekt anvendelse af midlerne. 

Forvaltningsstrukturen bør bestå af en 

bestyrelse og en direktion, og der bør 

tages behørigt hensyn til EIB’s ekspertise 

i beslutningsprocessen, medmindre støtten 

ydes til små projekter via lån fra nationale 

erhvervsfremmende banker eller gennem 

tilskud under et nationalt program, der 

har samme mål som 

moderniseringsfonden. Investeringer, der 

finansieres af fonden, bør foreslås af 

medlemsstaterne. For at sikre, at 

investeringsbehovet i 

lavindkomstmedlemsstater opfyldes i 

tilstrækkelig grad, bør fordelingen af 

midler tage ligeligt hensyn til verificerede 

emissioner og BNP-kriterier. Den 

finansielle støtte fra moderniseringsfonden 

kan ydes på forskellige måder. 

(11) Der bør oprettes en 

moderniseringsfond med 2 % af EU’s 

ETS-kvoter, som sælges på auktion i 

overensstemmelse med regler og 

bestemmelser for auktioner, der 

gennemføres på den fælles 

auktionsplatform, jf. forordning 

1031/2010. Medlemsstater, som i 2013 

havde et BNP pr. indbygger til en 

markedskurs på under 60 % af EU-

gennemsnittet bør være berettiget til midler 

fra moderniseringsfonden og frem til 2030 

fravige princippet om fuld auktionering til 

elproduktion ved hjælp af muligheden for 

gratis tildeling for på en gennemsigtig 

måde at fremme realinvesteringer til 

modernisering af energisektoren på linje 

med Unionens klima- og energimål for 

2030 og 2050, samtidig med at 

forvridninger af det indre energimarked 

undgås. Bestemmelserne om 

moderniseringsfonden bør udgøre en 

sammenhængende, omfattende og 

gennemsigtig ramme, som sikrer den mest 

effektive gennemførelse, under 

hensyntagen til behovet for let adgang for 

alle deltagere. Forvaltningsstrukturen bør 

stå i rimeligt forhold til formålet om at 

sikre en korrekt anvendelse af midlerne. 

Forvaltningsstrukturen bør bestå af en 

bestyrelse og et rådgivende udvalg. 

Investeringer, der finansieres af fonden, 

bør foreslås af medlemsstaterne. For at 

sikre, at investeringsbehovet i 

lavindkomstmedlemsstater opfyldes i 

tilstrækkelig grad, bør fordelingen af 

midler tage ligeligt hensyn til verificerede 

emissioner og BNP-kriterier. Den 

finansielle støtte fra moderniseringsfonden 

kan ydes på forskellige måder. 
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Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Det Europæiske Råd bekræftede, at 

modaliteterne bør forbedres, herunder også 

gennemsigtigheden for de fakultative 

gratiskvoter til modernisering af 

energisektoren i visse medlemsstater. 

Investeringer til en værdi af 10 mio. EUR 

eller derover bør udvælges af den relevante 

medlemsstat ved hjælp af udbudsprocedure 

på basis af klare og gennemsigtige regler 

for at garantere, at den gratis tildeling 

anvendes til at fremme realinvesteringer i 

modernisering af energisektoren i 

overensstemmelse med energiunionens 

mål. Investeringer til en værdi af under 10 

mio. EUR bør også være berettiget til 

midler fra den gratis tildeling. Den berørte 

medlemsstat bør udvælge sådanne 

investeringer på grundlag af klare og 

gennemsigtige kriterier. Resultaterne af 

denne udvælgelsesproces bør være 

genstand for en offentlig høring. 

Offentligheden bør være behørigt 

informeret på tidspunktet for udvælgelsen 

af investeringsprojekter samt deres 

gennemførelse. 

(12) Det Europæiske Råd bekræftede, at 

modaliteterne bør forbedres, herunder også 

gennemsigtigheden for de fakultative 

gratiskvoter til modernisering af 

energisektoren i visse medlemsstater. 

Investeringer til en værdi af 10 mio. EUR 

eller derover bør udvælges af den relevante 

medlemsstat ved hjælp af udbudsprocedure 

på basis af klare og gennemsigtige regler 

for at garantere, at den gratis tildeling 

anvendes til at fremme realinvesteringer i 

modernisering af energisektoren i 

overensstemmelse med energiunionens 

mål. Listen over både udvalgte og afviste 

projekter bør gøres offentligt tilgængelig. 
Investeringer til en værdi af under 10 mio. 

EUR bør også være berettiget til midler fra 

den gratis tildeling. Den berørte 

medlemsstat bør udvælge sådanne 

investeringer på grundlag af klare og 

gennemsigtige kriterier, der fastsættes i 

dette direktiv. Resultaterne af denne 

udvælgelsesproces bør være genstand for 

en offentlig høring. Offentligheden bør 

være behørigt informeret på tidspunktet for 

udvælgelsen af investeringsprojekter samt 

deres gennemførelse. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) EU ETS-midler bør ses i 

sammenhæng med andre EU-

støtteprogrammer, herunder de europæiske 

struktur- og investeringsfonde, for at sikre, 

at offentlige midler anvendes på en effektiv 

måde. 

(13) EU ETS-midler bør ses i 

sammenhæng med andre EU-

støtteprogrammer, herunder Horisont 

2020, Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer og de 

europæiske struktur- og investeringsfonde 
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under hensyntagen til Den Europæiske 

Investeringsbanks 

klimainvesteringsstrategi, for at sikre, at 

offentlige midler anvendes på en effektiv 

måde. 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) De nuværende bestemmelser, som 

gælder for små anlæg, der udelukkes fra 

EU ETS, gør det muligt for udelukkede 

anlæg fortsat at være det; Det bør være 

muligt for medlemsstaterne at ajourføre 

deres liste over udelukkede anlæg, og for 

medlemsstater, som i øjeblikket ikke 

udnytter denne mulighed, at gøre dette ved 

begyndelsen af hver kvoteperiode. 

(14) De nuværende bestemmelser, som 

gælder for små anlæg, der udelukkes fra 

EU ETS, gør det muligt for udelukkede 

anlæg at blive udvidet for at reducere 

unødvendige 

administrationsomkostninger, og det bør 

være muligt for medlemsstaterne at 

ajourføre deres liste over udelukkede 

anlæg, og for medlemsstater, som i 

øjeblikket ikke udnytter denne mulighed, at 

gøre dette ved begyndelsen af hver 

kvoteperiode. 

 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16b) Med henblik på at mindske den 

administrative byrde på virksomhederne 

betydeligt kan Kommissionen overveje 

foranstaltninger som f.eks. 

automatisering af indsendelse og 

verifikation af emissionsrapporter, idet 

man udnytter mulighederne ved 

informations- og 

kommunikationsteknologierne fuldt ud. 
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Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)  

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 3 – stk. 1 – litra ua (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende litra: 

 "ua) anlæg med små 

emissionsmængder: et anlæg, som har 

rapporteret emissioner til den kompetente 

myndighed på mindre end 50 000 tons 

kuldioxidækvivalent og, hvis det udfører 

forbrændingsaktiviteter, har en nominel 

indfyret termisk effekt på mindre end 

35 MW, bortset fra emissioner fra fyring 

med biomasse, i hvert af de tre år, der 

ligger forud for anmeldelsen i henhold til 

artikel 27, stk. 1, litra a)." 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a)  I stk. 1 tilføjes følgende tre nye 

afsnit: 

a)  I stk. 1 tilføjes følgende fire nye 

afsnit: 

"Fra og med 2021 er den andel af kvoter, 

der skal auktioneres af medlemsstaterne, 

57 %. 

"Fra og med 2021 er den andel af kvoter, 

der skal auktioneres af medlemsstaterne, 

57 %, og denne andel nedsættes med op til 

fem procentpoint i hele den fjerde 

handelsperiode i henhold til artikel 10a, 

stk. 5. En sådan tilpasning skal finde sted 

udelukkende i form af en nedsættelse af 

de auktionerede kvoter i henhold til litra 

a) i første afsnit af artikel 10, stk. 2. 

2 % af den samlede mængde kvoter, 

mellem 2021 og 2030 bortauktioneres for 

at oprette en fond, der har til formål at 

forbedre energieffektiviteten og 

modernisere energisystemerne i visse 

2 % af den samlede mængde kvoter 

mellem 2021 og 2030 bortauktioneres for 

at oprette en fond, der har til formål at 

forbedre energieffektiviteten og 

modernisere energisystemerne i visse 
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medlemsstater, jf. dette direktivs 

artikel 10d ("moderniseringsfonden"). 

medlemsstater, jf. dette direktivs artikel 

10d ("moderniseringsfonden"). 

Den samlede resterende mængde af kvoter, 

der skal auktioneres af medlemsstaterne, 

fordeles i overensstemmelse med stk. 2." 

Den samlede resterende mængde af kvoter, 

der skal auktioneres af medlemsstaterne, 

fordeles i overensstemmelse med stk. 2." 

 300 mio. kvoter, der overføres til 

markedsstabilitetsreserven, bortfalder i 

2021. " 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b – nr. i 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i)  i litra a) erstattes "88 %" med 

"90 %".  

i)  første afsnit affattes således: 

2 Den samlede mængde kvoter, som 

hver medlemsstat auktionerer, beregnes 

således: 

"2 Den samlede mængde kvoter, som 

hver medlemsstat auktionerer, beregnes 

således: 

a) 90 % af den samlede mængde 

kvoter, der skal auktioneres, fordeles til 

medlemsstaterne i form af andele, som for 

hver medlemsstat er lig med dens andel af 

de verificerede emissioner under 

fællesskabsordningen for 2005 eller 

gennemsnittet i perioden 2005-2007, alt 

efter hvilket tal der er det højeste 

a) 90 % af den samlede mængde 

kvoter, der skal auktioneres, fordeles til 

medlemsstaterne i form af andele, som for 

hver medlemsstat er lig med dens andel af 

de verificerede emissioner under 

fællesskabsordningen for 2005 eller 

gennemsnittet i perioden 2005-2007, alt 

efter hvilket tal der er det højeste 

b) 10 % af den samlede mængde 

kvoter, der skal auktioneres, fordeles til 

visse medlemsstater for at skabe solidaritet 

og vækst i Fællesskabet. Herved øges den 

kvotemængde, som de pågældende 

medlemsstater auktionerer i medfør af litra 

a), med de procentsatser, der er anført i 

bilag IIa. og 

b) 10 % af den samlede mængde 

kvoter, der skal auktioneres, fordeles til 

visse medlemsstater for at skabe solidaritet 

og vækst i Fællesskabet; herved øges den 

kvotemængde, som de pågældende 

medlemsstater auktionerer i medfør af litra 

a), med de procentsatser, der er anført i 

bilag IIa. For de medlemsstater, der 

modtager støtte fra 

moderniseringsfonden, jf. artikel 10d, 

overføres deres andel af kvoter, der er 

anført i bilag IIA, til deres andel af 

moderniseringsfonden." 
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Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b – nr. ii 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii)  litra b) affattes således: udgår 

b) 10 % af den samlede mængde 

kvoter, der skal auktioneres, fordeles 

mellem visse medlemsstater for at skabe 

solidaritet og vækst i Fællesskabet. 

