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KORT BEGRUNDELSE

EU-målet på 30 % reduktion af drivhusgasemissionerne frem til 2020 kan støttes fuldt ud, 
forudsat at andre udviklede dele af verden og de udviklingslande, der er længst fremme 
økonomisk set, forpligter sig til lignende forholdsmæssige emissionsbegrænsninger. Tilsagnet 
om en reduktion på mindst 20 % frem til 2020, uanset om der indgås en international aftale 
eller ej, kan også støttes.

EU har udviklet ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet 
(EU ETS) som hjørnestenen i sin strategi for begrænsning af drivhusgasemissionerne på en 
omkostningseffektiv og økonomisk effektiv måde.  Et markedsbaseret instrument er et 
uvurderligt redskab, og EU's etablering af det største globale kulstofmarked og det forhold, at 
der er blevet sat en pris på kulstof, er tegn på ordningens meget store muligheder. Ud fra 
tidligere erfaringer erkendes det dog, at der er plads til forbedring af direktivet om 
emissionshandelsordningen, således at det foreliggende forslag til ændring og udvidelse af 
emissionshandelsordningen hilses velkomment.

Kvaliteten af Kommissionens forslag skal understreges; når der fastsættes et fællesskabsloft 
for emissioner, skabes der større sammenhæng i og forudsigelighed omkring EU's 
emissionshandelsordning, samtidig med at man løser alvorlige konkurrencemæssige 
problemer i den eksisterende ordning. Auktionering er en rationel og gennemsigtig måde at 
tildele ansvar på. Kommissionens forslag om at klarlægge kriterierne for anvendelse af 
kreditter fra CDM- og JI-projekter må også hilses velkomment. 

Med hensyn til eventuelle forbedringsmuligheder i det foreliggende forslag:

EU's emissionshandelsordning bør oprettes på en sådan måde, at den kan kobles med en 
global emissionshandelsordning, hvis der indgås en international aftale. Det er dog lige så 
vigtigt, at ordningen kan fungere, hvis der ikke indgås en international aftale.

I fraværet af internationale bindende aftaler, der omfatter kvantificerbare kompromiser for de 
enkelte sektorer, er risikoen for "kulstoflækage" (dvs. flytning af aktiviteter, der udsender 
drivhusgasser, fra EU til tredjelande), hvorved de globale emissioner øges, og økonomiske 
aktiviteter i EU bringes i fare, et stort problem, der kræver en passende løsning.  

Klassificering af industrier ud fra sårbarhed over for kulstoflækage er en kompliceret og 
vanskelig procedure; det bør ske i fuld gennemskuelighed og så hurtigt som muligt for at 
skabe mere forudsigelige vilkår for erhvervslivet; der skal også tages hensyn til de direkte og 
indirekte følger af de forventede prisstigninger på