Herved øges den kvotemængde, som de 

pågældende medlemsstater auktionerer i 

medfør af litra a), med de procentsatser, 

der er anført i bilag IIa. og 

 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c 

2003/87/EF 

Artikel 10 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) I stk. 3 indsættes følgende som 

litra j), k) og l):  

c) Stk. 3 affattes således:  

3 Medlemsstaterne afgør, hvorledes 

indtægterne fra auktionering af kvoter skal 

anvendes. Mindst 50 % af indtægterne fra 

auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 

kvoter, herunder alle indtægter fra den i 

stk. 2, litra b) og c), omhandlede 

auktionering, eller en til disse indtægter 

svarende økonomisk værdi, bør anvendes 

til en eller flere af følgende: 

"3 Medlemsstaterne afgør, hvorledes 

indtægterne fra auktionering af kvoter skal 

anvendes. Mindst 80 % af indtægterne fra 

auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 

kvoter, herunder alle indtægter fra den i 

stk. 2, litra b) og c) omhandlede 

auktionering, eller en til disse indtægter 

svarende økonomisk værdi, skal anvendes 

til en eller flere af følgende: 

a) til reduktion af 

drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved at 

bidrage til Den Globale Fond for 

Energieffektivitet og Vedvarende Energi 

og til Tilpasningsfonden som iværksat af 

Poznankonferencen om klimaændringer 

(COP 14 og COP/MOP 4), til at tilpasse sig 

klimaændringer og til at finansiere 

a) til reduktion af 

drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved at 

bidrage til Den Globale Fond for 

Energieffektivitet og Vedvarende Energi 

og til Tilpasningsfonden som iværksat af 

Poznankonferencen om klimaændringer 

(COP 14 og COP/MOP 4) og til Den 

Grønne Klimafond, til at tilpasse sig 
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forskning og udvikling samt 

demonstrationsprojekter med henblik på 

emissionsreduktion og tilpasning til 

klimaændringer, herunder ved at deltage i 

initiativer, der indgår i Fællesskabets 

strategiske energiteknologiplan og de 

europæiske teknologiplatforme 

klimaændringer og til at finansiere 

forskning og udvikling samt 

demonstrationsprojekter med henblik på 

emissionsreduktion og tilpasning til 

klimaændringer, herunder ved at deltage i 

initiativer, der indgår i Fællesskabets 

strategiske energiteknologiplan og de 

europæiske teknologiplatforme 

b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn 

om at anvende 20 % energi fra vedvarende 

kilder senest i 2020, udvikle andre 

teknologier, der kan bidrage til overgangen 

til en sikker og bæredygtig økonomi med 

lave udledninger af drivhusgasser, og som 

medvirker til at opfylde Fællesskabets 

tilsagn om at øge sin energieffektivitet med 

20 % frem til 2020; 

b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn 

om at anvende [ajourføring i henhold til 

aftale mellem medlovgiverne] % energi fra 

vedvarende kilder senest i 2030, udvikle 

andre teknologier, der kan bidrage til 

overgangen til en sikker og bæredygtig 

økonomi med lave udledninger af 

drivhusgasser, og som medvirker til at 

opfylde Fællesskabets tilsagn om at øge sin 

energieffektivitet med [ajourføring i 

henhold til aftale mellem medlovgiverne] 
% frem til 2030; 

c) til forebyggelse af skovrydning og 

fremme af skovrejsning og 

skovgenplantning i udviklingslande, der 

har ratificeret den internationale 

klimaaftale, og til overførsel af teknologier 

samt til at lette tilpasningen til 

klimaændringernes skadelige virkninger i 

disse lande 

c) til forebyggelse af skovrydning og 

fremme af skovrejsning og 

skovgenplantning i udviklingslande, der 

har ratificeret den internationale 

klimaaftale, og til overførsel af teknologier 

samt til at lette tilpasningen til 

klimaændringernes skadelige virkninger i 

disse lande 

d) til kulstofbinding i skove i 

Fællesskabet 

d) til kulstofbinding i skove i 

Fællesskabet 

e) til miljømæssigt forsvarlig 

opsamling og geologisk lagring af CO2, 

herunder navnlig fra kraftværker, der 

anvender faste fossile brændstoffer, og en 

række industrisektorer og delsektorer, 

herunder også i tredjelande 

e) til miljømæssigt forsvarlig 

opsamling og geologisk lagring eller 

anvendelse af CO2, herunder navnlig fra 

kraftværker, der anvender faste fossile 

brændstoffer, og en række industrisektorer 

og delsektorer, herunder også i tredjelande 

f) til at fremme overgangen til 

transportformer med små emissioner og 

offentlig transport 

f) til at fremme overgangen til 

transportformer med små emissioner og 

offentlig transport 

g) til at finansiere forskning i og 

udvikling af energieffektivitet og rene 

teknologier i de sektorer, der er omfattet af 

dette direktiv 

g) til at finansiere forskning i og 

udvikling af energieffektivitet og rene 

teknologier i de sektorer, der er omfattet af 

dette direktiv 

h) til foranstaltninger til at øge 

energieffektivitet og isolering eller støtte til 

foranstaltninger af social karakter for 

h) til foranstaltninger til at øge 

energieffektivitet og isolering eller støtte til 

foranstaltninger af social karakter for 
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husstande med lav og middel indkomst husstande med lav og middel indkomst 

i) til at dække de administrative 

udgifter i forbindelse med 

fællesskabsordningens forvaltning 

i) til klimafinansieringstiltag i 

sårbare tredjelande, herunder tilpasning 

til virkningerne af klimaændringerne 

j) til at finansiere økonomiske 

foranstaltninger til fordel for sektorer 

eller delsektorer, der er udsat for en reel 

risiko for carbon leakage på grund af 

betydelige indirekte omkostninger, som 

faktisk skyldes 

drivhusgasemissionsomkostninger, der 

videregives i elpriserne, forudsat at disse 

foranstaltninger opfylder betingelserne i 

artikel 10a, stk. 6 

j) til fremme af ressourceeffektivitet 

og en cirkulær økonomi 

k) til klimafinansieringstiltag i 

sårbare tredjelande, herunder tilpasning 

til virkningerne af klimaændringerne 

k) Endvidere kan indtægter anvendes 

til et eller flere af følgende formål: 

 i) til at dække de administrative 

udgifter i forbindelse med 

fællesskabsordningens forvaltning 

 ii) til at finansiere økonomiske 

foranstaltninger til fordel for sektorer 

eller delsektorer, der er udsat for en reel 

risiko for carbon leakage på grund af 

betydelige indirekte omkostninger, som 

faktisk skyldes 

drivhusgasemissionsomkostninger, der 

videregives i elpriserne, forudsat at disse 

foranstaltninger opfylder betingelserne i 

artikel 10a, stk. 6 

l) til at fremme færdigheder og 

omfordeling af arbejdskraft, der er berørt 

af overgangen til job i en mere 

kulstoffattig økonomi i tæt samarbejde 

med arbejdsmarkedets parter." 

 

Medlemsstaterne har opfyldt 

bestemmelserne i dette stykke, hvis de 

allerede har indført eller gennemfører 

skattemaessige eller økonomiske 

støttepolitikker, herunder navnlig i 

udviklingslande, eller nationale 

reguleringspolitikker, der udløser 

økonomisk støtte, er etableret til de i første 

afsnit nævnte formål og har en værdi 

svarende til mindst 50 % af indtægterne fra 

auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 

Medlemsstaterne har opfyldt 

bestemmelserne i dette stykke, hvis de 

allerede har indført eller gennemfører 

skattemaessige eller økonomiske 

støttepolitikker, herunder navnlig i 

udviklingslande, eller nationale 

reguleringspolitikker, der udløser 

økonomisk støtte, er etableret til de i første 

afsnit nævnte formål og har en værdi 

svarende til mindst 50 % af indtægterne fra 

auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
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kvoter, herunder alle indtægter fra den i 

stk. 2, litra b) og c), omhandlede 

auktionering. 

kvoter, herunder alle indtægter fra den i 

stk. 2, litra b) og c), omhandlede 

auktionering. 

Medlemsstaterne orienterer Kommissionen 

om anvendelsen af indtægterne og om de 

trufne foranstaltninger, jf. dette stykke, i de 

rapporter, som de indsender i medfør af 

beslutning nr. 280/2004/EF. 

Medlemsstaterne orienterer Kommissionen 

om anvendelsen af indtægterne og om de 

trufne foranstaltninger, jf. dette stykke, i de 

rapporter, som de indsender i medfør af 

beslutning nr. 280/2004/EF. Disse 

oplysninger skal afgives ved hjælp af en 

standardiseret skabelon, som 

Kommissionen stiller til rådighed, med et 

minimum af detaljer, der giver mulighed 

for gennemsigtighed og 

sammenlignelighed, herunder oplysninger 

om additionaliteten af midlerne. 

Kommissionen gør disse oplysninger 

tilgængelige for offentligheden på sit 

websted." 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c a (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10 – stk. 3 a og 3 b (nye) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) følgende stykker indsættes: 

 " 3a. Op til 260 mio. EUR af de samlede 

mængde kvoter, hvoraf halvdelen er taget 

fra den andel af kvoter, der skal 

auktioneres som omhandlet i artikel 10, 

stk. 1, og hvoraf halvdelen ellers ville 

blive tildelt gratis, auktioneres for at 

oprette en harmoniseret ordning på EU-

plan, jf. artikel 10a, stk. 6. 

 3b. Fond for retfærdig omstilling 

 Der oprettes en fond for retfærdig 

omstilling fra den 1. januar 2021 som et 

supplement til Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling og Den Europæiske 

Socialfond, og denne finansieres gennem 

sammenlægning af 2 % af 

auktionsindtægterne. 
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 Indtægterne fra disse auktioner forbliver 

på Unionsplan med det mål at bruge dem 

til at afbøde de sociale konsekvenser af 

klimapolitikken i regioner, hvor der er en 

stor andel af arbejdstagere i 

kulstofafhængige sektorer, og hvor BNP 

pr. capita samtidig ligger et godt stykke 

under Unionsgennemsnittet. Disse 

foranstaltninger skal respektere 

nærhedsprincippet. 

 De auktionsindtægter, der målrettes mod 

retfærdig omstilling, kan bringes i 

anvendelse på forskellige måder, f.eks.: 

 - oprettelse af celler til omplacering 

og/eller mobilitet 

 - uddannelsesinitiativer til 

erhvervelse af nye færdigheder eller 

opkvalificering for arbejdstagere 

 - støtte til jobsøgning 

 - etablering af nye virksomheder, og 

 - overvågning og foregribende 

foranstaltninger for at undgå eller 

minimere de negative konsekvenser af 

omstruktureringsprocessen for den fysiske 

og mentale sundhed. 

 Da de kerneaktiviteter, der finansieres af 

fonden for retfærdig omstilling, har en 

stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, 

inddrages arbejdsmarkedets parter aktivt i 

forvaltningen af fonden – ud fra en model 

baseret på ESF-udvalget – og deltagelse 

af lokale parter på arbejdsmarkedet vil 

være et centralt krav for at yde støtte til 

projekter." 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra d a (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10 – stk. 5 
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Gældende tekst Ændringsforslag 

 da) Stk. 5 affattes således: 

5. Kommissionen overvåger det 

europæiske kvotemarkeds funktion. Den 

forelægger en årlig rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet om kvotemarkedets 

funktion, herunder om gennemførelsen af 

auktioner, likviditet og de handlede 

mængder. Medlemsstaterne sørger om 

nødvendigt for, at enhver relevant 

oplysning fremsendes til Kommissionen 

mindst to måneder før Kommissionens 

vedtagelse af rapporten. 

"5. Kommissionen overvåger det 

europæiske kvotemarkeds funktion. Den 

forelægger en årlig rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet om kvotemarkedets 

funktion, herunder om gennemførelsen af 

auktioner, likviditet og de handlede 

mængder. Rapporten skal ligeledes 

omhandle samspillet mellem EU ETS og 

andre klima- og energiforanstaltninger på 

EU-plan og nationalt plan og skal 

analysere virkningerne af forskellige 

politikinstrumenter på EU ETS-markedets 

funktion, navnlig balancen mellem udbud 

og efterspørgsel på kulstofmarkedet. 

Denne rapport skal også omhandle 

videregivelse af kvoteomkostningerne i 

produktpriserne for de mest relevante 

sektorer og delsektorer, navnlig i forhold 

til deres markedsandele. Medlemsstaterne 

sørger om nødvendigt for, at enhver 

relevant oplysning fremsendes til 

Kommissionen mindst to måneder før 

Kommissionens vedtagelse af rapporten." 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 d (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10 – stk. 5a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 db)  Følgende stykke indsættes:  

 "5a. Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om nedlukning af 

elproduktionskapacitet på grund af 

nationale foranstaltninger. Kommissionen 

beregner det tilsvarende antal kvoter, som 

disse nedlukninger repræsenterer. 

Medlemsstaterne kan trække et 

tilsvarende antal kvoter tilbage." 
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Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10a – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a)  Stk. 1, andet afsnit, affattes 

således:  

a)  Stk. 1, 2 og 3, affattes således:  

1 Kommissionen vedtager senest den 

31. december 2010 fuldt harmoniserede 

gennemførelsesforanstaltninger for hele 

Fællesskabet med henblik på tildeling af de 

i stk. 4, 5, 7 og 12 omhandlede kvoter, 

herunder eventuelle nødvendige 

bestemmelser om harmoniseret anvendelse 

af stk. 19. 

"1. Kommissionen vedtager senest den 

31. december 2010 fuldt harmoniserede 

gennemførelsesforanstaltninger for hele 

Fællesskabet med henblik på tildeling af de 

i stk. 4, 5, 7 og 12 omhandlede kvoter, 

herunder eventuelle nødvendige 

bestemmelser om harmoniseret anvendelse 

af stk. 19. 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage en delegeret retsakt i 

overensstemmelse med artikel 23. Denne 

retsakt skal også omfatte bestemmelser 

vedrørende supplerende tildeling fra 

reserven for nytilkomne til store 

produktionstilvækster ved at anvende de 

samme tærskler og tildelingstilpasninger, 

som gælder for delvis driftsophør. 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage en delegeret retsakt i 

overensstemmelse med artikel 23, der 

supplerer dette direktiv med bestemmelser 

vedrørende supplerende tildeling fra 

reserven for nytilkomne til store 

produktionsændringer. Enhver stigning 

eller ethvert fald i produktion på mere end 

10 %, udtrykt som et rullende gennemsnit 

af kontrollerede produktionsaktiviteter for 

de to foregående år sammenlignet med 

den produktionsaktivitet, der er 

indberettet i overensstemmelse med artikel 

11, justeres med et tilsvarende antal 

kvoter ved at lægge kvoter til og frigive 

kvoter fra reserven, som omhandlet i stk. 

7. 

De foranstaltninger, der er omhandlet i 

første afsnit, skal så vidt muligt fastlægge 

ex ante-benchmarks for hele Fællesskabet 

for at sikre, at tildelingen sker på en måde, 

der skaber incitamenter til reduktion af 

drivhusgasemissioner og anvendelse af 

energieffektive teknikker ved at inddrage 

de mest effektive teknikker, substitutter, 

alternative produktionsprocesser, 

højeffektiv kraftvarmeproduktion, 

energieffektiv genvinding af affaldsgasser, 

anvendelse af biomasse og opsamling og 

De foranstaltninger, der er omhandlet i 

første afsnit, skal så vidt muligt fastlægge 

ex ante-benchmarks for hele Fællesskabet 

for at sikre, at tildelingen sker på en måde, 

der skaber incitamenter til reduktion af 

drivhusgasemissioner og anvendelse af 

energieffektive teknikker, der skaber 

forudsigelighed for industrianlæg, ved at 

inddrage de mest effektive teknikker, 

substitutter, alternative 

produktionsprocesser, højeffektiv 

kraftvarmeproduktion, energieffektiv 
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lagring af CO2, hvor sådanne anlæg 

forefindes, og må ikke tilskynde til at øge 

emissionerne. Der tildeles ingen gratis 

kvoter i forbindelse med nogen form for 

elproduktion, undtagen i tilfælde, der falder 

ind under artikel 10c, og til el produceret 

fra affaldsgasser. 

genvinding af affaldsgasser, anvendelse af 

biomasse og opsamling og lagring af CO2, 

hvor sådanne anlæg forefindes, og må ikke 

tilskynde til at øge emissionerne. Der 

tildeles ingen gratis kvoter i forbindelse 

med nogen form for elproduktion, 

undtagen i tilfælde, der falder ind under 

artikel 10c, og til el produceret fra 

affaldsgasser. 

For hver sektor og delsektor beregnes 

benchmarket i princippet for slutproduktet, 

frem for inputtet, for at maksimere 

drivhusgasreduktioner og energibesparelser 

i hele produktionsprocessen i den 

pågældende sektor eller delsektor. 

For hver sektor og delsektor beregnes 

benchmarket i princippet for slutproduktet, 

frem for inputtet, for at maksimere 

drivhusgasreduktioner og energibesparelser 

i hele produktionsprocessen i den 

pågældende sektor eller delsektor. 

2. Ved fastlæggelsen af principperne 

for etablering af ex ante-benchmarks i de 

enkelte sektorer eller delsektorer skal 

udgangspunktet være den gennemsnitlige 

præstation for de 10 % mest effektive 

anlæg i en sektor eller delsektor i 

Fællesskabet i 2007-2008. Kommissionen 

rådfører sig med de relevante aktører, 

herunder de berørte sektorer og 

delsektorer. 

2. Ved fastlæggelsen af principperne 

for etablering af ex ante-benchmarks i de 

enkelte sektorer eller delsektorer skal 

udgangspunktet være den gennemsnitlige 

præstation for de 10 % mest effektive 

anlæg i en sektor eller delsektor i 

Fællesskabet i 2007-2008. Kommissionen 

rådfører sig med de relevante aktører, 

herunder de berørte sektorer og 

delsektorer. Der gives kun gratis 

tildelinger til sektorer og delsektorer, for 

hvilke der er oplyst data i 

overensstemmelse med harmoniserede 

fastlagte metoder, med henblik på at sikre 

lighed og gennemsigtighed. 

De forordninger, der vedtages i henhold til 

artikel 14 og 15, fastlægger harmoniserede 

regler for overvågning, rapportering og 

verifikation af produktionsrelaterede 

drivhusgasemissioner med henblik på 

fastsættelse af ex ante-benchmarks. 

De forordninger, der vedtages i henhold til 

artikel 14 og 15, fastlægger harmoniserede 

regler for overvågning, rapportering og 

verifikation af produktionsrelaterede 

drivhusgasemissioner med henblik på 

fastsættelse af ex ante-benchmarks, under 

hensyntagen til de langsigtede muligheder 

for at nedbringe emissionerne med 

henblik på at nå EU's langsigtede 

klimamål. 

Benchmarkværdierne for gratis tildeling 
skal justeres for at undgå ekstraordinære 

gevinster og afspejle det teknologiske 

fremskridt i perioden mellem 2007-8 og 

hver efterfølgende periode, hvor gratis 

tildelinger fastsættes i overensstemmelse 
med artikel 11, stk. 1. Ved justeringen 

Inden begyndelsen af kvoteperioden skal 

benchmarkene i de enkelte sektorer og 

delsektorer opdateres med udgangspunkt i 

den gennemsnitlige kontrollerede 

emission for de 10 % mest effektive anlæg 

inden for en sektor eller delsektor i EU i 

årene 2017 og 2018. Benchmarkene 
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begrænses de benchmarkværdier, der er 

fastsat i den retsakt, der er vedtaget i 

henhold til artikel 10a med 1 % af den 

værdi, som blev fastsat på grundlag af 

data for 2007-8 for hvert år mellem 2008 
og midten af den relevante periode med 

gratis tildeling, bortset fra i følgende 

tilfælde: 

etableres på grundlag af information 

fremlagt i henhold til artikel 11. 

 Benchmarkene skal afspejle reelle 

teknologiske fremskridt og dets 

emissionsreduktioner sammenlignet med 

det udgangspunkt, der er fastsat i første 

afsnit. Baseret på den samlede 

ajourføring med data for 2017 og 2018 

nedsættes værdierne for hvert derpå 

følgende år med 1 % i forhold til den 

værdi, som blev fastsat, medmindre: 

i) Kommissionen fastslår på grundlag 

af de oplysninger, der fremlægges i 

henhold til artikel 11, om værdierne for 

hvert benchmark, beregnet efter 

principperne i artikel 10a, afviger fra den 

årlige nedsættelse, der er nævnt i det 

foregående, med mere end 0,5 % højere 

eller lavere om året i forhold til 2007-8-

værdierne. Hvis det er tilfældet, justeres 

benchmarkværdien enten 0,5 % eller 1,5 % 

for hvert år mellem 2008 og midten af den 

periode, for hvilken den gratis tildeling 

indrømmes. 

i) Kommissionen fastslår på grundlag 

af de oplysninger, der fremlægges i 

henhold til artikel 11, om værdierne for 

hvert benchmark, beregnet efter 

principperne i artikel 10a, afviger fra den 

årlige nedsættelse, der er nævnt i det 

foregående, med mere end 0,5 % højere 

eller lavere om året i forhold til 2017–

2018-værdierne. Hvis det er tilfældet, 

justeres benchmarkværdien enten 0,5 % 

eller 1,5 % for hvert år.  

ii) Som en undtagelse for så vidt 

angår benchmarkværdier for aromater, 

hydrogen og syntesegas, justeres disse 

benchmarkværdier med den samme 

procentsats som procentsatsen for 

raffinaderibenchmarks for at sikre lige 

konkurrencevilkår for producenterne af 

disse produkter. 

ii) Kommissionen fastslår på 

grundlag af de oplysninger, der 

fremlægges i henhold til artikel 11, om 

værdierne for hvert benchmark, beregnet 

efter principperne i artikel 10a, er lavere 

end den årlige nedsættelse, der er nævnt i 

det foregående, med mere end 0,7% i 

forhold til 2017–2018-værdierne om året i 

de to seneste år, for hvilke der foreligger 

data. Hvis det er tilfældet, justeres 

benchmarkværdien med 0,3 % for det 

pågældende år. 

 iia) Som en undtagelse for så vidt 

angår benchmarkværdier for aromater, 

hydrogen og syntesegas, justeres disse 

benchmarkværdier med den samme 

procentsats som procentsatsen for 
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raffinaderibenchmarks for at sikre lige 

konkurrencevilkår for producenterne af 

disse produkter. 

Kommissionen vedtager en 

gennemførelsesretsakt med henblik herpå i 

overensstemmelse med artikel 22a. 

Kommissionen vedtager en 

gennemførelsesretsakt med henblik herpå i 

overensstemmelse med artikel 22a, og 

tager sigte på at reducere den 

administrative byrde for SMV'er i 

forbindelse med dataindsamling.  

3 Med forbehold for stk. 4 og 8 og 

uanset artikel 10c foretages der ingen 

gratistildeling til elektricitetsgeneratorer, 

CO2-opsamlingsanlæg, rørledninger til 

transport af CO2 eller CO2-lagringssteder. 

3 Med forbehold for stk. 4 og 8 og 

uanset artikel 10c foretages der ingen 

gratistildeling til elektricitetsgeneratorer, 

CO2-opsamlingsanlæg, rørledninger til 

transport af CO2 eller CO2-

lagringssteder." 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10a – stk. 2 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) I stk. 2 indsættes et nyt tredje 

afsnit som følger: 

udgår 

"Benchmarkværdierne for gratis tildeling 

skal justeres for at undgå ekstraordinære 

gevinster og afspejle det teknologiske 

fremskridt i perioden mellem 2007-8 og 

hver efterfølgende periode, hvor gratis 

tildelinger fastsættes i overensstemmelse 

med artikel 11, stk. 1. Ved justeringen 

begrænses de benchmarkværdier, der er 

fastsat i den retsakt, der er vedtaget i 

henhold til artikel 10a med 1 % af den 

værdi, som blev fastsat på grundlag af 

data for 2007-8 for hvert år mellem 2008 

og midten af den relevante periode med 

gratis tildeling, bortset fra i følgende 

tilfælde: 

 

i) Kommissionen fastslår på 

grundlag af de oplysninger, der 

fremlægges i henhold til artikel 11, om 

værdierne for hvert benchmark, beregnet 
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efter principperne i artikel 10a, afviger fra 

den årlige nedsættelse, der er nævnt i det 

foregående, med mere end 0,5 % højere 

eller lavere om året i forhold til 2007-8-

værdierne. Hvis det er tilfældet, justeres 

benchmarkværdien enten 0,5 % eller 1,5 

% for hvert år mellem 2008 og midten af 

den periode, for hvilken den gratis 

tildeling indrømmes. 

ii) Som en undtagelse for så vidt 

angår benchmarkværdier for aromater, 

hydrogen og syntesegas, justeres disse 

benchmarkværdier med den samme 

procentsats som procentsatsen for 

raffinaderibenchmarks for at sikre lige 

konkurrencevilkår for producenterne af 

disse produkter. 

 

Kommissionen vedtager en 

gennemførelsesretsakt med henblik herpå 

i overensstemmelse med artikel 22a. 

 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

(Direktiv 2003/87/EF) 

Artikel 10a – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) Stk. 5 affattes således: c) Stk. 5, 6, 7 og 8 affattes således:  

5. For at overholde den 

auktioneringsandel, der er fastsat i artikel 

10, skal for så vidt angår summen af 

gratis tildelinger i hvert år, hvor summen 

af gratis tildelinger ikke når op på det 

maksimale niveau, der svarer til en 

medlemsstats auktioneringsandel, de 

resterende kvoter op til dette niveau 

anvendes til at forhindre eller begrænse 

reduktionen af gratis tildelinger, således at 

medlemsstatens auktioneringsandel 

overholdes i senere år. Hvis det maksimale 

niveau ikke desto mindre er nået, justeres 

de gratis tildelinger i overensstemmelse 

hermed. Hvis det maksimale niveau ikke 

"5. I tilfælde af, at summen af gratis 

tildelinger ikke når op på det maksimale 

niveau, der svarer til en medlemsstats 

auktioneringsandel i henhold til artikel 10, 

anvendes de resterende kvoter op til dette 

niveau til at forhindre eller begrænse 

reduktionen af gratis tildelinger, således at 

medlemsstatens auktioneringsandel 

overholdes i senere år. Hvis det maksimale 

niveau ikke desto mindre er nået, skal en 

kvotemængde svarende til en reduktion på 

op til fem procentpoint af den andel af 

kvoter, der skal auktioneres af 

medlemsstaterne i hele den tiårsperiode, 

der begynder den 1. januar 2021, fordeles 
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desto mindre er nået, justeres de gratis 

tildelinger i overensstemmelse hermed. En 

sådan justering skal foretages på en 

ensartet måde. 

gratis til sektorer og delsektorer i henhold 

til artikel 10b. Hvis denne reduktion ikke 

desto mindre er utilstrækkelig til at dække 

efterspørgslen i sektorer eller delsektorer i 

henhold til artikel 10b, justeres de gratis 

tildelinger i overensstemmelse hermed. En 

sådan justering skal foretages på en 

ensartet måde, således at de 10 % bedst 

præsterende lande som defineret i 

artikel 10a, på grundlag af de 

oplysninger, der fremlægges i henhold til 

artikel 11, ikke påvirkes. 

Medlemsstaterne bør vedtage finansielle 

foranstaltninger til fordel for sektorer eller 

delsektorer, der er udsat for en reel risiko 

for kulstoflækage på grund af betydelige 

indirekte omkostninger, som faktisk 

skyldes drivhusgasemissionsomkostninger, 

der videregives i elpriserne, under 

hensyntagen til eventuelle virkninger på 

det indre marked. Sådanne finansielle 

foranstaltninger, som skal kompensere 

omkostningerne, skal være i 

overensstemmelse med statsstøttereglerne. 

6. Der oprettes en harmoniseret 

ordning på EU-plan for at kompensere 

anlæg, til fordel for sektorer og 

delsektorer, der er udsat for en reel risiko 

for kulstoflækage på grund af betydelige 

indirekte omkostninger, som faktisk 

skyldes drivhusgasemissionsomkostninger, 

der videregives i elpriserne, under 

hensyntagen til eventuelle virkninger på 

det indre marked. Denne harmoniserede 

kompensation af disse omkostninger 

finansieres i henhold til artikel 10. 

 Kompensationen skal være 

forholdsmæssig, tage hensyn til 

statsstøttereglerne, og anvendes på en 

sådan måde, at der undgås negative 

virkninger for det indre marked og 

overkompensation. De kompenserende 

foranstaltninger skal opretholde et 

incitament til energieffektivitet og et skifte 

fra kulstofrig til kulstoffattig 

elektricitetsudnyttelse. Hvis 

kompensationen i henhold til artikel 10 

ikke er høj nok til i tilstrækkelig grad at 

kompensere alle støtteberettigede 

omkostninger, nedsættes støttebeløbet til 

alle støtteberettigede anlæg på ensartet 

vis. Sådanne foranstaltninger, herunder 

yderligere kompensation fra 

medlemsstaterne i henhold til artikel 10, 

stk. 3, skal være i overensstemmelse med 

reglerne om statsstøtte og må ikke skabe 

nye forvridninger af markedet. 

7. "Kvoter fra den maksimale 

kvotemængde, der er omhandlet i 

artikel 10a, stk. 5, i dette direktiv, som ikke 

7. Kvoter fra den maksimale 

kvotemængde, der er omhandlet i 

artikel 10a, stk. 5, i dette direktiv, som ikke 
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tildeles gratis indtil 2020, sættes til side til 

nytilkomne og betydelig 

produktionstilvækst, sammen med 250 

mio. kvoter, der overføres til 

markedsstabilitetsreserven i henhold til 

artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentets og 

Rådets afgørelse (EU) 2015/...(*). 

tildeles gratis indtil 2020, sættes til side til 

nytilkomne og betydelig 

produktionstilvækst, sammen med 250 

mio. kvoter, der overføres til 

markedsstabilitetsreserven i henhold til 

artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentets og 

Rådets afgørelse (EU) 2015/...(*). 

_____ _____ 

(*) [indsæt fuld titel og EUT-henvisning]." (*) [indsæt fuld titel og EUT-henvisning]." 

Fra 2021, lægges kvoter, der ikke er tildelt 

anlæg på grund af anvendelsen af stk. 19 

og 20, til reserven. 

Fra 2021, lægges kvoter, der ikke er tildelt 

anlæg på grund af anvendelsen af stk. 19 

og 20, til reserven.  

Tildelingerne justeres med den i artikel 9 

omhandlede lineære faktor.  

Tildelingerne justeres med den i artikel 9 

omhandlede lineære faktor.  

Der tildeles ingen gratiskvoter til nogen 

form for elproduktion i forbindelse med 

nytilkomne. 

Der tildeles ingen gratiskvoter til nogen 

form for elproduktion i forbindelse med 

nytilkomne. 

Kommissionen vedtager senest den 

31. december 2010 harmoniserede regler 

for anvendelsen af definitionen af 

"nytilkommen", navnlig i forbindelse med 

definitionen af "væsentlige udvidelser". 

Kommissionen vedtager senest den 

31. december 2010 harmoniserede regler 

for anvendelsen af definitionen af 

"nytilkommen", navnlig i forbindelse med 

definitionen af "væsentlige udvidelser". 

 7a. Når sektorer og undersektorer, der 

er berørt af artikel 10b stk. 1 og 2, 

modtager overskydende gratis kvoter, skal 

pengeværdien af de overskydende kvoter 

udelukkende investeres (enten forpligtes 

eller betales) senest den 31. december 

2030 i kulstoffattige investeringer i 

virksomhedens anlæg, som er omfattet af 

EU ETS og opfylder kravene i artikel 10, 

stk. 3, litra b), e) og g), samt artikel 10c, 

stk. 2 og 3. 

 Der vil to gange i løbet af face IV blive 

udarbejdet en opgørelse – i 2025 og 2030 

med mulighed for sanktioner i henhold til 

artikel 16. 

8. 400 mio. kvoter stilles til rådighed 

til støtte for innovation inden for 

lavemissionsteknologier og -processer i de 

industrisektorer, der er opført i bilag I, og 

som hjælp til at fremme opførelsen og 

driften af kommercielle 

demonstrationsprojekter vedrørende 

miljømæssigt forsvarlig opsamling og 

8. 600 mio. kvoter, hvoraf 200 mio. 

kvoter tages fra den andel af kvoter, der 

skal auktioneres i henhold til artikel 10, 

stilles til rådighed til støtte for og 

forhøjelse af investeringerne via 

forskellige instrumenter som forvaltet af 

Den Europæiske Investeringsbank i 

innovation inden for hele viften af 
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geologisk lagring (CCS) af CO2 samt 

demonstrationsprojekter inden for 

innovative teknologier for vedvarende 

energi på EU’s område. 

bæredygtige lavemissionsteknologier og -

processer i de industrisektorer, der er 

opført i bilag I, og som hjælp til at fremme 

opførelsen og driften af kommercielle 

demonstrationsprojekter vedrørende 

miljømæssigt forsvarlig opsamling og 

geologisk lagring (CCS) eller anvendelse 

(CCU) af CO2 samt 

demonstrationsprojekter, herunder 

pilotprojekter, inden for innovative 

teknologier for vedvarende energi og 

energiopbevaring på EU’s område. 

Kvoterne stilles til rådighed til innovation 

inden for industrielle 

lavemissionsteknologier og -processer og 

til støtte til demonstrationsprojekter med 

sigte på udvikling af en bred vifte af 

teknologi til kulstofopsamling og -lagring 

og innovativ teknologi vedrørende 

vedvarende energi, som endnu ikke er 

kommercielt rentable, med en ligelig 

geografisk fordeling. Med henblik på at 

fremme innovative projekter kan op til 

60 % af de relevante omkostninger for 

projekter støttes, hvoraf op til 40 % ikke 

behøver at afhænge af dokumenteret 

undgåelse af drivhusgasemissioner, 

forudsat at de forud fastlagte milepæle nås, 

under hensyntagen til den anvendte 

teknologi. 

Kvoterne stilles til rådighed til innovation 

inden for industrielle 

lavemissionsteknologier, produkter og -

processer i eksisterende og nye anlæg og 

til støtte til demonstrationsprojekter med 

sigte på udvikling af en bred vifte af 

teknologi til CCS, CCU og innovativ 

teknologi vedrørende vedvarende energi, 

som endnu ikke er kommercielt rentable. 

Med henblik på at fremme innovative 

projekter kan op til 60 % af de relevante 

omkostninger for projekter støttes, hvoraf 

op til 40 % ikke behøver at afhænge af 

dokumenteret undgåelse af 

drivhusgasemissioner, forudsat at de forud 

fastlagte milepæle nås, under hensyntagen 

til den anvendte teknologi. Kommissionen 

offentliggør statsstøtteretningslinjerne for 

medlemsstaternes medfinansiering af de 

støtteberettigede projekter inden [12 

måneder efter datoen for dette direktivs 

ikrafttræden]. 

Derudover skal 50 mio. ikke-tildelte kvoter 

fra den markedsstabilitetsreserve, der er 

oprettet ved afgørelse (EU) 2015/..., 

supplere eventuelle eksisterende 

ressourcer, som forbliver under dette 

stykke, til projekter, der er omhandlet i det 

foregående, med projekter i alle 

medlemsstater, herunder også mindre 

projekter, inden 2021. Projekterne 

udvælges på grundlag af objektive og 

gennemsigtige kriterier. 

Derudover skal 50 mio. ikke-tildelte kvoter 

fra den markedsstabilitetsreserve, der er 

oprettet ved afgørelse (EU) 2015/..., 

supplere eventuelle eksisterende 

ressourcer, som forbliver under dette 

stykke, til projekter, der er omhandlet i det 

foregående, herunder også mindre 

projekter, inden 2021. 

 I forbindelse med monetariseringen af 

kvoter til innovationsfonden skal 

bortauktioneringen af kvoter planlægges 
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således, at der er sikkerhed for, at der er 

midler til rådighed, samtidig med at der 

undgås en negativ indvirkning på et 

velfungerende kulstofmarked. Tidsplanen 

for monetariseringen af kvoter 

offentliggøres senest 18 måneder før 

starten af fase IV og skal sikre en jævn 

monetarisering af kvoter spredt over hele 

denne fase. 

 Projekterne udvælges på grundlag af 

objektive og gennemsigtige kriterier, 

samtidig med at der tages højde for deres 

relevans med hensyn til en CO2-reduktion 

i de pågældende sektorer. 

 Kulstoffattige industrielle projekter, 

herunder CCS/CCU, bidrager betragteligt 

til emissionsreduktionerne og øger 

konkurrenceevnen og produktiviteten. 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage en delegeret retsakt i 

overensstemmelse med artikel 23. 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage en delegeret retsakt i 

overensstemmelse med artikel 23, under 

hensyntagen til, at projekterne bør 

fokusere på forskning og innovation 

inden for design og udvikling af 

banebrydende løsninger og 

gennemførelsen af 

demonstrationsprogrammer i virkelige 

industrimiljøer, være markedsorienterede, 

levere teknologiske løsninger med 

potentiale for omfattende ansøgninger 

eller overførbarhed inden og eventuelt 

uden for sektoren, samt under 

hensyntagen til den geografiske balance, 

hvor det er muligt, uden at der gås på 

kompromis med princippet om topkvalitet. 

Der reserveres kvoter til projekter, der 

opfylder de i tredje afsnit omhandlede 

kriterier. Støtte til disse projekter gives via 

medlemsstaterne og skal supplere 

væsentlig samfinansiering fra driftslederen 

af anlægget. De kan desuden 

samfinansieres af den berørte medlemsstat 

og gennem andre instrumenter. Intet 

projekt skal modtage mere støtte via denne 

mekanisme end 15 % af det samlede antal 

kvoter, der er til rådighed til dette formål. 

Der tages hensyn til disse kvoter i stk. 7. 

Der reserveres kvoter til projekter, der 

opfylder de i tredje afsnit omhandlede 

kriterier. Støtte til disse projekter gives via 

medlemsstaterne og skal supplere 

væsentlig samfinansiering fra driftslederen 

af anlægget. De kan desuden 

samfinansieres af den berørte medlemsstat 

og gennem andre instrumenter og 

programmer såsom Den Europæiske 

Fond for Strategiske Investeringer og 

Horisont 2020. Intet projekt skal modtage 

mere støtte via denne mekanisme end 15 % 
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af det samlede antal kvoter, der er til 

rådighed til dette formål. Der tages hensyn 

til disse kvoter i stk. 7." 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra d 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) Stk. 6, første afsnit, affattes 

således: 

udgår 

Medlemsstaterne bør vedtage finansielle 

foranstaltninger til fordel for sektorer 

eller delsektorer, der er udsat for en reel 

risiko for kulstoflækage på grund af 

betydelige indirekte omkostninger, som 

faktisk skyldes 

drivhusgasemissionsomkostninger, der 

videregives i elpriserne, under 

hensyntagen til eventuelle virkninger på 

det indre marked. Sådanne finansielle 

foranstaltninger, som skal kompensere 

omkostningerne, skal være i 

overensstemmelse med statsstøttereglerne. 

 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra e 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10a – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) I stk. 7 foretages følgende 

ændringer: 

udgår 

7. Kvoter fra den maksimale 

kvotemængde, der er omhandlet i 

artikel 10a, stk. 5, i dette direktiv, som 

ikke tildeles gratis indtil 2020, sættes til 

side til nytilkomne og betydelig 

produktionstilvækst, sammen med 250 
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mio. kvoter, der overføres til 

markedsstabilitetsreserven i henhold til 

artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentets og 

Rådets afgørelse (EU) 2015/...(*). 

_____  

(*) [indsæt fuld titel og EUT-henvisning].  

Fra 2021, lægges kvoter, der ikke er tildelt 

anlæg på grund af anvendelsen af stk. 19 

og 20, til reserven. 

 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 5 – litra f) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10a - stk. 8- afsnit 1, 2 og 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) Stk. 8, første, andet og tredje 

afsnit, affattes således: 

udgår 

400 mio. kvoter stilles til rådighed til støtte 

for innovation inden for 

lavemissionsteknologier og -processer i de 

industrisektorer, der er opført i bilag I, og 

som hjælp til at fremme opførelsen og 

driften af kommercielle 

demonstrationsprojekter vedrørende 

miljømæssigt forsvarlig opsamling og 

geologisk lagring (CCS) af CO2 samt 

demonstrationsprojekter inden for 

innovative teknologier for vedvarende 

energi på EU’s område. 

 

Kvoterne stilles til rådighed til innovation 

inden for industrielle 

lavemissionsteknologier og -processer og 

til støtte til demonstrationsprojekter med 

sigte på udvikling af en bred vifte af 

teknologi til kulstofopsamling og -lagring 

og innovativ teknologi vedrørende 

vedvarende energi, som endnu ikke er 

kommercielt rentable, med en ligelig 

geografisk fordeling. Med henblik på at 

fremme innovative projekter kan op til 

60 % af de relevante omkostninger for 

projekter støttes, hvoraf op til 40 % ikke 
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behøver at afhænge af dokumenteret 

undgåelse af drivhusgasemissioner, 

forudsat at de forud fastlagte milepæle 

nås, under hensyntagen til den anvendte 

teknologi. 

Derudover skal 50 mio. ikke-tildelte 

kvoter fra den markedsstabilitetsreserve, 

der er oprettet ved afgørelse (EU) 2015/..., 

supplere eventuelle eksisterende 

ressourcer, som forbliver under dette 

stykke, til projekter, der er omhandlet i det 

foregående, med projekter i alle 

medlemsstater, herunder også mindre 

projekter, inden 2021. Projekterne 

udvælges på grundlag af objektive og 

gennemsigtige kriterier. 

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage en delegeret retsakt i 

overensstemmelse med artikel 23. 

 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10b og artikel 10c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"Artikel 10b "Artikel 10b 

Foranstaltninger til støtte for visse 

energiintensive industrisektorer i tilfælde 

af carbon leakage 

Overgangsforanstaltninger til støtte for 

visse energiintensive industrisektorer i 

tilfælde af carbon leakage 

1. Sektorer og delsektorer anses for at 

være udsat for risiko for carbon leakage, 

hvis det produkt, der fremkommer ved at 

gange deres handelsintensitet med 

tredjelande, defineret som forholdet 

mellem den samlede værdi af eksporten til 

tredjelande plus værdien af importen fra 

tredjelande og den samlede 

markedsstørrelse for Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde (årlig 

omsætning plus samlet import fra 

tredjelande), med deres emissionsintensitet, 

målt i kg CO2 og divideret med deres 

1. Sektorer og delsektorer anses for at 

være udsat for risiko for carbon leakage, 

hvis det produkt, der fremkommer ved at 

gange deres handelsintensitet med 

tredjelande, defineret som forholdet 

mellem den samlede værdi af eksporten til 

tredjelande plus værdien af importen fra 

tredjelande og den samlede 

markedsstørrelse for Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde (årlig 

omsætning plus samlet import fra 

tredjelande), med deres emissionsintensitet, 

målt i kg CO2 og divideret med deres 
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bruttoværditilvækst (i EUR), overstiger 

0,2. Sådanne sektorer og delsektorer skal 

tildeles gratis kvoter for perioden frem til 

2030 på 100% af den mængde, der er 

fastlagt i overensstemmelse med artikel 

10a. 

bruttoværditilvækst (i EUR), overstiger 

0,2. Sådanne sektorer og delsektorer skal 

tildeles gratis kvoter for perioden frem til 

2030 på 100% af den mængde, der er 

fastlagt i overensstemmelse med artikel 

10a. 

2. Sektorer og delsektorer, hvor 

produktet, der fremkommer ved at 

multiplicere deres handelsintensitet med 

tredjelande med deres emissionsintensitet, 

overstiger 0,18, kan omfattes af den i stk. 1 

omhandlede gruppe på basis af en 

kvalitativ vurdering baseret på følgende 

kriterier: 

2. Sektorer og delsektorer, hvor 

produktet, der fremkommer ved at 

multiplicere deres handelsintensitet med 

tredjelande med deres emissionsintensitet, 

overstiger 0,18, kan omfattes af den i stk. 1 

omhandlede gruppe på basis af en 

kvalitativ vurdering baseret på følgende 

kriterier: 

a) hvorvidt de enkelte anlæg i den 

berørte sektor eller delsektor kan reducere 

emissionsniveauerne eller elforbruget 

a) hvorvidt de enkelte anlæg i den 

berørte sektor eller delsektor kan reducere 

emissionsniveauerne eller elforbruget 

b) nuværende og fremtidige 

markedskendetegn 

b) nuværende og fremtidige 

markedskendetegn 

c) fortjenstmargenerne som en mulig 

indikator for langsigtede investeringer eller 

beslutninger om flytning. 

c) fortjenstmargenerne som en mulig 

indikator for langsigtede investeringer eller 

beslutninger om flytning. 

3. Andre sektorer og delsektorer anses 

for at være i stand til at videregive en større 

del af kvoteomkostningerne i 

produktpriserne og vil få tildelt gratis 

kvoter i perioden frem til 2030 svarende til 

30 % af den mængde, der er fastlagt i 

overensstemmelse med foranstaltningerne 

vedtaget i henhold til artikel 10a.  

3. Andre sektorer og delsektorer anses 

for at være i stand til at videregive en større 

del af kvoteomkostningerne i 

produktpriserne og vil ikke få tildelt gratis 

kvoter i perioden frem til 2030. 

4. Senest den 31. december 2019 

vedtager Kommissionen en delegeret 

retsakt i henhold til artikel 23 for de 

foregående stykker for aktiviteter på et 4-

cifret niveau (NACE- 4-kode) for så vidt 

angår stk. 1, baseret på data for de seneste 

tre kalenderår, som der foreligger data for. 

4. Senest den 31. december 2019 

vedtager Kommissionen en delegeret 

retsakt i henhold til artikel 23 for de 

foregående stykker for aktiviteter på et 4-

cifret niveau (NACE- 4-kode) for så vidt 

angår stk. 1, baseret på data for de seneste 

tre kalenderår, som der foreligger data for. 

Artikel 10c Artikel 10c 

Mulighed for midlertidige gratistildelinger 

til modernisering af energisektoren 

Mulighed for midlertidige gratistildelinger 

til modernisering af energisektoren 

1. Som undtagelse fra artikel 10a, stk. 

1 til 5, kan medlemsstater, der i 2013 

havde et BNP pr. indbygger i EUR i 

markedspriser på under 60 % af EU-

gennemsnittet, midlertidigt tildele 

1. Som undtagelse fra artikel 10a, stk. 

1 til 5, kan medlemsstater, der i 2014 

havde et BNP pr. indbygger i EUR i 

markedspriser på under 60 % af EU-

gennemsnittet, midlertidigt tildele 



 

PE582.103v04-00 38/53 AD\1109361DA.docx 

DA 

gratiskvoter til anlæg for elproduktion med 

sigte på modernisering af energisektoren.  

gratiskvoter til anlæg for elproduktion med 

sigte på modernisering og bæredygtig 

omlægning af energisektoren. 

 Enhver støttemodtagende medlemsstat, 

som kan anvende moderniseringsfonden i 

henhold til artikel 10d, og som har valgt 

at tildele midlertidige gratis kvoter i 

henhold til artikel 10c, kan overføre disse 

kvoter til sin andel af 

moderniseringsfonden, jf. bilag IIB, og 

tildele dem i henhold til bestemmelserne i 

artikel 10d. 

2. Den pågældende medlemsstat skal 

arrangere en udbudsprocedure for projekter 

med en samlet investering på over 10 mio. 

EUR med henblik på at udvælge de 

investeringer, der skal finansieres med 

gratis tildeling. Dette udbud skal: 

2. Den pågældende medlemsstat skal 

arrangere en udbudsprocedure for projekter 

med en samlet investering på over 10 mio. 

EUR med henblik på at udvælge de 

investeringer, der skal finansieres med 

gratis tildeling. Dette udbud skal: 

a) overholde principperne om 

gennemsigtighed, ikke-diskrimination, 

ligebehandling og forsvarlig økonomisk 

forvaltning 

a) overholde principperne om 

gennemsigtighed, ikke-diskrimination, 

ligebehandling og forsvarlig økonomisk 

forvaltning 

b) sikre, at kun projekter, der bidrager 

til en diversificering af deres energimix og 

forsyningskilder, den nødvendige 

omstrukturering, genopretning af miljøet 

og modernisering af infrastrukturen, rene 

teknologier og modernisering af 

energiproduktionen, transmissions- og 

distributionssektorerne, er berettigede til at 

byde 

b) sikre, at kun projekter, der bidrager 

til en diversificering af deres energimix og 

forsyningskilder, den nødvendige 

omstrukturering, genopretning af miljøet 

og modernisering af infrastrukturen, rene 

teknologier og modernisering af 

energiproduktionen, herunder fjernvarme, 

energieffektivitet, energiopbevaring, 

transmissions- og distributionssektorerne, 

er berettigede til at byde. Når projekter 

vedrører el-produktion, må de samlede 

CO2-emissioner pr. kilowatt-time el, der 

produceres ved anlægget, ikke overstige 

450 g CO2-ækvivalenter. Når projekter 

vedrører varmeproduktion, vedtager 

Kommissionen en gennemførelsesretsakt i 

overensstemmelse med artikel 23a, der 

præciserer kriterierne 

c) fastsætte klare, objektive, 

gennemsigtige og ikke-diskriminerende 

kriterier for rangordningen af projekter for 

at sikre, at der bliver udvalgt projekter, 

som: 

c) fastsætte klare, objektive, 

gennemsigtige og ikke-diskriminerende 

kriterier for rangordningen af projekter i 

tråd med EU's klima- og 

energimålsætninger frem mod 2050 for at 

sikre, at der bliver udvalgt projekter, som: 



 

AD\1109361DA.docx 39/53 PE582.103v04-00 

 DA 

i) på grundlag af en cost-benefit-

analyse sikrer en positiv nettogevinst, når 

det gælder emissionsreduktion, og når 

forud fastsatte betydelige CO2-reduktioner 

i) på grundlag af en cost-benefit-

analyse sikrer en positiv nettogevinst, når 

det gælder emissionsreduktion, og når 

forud fastsatte betydelige CO2-reduktioner  

ii) er af supplerende art, klart 

modsvares af udskiftnings- og 

moderniseringsbehov og ikke giver en 

markedsstyret stigning i 

energiefterspørgslen 

ii) er af supplerende art, klart 

modsvares af udskiftnings- og 

moderniseringsbehov og ikke giver en 

markedsstyret stigning i 

energiefterspørgslen; ikke blev finansieret 

gennem den nationale investeringsplan 

2013-2020 

iii) giver mest valuta for pengene iii) giver mest valuta for pengene 

 iiia) hverken bidrager til ny kulbaseret 

energiproduktions- og varmekapacitet 

eller øget afhængighed af kul. 

 Udvalgte projekter bør sigte mod at 

fremme integrerede tilgange, der er lokale 

eller har afsæt i lokalsamfundet. 

 Kommissionen skal løbende overvåge de 

betingelser, som fastsættes i dette stykke, 

under hensyntagen til teknologiske 

fremskridt og klimastrategien fra Den 

Europæiske Investeringsbank og, hvis det 

er relevant, vedtage en delegeret retsakt i 

overensstemmelse med artikel 23a senest i 

2024. 

Senest den 30. juni 2019 skal en 

medlemsstat, der agter at gøre brug af 

fakultative gratiskvoter, offentliggøre en 

detaljeret national ramme med 

udbudsproceduren og udvælgelseskriterier, 

så offentligheden har mulighed for at 

fremsætte bemærkninger. 

Senest den 30. juni 2019 skal en 

medlemsstat, der agter at gøre brug af 

fakultative gratiskvoter, offentliggøre en 

detaljeret national ramme med 

udbudsproceduren og udvælgelseskriterier, 

så offentligheden har mulighed for at 

fremsætte bemærkninger. 

Når investeringer til en værdi af under 10 

mio. EUR støttes med gratis tildeling, skal 

medlemsstaterne udvælge projekterne på 

grundlag af objektive og gennemsigtige 

kriterier. Resultatet af udvælgelsen 

offentliggøres, så offentligheden har 

mulighed for at fremsætte bemærkninger. 

På dette grundlag udarbejder den 

pågældende medlemsstat en liste over 

investeringer og forelægger den for 

Kommissionen senest den 30. juni 2019. 

Når investeringer til en værdi af under 10 

mio. EUR støttes med gratis tildeling, skal 

medlemsstaterne udvælge projekterne på 

grundlag af objektive og gennemsigtige 

kriterier, der er forenelige med opnåelse af 

Unionens langsigtede klima- og 

energimål. Resultatet af udvælgelsen 

offentliggøres, så offentligheden har 

mulighed for at fremsætte bemærkninger. 

På dette grundlag udarbejder den 

pågældende medlemsstat en liste over 

investeringer og forelægger den for 
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Kommissionen senest den 30. juni 2019. 

3. Værdien af de påtænkte 

investeringer skal mindst svare til 

markedsværdien af den gratis tildeling af 

kvoter, men under hensyntagen til behovet 

for at begrænse hermed direkte forbundne 

prisstigninger. Markedsværdien er den 

gennemsnitlige pris for kvoter på den 

fælles auktionsplatform i det foregående 

kalenderår. 

3. Værdien af de påtænkte 

investeringer skal mindst svare til 

markedsværdien af den gratis tildeling af 

kvoter, men under hensyntagen til behovet 

for at begrænse hermed direkte forbundne 

prisstigninger. Markedsværdien er den 

gennemsnitlige pris for kvoter på den 

fælles auktionsplatform i det foregående 

kalenderår. Op til 75% af de relevante 

omkostninger til de påtænkte 

investeringer kan støttes. 

4. Midlertidige gratistildelinger 

fratrækkes den kvotemængde, som den 

pågældende medlemsstat ellers ville have 

auktioneret. Den samlede gratis tildeling 

må ikke udgøre mere end 40 % af de 

kvoter, som den pågældende medlemsstat 

modtager i perioden 2021-30 i medfør af 

artikel 10, stk. 2, litra a), fordelt på lige 

store årlige mængder i perioden fra 2021-

30.  

4. Midlertidige gratistildelinger 

fratrækkes den kvotemængde, som den 

pågældende medlemsstat ellers ville have 

auktioneret. Den samlede gratis tildeling 

må ikke udgøre mere end 40 % af de 

kvoter, som den pågældende medlemsstat 

modtager i perioden 2021-30 i medfør af 

artikel 10, stk. 2, litra a), fordelt på lige 

store årlige mængder i udfasningsperioden 

fra 2021-30.  

5. Tildelinger til driftsledere 

foretages, når det konstateres, at en 

investering, der er udvalgt i henhold til 

reglerne for udbudsprocedurer, er 

gennemført. 

5. Tildelinger til driftsledere 

foretages, når det konstateres, at en 

investering, der er udvalgt i henhold til 

reglerne for udbudsprocedurer, er 

gennemført. 

6. Medlemsstaterne skal forlange, at 

elproducenter og netdriftsledere, der 

modtager kvoter, hvert år inden den 28. 

februar aflægger beretning om 

gennemførelsen af de udvalgte 

investeringer. Medlemsstaterne skal 

aflægge rapport herom til Kommissionen, 

og Kommissionen skal offentliggøre 

rapporterne. 

6. Medlemsstaterne skal forlange, at 

el- og varmeproducenter og 

netdriftsledere, der modtager kvoter, hvert 

år inden den 28. februar aflægger beretning 

om gennemførelsen af de udvalgte 

investeringer. Medlemsstaterne skal årligt 

aflægge rapport herom til Kommissionen, 

og Kommissionen skal offentliggøre 

rapporterne. Medlemsstaterne og 

Kommissionen skal overvåge og analysere 

potentiel arbitrage med hensyn til 

tærskelværdien på 10 mio. EUR for små 

projekter og forebygge uberettiget 

opdeling af en investering i mindre 

projekter ved at udelukke mere end én 

investering i det samme støttemodtagende 

anlæg." 
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Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 10d  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7) Som artikel 10d indsættes: 7) Som artikel 10d indsættes: 

"Artikel 10d "Artikel 10d 

Moderniseringsfonden Moderniseringsfonden 

1. Der etableres en fond for perioden 

2021-2030, som skal støtte investeringer i 

modernisering af energisystemer og 

forbedring af energieffektiviteten i 

medlemsstater med et BNP pr. indbygger 

på under 60 % af EU-gennemsnittet i 2013, 

og denne fond finansieres som fastsat i 

artikel 10.  

1. Der etableres en fond for perioden 

2021-2030, som skal støtte og forhøje 

investeringer i modernisering af 

energisystemer, herunder fjernvarme, 

transmissions- og distributionssystemer 

samt sammenkoblingspunkter, og 

forbedring af energieffektiviteten, navnlig i 

bygninger, i medlemsstater med et BNP pr. 

indbygger på under 60 % af EU-

gennemsnittet i 2013, og denne fond 

finansieres som fastsat i artikel 10.  

De investeringer, der støttes, skal være i 

overensstemmelse med dette direktivs mål 

og målene for Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer. 

De investeringer, der støttes, skal være i 

overensstemmelse med dette direktivs mål, 

Unionens langsigtede klima- og 

energimål og målene for Energiunionen 

og Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer.  

 Støttede projekter skal opfylde følgende 

betingelser: 

 i) overholde principperne om 

gennemsigtighed, ikke-diskrimination, 

ligebehandling og forsvarlig økonomisk 

forvaltning 

 ii) bidrage til energibesparelser, 

vedvarende energisystemer, energilagring 

samt elsammenkobling, -transmission og -

distribution. Hvis projekter vedrører el-

produktion, må de samlede CO2-

emissioner pr. kilowatt-time el, der 

produceres ved anlægget, ikke overstige 

450 g CO2-ækvivalenter. Når projekter 

vedrører varmeproduktion, vedtager 

Kommissionen en gennemførelsesretsakt i 

overensstemmelse med artikel 23a, der 
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præciserer kriterierne  

 iii) på grundlag af en cost-benefit-

analyse sikre en positiv nettogevinst, når 

det gælder emissionsreduktion, og nå 

forud fastsatte betydelige CO2-

reduktioner 

 iv) være af supplerende art, klart 

modsvares af udskiftnings- og 

moderniseringsbehov og ikke give en 

markedsstyret stigning i 

energiefterspørgslen, og som ikke indgik i 

den nationale investeringsplan for 2013-

2020 

 v) give mest valuta for pengene 

 vi) hverken bidrage til ny kulbaseret 

energi- og varmeproduktionskapacitet 

eller øget afhængighed af kul.  

 Udvalgte projekter bør sigte mod at 

fremme integrerede tilgange, der er lokale 

eller har afsæt i lokalsamfundet. 

 Kommissionen skal løbende overvåge de 

betingelser, som fastsættes i dette stykke, 

under hensyntagen til teknologiske 

fremskridt og klimastrategien fra Den 

Europæiske Investeringsbank og, hvis det 

er relevant, vedtage en delegeret retsakt i 

overensstemmelse med artikel 23a senest i 

2024.  

2. Fonden skal også finansiere mindre 

investeringer i modernisering af 

energisystemer og energieffektivitet. Med 

henblik herpå udarbejder fondens 

bestyrelse retningslinjer og 

udvælgelseskriterier specifikt for sådanne 

projekter. 

2. Fonden skal også finansiere mindre 

investeringer i modernisering af 

energisystemer og energieffektivitet. Med 

henblik herpå udarbejder fondens 

bestyrelse investeringsretningslinjer, og 

det rådgivende udvalg udarbejder på 

baggrund heraf udvælgelseskriterier 

specifikt for sådanne projekter i 

overensstemmelse med dette direktivs 

målsætninger og de i denne artikels stk. 1 

fastsatte kriterier. Disse regler 

offentliggøres. 

3. Midlerne fordeles på grundlag af en 

kombination af en andel på 50 % af 

verificerede emissioner og en andel på 50 

% af BNP-kriterier, hvilket giver den 

fordeling, der er fastsat i bilag IIb. 

3. Midlerne fordeles på grundlag af en 

kombination af en andel på 50 % af 

verificerede emissioner og en andel på 50 

% af BNP-kriterier, hvilket giver den 

fordeling, der er fastsat i bilag IIb.  
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4. Fonden forvaltes af en bestyrelse 

og et direktion, der er sammensat af 

repræsentanter fra de støttemodtagende 

medlemsstater, Kommissionen, EIB og tre 

repræsentanter, der vælges af de øvrige 

medlemsstater for en periode på 5 år. 

Bestyrelsen er ansvarlig for at fastlægge en 

investeringspolitik på EU-niveau, passende 

finansieringsinstrumenter og kriterier for 

udvælgelse af investeringer. Direktionen 

er ansvarlig for den daglige forvaltning af 

fonden. 

4. De støtteberettigede medlemsstater 

er ansvarlige for forvaltningen af fonden 

og skal i fællesskab oprette en bestyrelse 

bestående af en repræsentant for hver 

støtteberettigede medlemsstat, 

Kommissionen og tre observatører fra 

interesseparter 

(industrisammenslutninger, 

fagforeninger, ngo'er). Bestyrelsen er 

ansvarlig for at fastlægge en 

investeringspolitik på EU-niveau, der er på 

linje med kravene i denne artikel og i 

overensstemmelse med Unionens 

politikker, og tage beslutninger om 

investeringer. 

 Der skal oprettes et rådgivende udvalg, 

der er uafhængig af bestyrelsen og skal 

bestå af eksperter med et højt niveau af 

relevant markedserfaring med 

projektstrukturering og 

projektfinansiering. Det rådgivende 

udvalg sammensættes af tre 

repræsentanter fra de støtteberettigede 

medlemsstater, tre repræsentanter fra de 

øvrige medlemsstater og eksperter fra 

Kommissionen, Den Europæiske 

Investeringsbank (EIB) og Den 

Europæiske Bank for Genopbygning og 

Udvikling (EBRD), og vælges for en 

periode på 5 år. Det rådgivende udvalg 

skal yde rådgivning med hensyn til 

specifikke projekter med henblik på at 

samle offentlige og private finansielle 

ressourcer samt støtteberettigelse for 

projekter med investeringsbehov og 

behovet for støtte. 

Bestyrelsen vælger en repræsentant fra 

Kommissionen som formand. Bestyrelsen 

tilstræber at træffe beslutninger ved 

konsensus. Hvis bestyrelsen ikke er i stand 

til at træffe afgørelse ved konsensus inden 

for en frist fastsat af formanden, træffer 

den afgørelsen med simpelt flertal. 

Formanden for bestyrelsen vælges blandt 

dets medlemmer for et år ad gangen ud 

fra et rotationsprincip. Bestyrelsen 

tilstræber at træffe beslutninger ved 

konsensus. Det rådgivende udvalg 

vedtager sin udtalelse med simpelt flertal. 

Direktionen sammensættes af 

repræsentanter udpeget af bestyrelsen. 

Direktionens afgørelser træffes med 

simpelt flertal. 

Bestyrelsen og det rådgivende udvalg skal 

fungere på en åben og gennemsigtig 

måde. Deres referater offentliggøres. 

Sammensætningen af bestyrelsen og det 

rådgivende udvalg offentliggøres, og 
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CV'er og interesseerklæringer fra 

medlemmerne offentliggøres og opdateres 

regelmæssigt. Bestyrelsen og det 

rådgivende udvalg kontrollerer løbende, 

at der ikke foreligger nogen 

interessekonflikter. Det rådgivende udvalg 

forelægger to gange om året en oversigt 

over rådgivning, der er ydet til projekter, 

for Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen. 

Hvis EIB anbefaler ikke at finansiere en 

investering og begrunder denne 

anbefaling, vedtages en afgørelse kun, 

hvis et flertal på to tredjedele af alle 

medlemmerne stemmer for. Den 

medlemsstat, hvor investeringen vil finde 

sted, og EIB har ikke ret til at afgive 

stemme i denne sag. For små projekter 

finder de to foregående punktummer ikke 

anvendelse, hvis disse projekter 

finansieres via lån ydet af en national 

støttebank eller via tilskud, der bidrager til 

gennemførelsen af et nationalt program 

rettet mod specifikke mål, som er i 

overensstemmelse med målene for 

moderniseringsfonden, forudsat at højst 

10 % af medlemsstaternes andel, jf. bilag 

IIb, anvendes under programmet. 

Hvis EIB anbefaler ikke at finansiere en 

investering og begrunder, hvorfor det ikke 

er i overensstemmelse med 

investeringspolitikken, der er vedtaget af 

bestyrelsen, og de udvælgelseskriterier, 

der er fastsat i stk. 1, kan en positiv 

udtalelse kun afgives, hvis et flertal på to 

tredjedele af alle medlemmerne stemmer 

for. Den medlemsstat, hvor investeringen 

vil finde sted, og EIB har ikke ret til at 

afgive stemme i denne sag. 

5. De medlemsstater, der modtager 

støtte, skal årligt aflægge rapport til 

direktionen om de investeringer, der 

finansieres af fonden. Rapporten 

offentliggøres og skal omfatte: 

5. De medlemsstater, der modtager 

støtte, skal årligt aflægge rapport til 

bestyrelsen og det rådgivende udvalg om 

de investeringer, der finansieres af fonden. 

Rapporten offentliggøres og skal omfatte: 

a) oplysninger om de finansierede 

investeringer for hver støttemodtagende 

medlemsstat 

a) oplysninger om de finansierede 

investeringer for hver støttemodtagende 

medlemsstat 

b) en vurdering af den merværdi, der 

skabes i form af energieffektivitet eller 

modernisering af energisystemet gennem 

investeringer.  

b) en vurdering af den merværdi, der 

skabes i form af energieffektivitet eller 

modernisering af energisystemet gennem 

investeringer.  

6. Hvert år skal direktionen aflægge 

rapport til Kommissionen om erfaringerne 

med evaluering og udvælgelse af 

investeringer. Kommissionen reviderer det 

grundlag, hvorpå projekter udvælges, 

senest den 31. december 2024 og 

fremsætter i givet fald forslag til 

6. Hvert år skal det rådgivende udvalg 

aflægge rapport til Kommissionen om 

erfaringerne med evaluering og udvælgelse 

af investeringer. Kommissionen reviderer 

det grundlag, hvorpå projekter udvælges, 

senest den 31. december 2024 og 

fremsætter i givet fald forslag til det 
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direktionen. rådgivende udvalg og bestyrelsen. 

7. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage en delegeret retsakt i 

overensstemmelse med artikel 23 med 

henblik på at gennemføre denne artikel. 

7. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage en delegeret retsakt i 

overensstemmelse med artikel 23 med 

henblik på at gennemføre denne artikel 

med henblik på de nærmere ordninger og 

en effektiv funktion af 

moderniseringsfonden." 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

 Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

En liste over anlæg, der er omfattet af dette 

direktiv, for de fem år fra den 1. januar 

2021 skal være indsendt senest den 30. 

september 2018, og lister for de 

efterfølgende fem år forelægges hvert 

femte år derefter. Hver liste skal indeholde 

oplysninger om produktion, overførsler af 

varme og gasser, elproduktion og 

emissioner på delanlægsniveau i løbet af de 

fem år, der går forud for indgivelsen af 

listen. Gratis tildelinger gives kun til 

anlæg, for hvilke sådanne oplysninger 

foreligger." 

En liste over anlæg, der er omfattet af dette 

direktiv, for de to år fra den 1. januar 2021 

skal være indsendt senest den 30. 

september 2018, og lister for de 

efterfølgende to år forelægges hvert andet 

år derefter. Hver liste skal indeholde 

oplysninger om produktion, overførsler af 

varme og gasser, elproduktion og 

emissioner på delanlægsniveau i løbet af de 

to år, der går forud for indgivelsen af 

listen. Gratis tildelinger gives kun til 

anlæg, for hvilke sådanne oplysninger 

foreligger. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a) I artikel 11, stk. 1, indsættes 

følgende afsnit: 

 "Fra og med 2021 sikrer medlemsstaterne 

desuden, at alle driftsledere hvert 

kalenderår indberetter 
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produktionsaktiviteter med henblik på 

tilpasninger af tildelingerne i 

overensstemmelse med artikel 10a, stk. 

7." 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 12 – stk. 3 a 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 10 a) I artikel 12, stk. 3a, foretages 

følgende ændringer: 

3a. En forpligtelse til at returnere 

kvoter gælder ikke for emissioner, der er 

verificeret som opsamlede og transporteret 

med henblik på permanent lagring til et 

anlæg, der er omfattet af en gyldig 

tilladelse i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk 

lagring af kuldioxid3. 

"3a. En forpligtelse til at returnere 

kvoter gælder ikke for emissioner, der er 

verificeret som opsamlede og transporteret 

med henblik på permanent lagring til et 

anlæg, der er omfattet af en gyldig 

tilladelse i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk 

lagring af kuldioxid3, og heller ikke for 

emissioner, der er verificeret som 

opsamlede og/eller genbrugt i en 

anvendelsesform, der sikrer permanent 

binding af den pågældende CO2 med 

henblik på opsamling og genanvendelse 

af kulstof." 

__________________ __________________ 

3 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114 3 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 12a) I artikel 14, stk. 1, indsættes 

følgende nye afsnit: 
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 "Senest den 31. december 2018 tilpasser 

Kommissionen de nuværende 

bestemmelser om overvågning og 

rapportering af emissioner som fastlagt i 

Kommissionens forordning (EU) nr. 

601/20121a for at fjerne forskriftsmæssige 

hindringer for investering i nyere 

lavemissionsteknologier såsom opsamling 

og anvendelse af CO2 (CCU). Disse nye 

bestemmelser træder i kraft for alle CCU-

teknologier fra og med den 1. januar 

2019." 

 __________________ 

 1a Kommissionens forordning (EU) nr. 

601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning 

og rapportering af drivhusgasemissioner i 

medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2003/87/EF (EUT L 181 af 

12.7.2012, s. 30).  

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra b 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter for en sådan 

forordning om overvågning og 

rapportering af emissioner og aktivitetsdata 

i henhold til artikel 23. 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter for en sådan 

forordning om overvågning og 

rapportering af emissioner og aktivitetsdata 

i henhold til artikel 23. For så vidt angår 

overvågning, rapportering og verifikation 

af emissioner overvåger Kommissionen, at 

sanktionsprocedurer anvendes og 

håndhæves effektivt og på 

sammenhængende vis på nationalt plan. 

Kommissionen etablerer et effektivt 

system til overvågning af 

grænseoverskridende handel med 

emissionskvoter på Unionsplan for at 

afbøde risikoen for misbrug og svigagtige 

aktiviteter. 
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Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 25 – stk. 1 ba og 1 bb (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 20a) I artikel 25 tilføjes følgende 

stykker: 

 "1ba) I overensstemmelse med Paris-

aftalens artikel 6, stk. 2, vurderer 

Kommissionen i sin rapport, der 

udarbejdes i overensstemmelse med 

artikel 28aa, udviklingen af politikker til 

imødegåelse af klimaændringerne, bl.a. 

markedsbaserede tilgange i tredjelande og 

deres regioner, og virkningen af disse 

politikker på den europæiske industris 

konkurrenceevne. 

 1bb) Hvis denne rapport konkluderer, 

at der er en betydelig risiko for carbon 

leakage, skal Kommissionen, hvis det er 

hensigtsmæssigt, fremsætte et 

lovgivningsmæssigt forslag om indførelse 

af en CO2-

grænsetilpasningsforanstaltning, som er 

fuldt ud forenelig med WTO's regler og 

baseret på en 

gennemførlighedsundersøgelse, der 

indledes efter dette direktivs 

offentliggørelse i EUT. Denne 

foranstaltning vil medtage importører af 

produkter, som produceres af sektorer 

eller delsektorer, der er fastlagt i henhold 

til artikel 10a, i fællesskabsordningen." 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 27 – stk. 1 
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Gældende tekst Ændringsforslag 

 22a) Artikel 27, stk. 1, affattes således: 

Efter høring af driftslederen kan 

medlemsstaterne udelukke de anlæg fra 

fællesskabsordningen, som har rapporteret 

emissioner på mindre end 25 000 tons 

kuldioxidækvivalenter til den kompetente 

myndighed og - såfremt de udfører 

forbrændingsaktiviteter - har en nominel 

indfyret termisk effekt på mindre end 35 

MW, når bortses fra emissioner fra fyring 

med biomasse, i hvert af de tre år, der går 

forud for den i litra a) nævnte meddelelse, 

og hvis der for deres vedkommende træffes 

foranstaltninger, som vil medføre et 

tilsvarende bidrag til 

emissionsreduktionerne; det forudsætter 

dog, at de pågældende medlemsstater: 

"Efter høring af driftslederen kan 

medlemsstaterne, med forbehold af 

vedtagelse, udelukke de anlæg fra 

fællesskabsordningen, som har rapporteret 

emissioner på mindre end 50 000 tons 

kuldioxidækvivalenter til den kompetente 

myndighed og - såfremt de udfører 

forbrændingsaktiviteter - har en nominel 

indfyret termisk effekt på mindre end 35 

MW, når bortses fra emissioner fra fyring 

med biomasse, i hvert af de tre år, der går 

forud for den i litra a) nævnte meddelelse, 

og hvis der for deres vedkommende træffes 

foranstaltninger, som vil medføre et 

tilsvarende bidrag til 

emissionsreduktionerne; det forudsætter 

dog, at de pågældende medlemsstater: 

a) giver Kommissionen meddelelse 

om hvert udelukket anlæg og beskriver de 

ækvivalente foranstaltninger, der finder 

anvendelse på dette anlæg, og som vil 

medføre et tilsvarende bidrag til 

emissionsreduktionerne, inden listen over 

anlæg i henhold til artikel 11, stk. 1, skal 

fremsendes, og senest når denne liste 

fremsendes til Kommissionen 

a) giver Kommissionen meddelelse 

om hvert udelukket anlæg og beskriver de 

ækvivalente foranstaltninger, der finder 

anvendelse på dette anlæg, og som vil 

medføre et tilsvarende bidrag til 

emissionsreduktionerne, inden listen over 

anlæg i henhold til artikel 11, stk. 1, skal 

fremsendes, og senest når denne liste 

fremsendes til Kommissionen 

b) bekræfter, at der er iværksat 

overvågningsordninger for at bedømme, 

om noget anlæg i noget kalenderår udleder 

25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 

mere, bortset fra emissioner fra fyring med 

biomasse. Medlemsstater kan for anlæg 

med gennemsnitlige årlige verificerede 

emissioner mellem 2008 og 2010, som er 

under 5 000 tons pr. år, tillade forenklede 

overvågnings-, rapporterings- og 

verifikationsforanstaltninger i 

overensstemmelse med artikel 14 

b) bekræfter, at der er iværksat 

overvågningsordninger for at bedømme, 

om noget anlæg i noget kalenderår udleder 

50 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 

mere, bortset fra emissioner fra fyring med 

biomasse. Medlemsstater kan for anlæg 

med gennemsnitlige årlige verificerede 

emissioner mellem 2008 og 2010, som er 

under 5 000 tons pr. år, tillade forenklede 

overvågnings-, rapporterings- og 

verifikationsforanstaltninger i 

overensstemmelse med artikel 14 

c) bekræfter, at et anlæg vil blive 

genindsat i fællesskabsordningen, hvis det i 

noget kalenderår udleder 25 000 tons 

kuldioxidækvivalenter eller mere, bortset 

fra emissioner fra fyring med biomasse, 

c) bekræfter, at et anlæg vil blive 

genindsat i fællesskabsordningen, hvis det i 

noget kalenderår udleder 50 000 tons 

kuldioxidækvivalenter eller mere, bortset 

fra emissioner fra fyring med biomasse, 
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eller hvis de foranstaltninger, der finder 

anvendelse på dette anlæg, og som vil 

medføre et tilsvarende bidrag til 

emissionsreduktionerne, ikke længere 

gælder 

eller hvis de foranstaltninger, der finder 

anvendelse på dette anlæg, og som vil 

medføre et tilsvarende bidrag til 

emissionsreduktionerne, ikke længere 

gælder 

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 

omhandlede oplysninger for at give 

offentligheden mulighed for at fremsætte 

bemærkninger. 

d) offentliggør de i litra a), b) og c) 

omhandlede oplysninger for at give 

offentligheden mulighed for at fremsætte 

bemærkninger. 

Hospitaler kan også undtages, hvis de 

træffer ækvivalente foranstaltninger. 

Hospitaler kan også undtages, hvis de 

træffer ækvivalente foranstaltninger." 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 b (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 28a (ny)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 22b) Som artikel 28a indsættes: 

 "Artikel 28a 

 Tilpasninger efter global statusopgørelse 

under UNFCCC og Parisaftalen 

 1. Senest seks måneder efter den 

globale statusopgørelse under 

Parisaftalen i 2023 over den fælles indsats 

fra parterne vedrørende fremskridt hen 

imod de langsigtede globale mål, og 

efterfølgende globale opgørelser derefter, 

forelægger Kommissionen en rapport, 

hvori den vurderer behovet for at opdatere 

og styrke Unionens klimapolitik og -

lovgivning under hensyntagen til de 

bestræbelser, der gøres af andre store 

økonomier, og konkurrenceevnen set i 

forhold til risici med hensyn til 

kulstoflækage og investeringer. 

Rapporten ledsages eventuelt af et 

lovgivningsforslag. 

 2. Kommissionen vurderer i sin 

rapport især den passende stigning i den 

lineære faktor, der er omhandlet i artikel 

9, og nødvendigheden af yderligere 
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politikker og foranstaltninger, der styrker 

Unionens og medlemsstaternes 

forpligtelse til reduktion af 

drivhusgasemissioner, og vil evt. 

undersøge mulighederne for at indføre en 

præstationsnorm for emissioner. 

Kommissionen foretager desuden en 

vurdering af bestemmelserne om carbon 

leakage-foranstaltninger med henblik på 

at udfase midlertidige gratis tildelinger." 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 c (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 30 – stk. 4a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 22c) I artikel 30 tilføjes følgende 

stykke: 

 "4a. En generel revision af samspillet 

mellem EU's emissionshandelsordning og 

andre klima-, luftkvalitets- og 

energipolitikker på europæisk og 

nationalt plan skal gennemføres hvert 

femte år med henblik på at opnå større 

sammenhæng og undgå antagonistiske 

virkninger af overlappende politikker." 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 d (nyt) 

Direktiv 2003/87/EF 

Artikel 30a (ny)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 22d) Følgende Kapitel IV indsættes: 

 "Kapitel IV Sø- og lufttransport 

 Artikel 30a 

 Kommissionen overvåger, at alle 

økonomiske sektorer bidrager til 

reduktionen af CO2-emissioner i 
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overensstemmelse med UNFCCC og 

Parisaftalen, herunder om mål og 

foranstaltninger, der vedtages på 

internationalt niveau, f.eks. i 

Organisationen for International Civil 

Luftfart (ICAO) og Den Internationale 

Søfartsorganisation (IMO), når 

tilstrækkelige emissionsreduktioner." 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Bilag I – punkt 1 

Direktiv 2003/87/EF 

Bilag IIa 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Stigninger i den andel af kvoter, som 

medlemsstaterne skal sælge på auktion i 

medfør af artikel 10, stk. 2, litra a), af 

hensyn til solidariteten og væksten, for at 

reducere emissionerne og for at tilpasse sig 

klimaforandringer 

Stigninger i den andel af kvoter, som 

medlemsstaterne skal sælge på auktion i 

medfør af artikel 10, stk. 2, litra a), af 

hensyn til solidariteten og væksten, for at 

reducere emissionerne og for at tilpasse sig 

klimaforandringer. For de medlemsstater, 

der modtager støtte fra 

moderniseringsfonden, jf. artikel 10d, 

overføres deres andel af kvoter, der er 

anført i bilag IIA, til deres andel af 

moderniseringsfonden. 
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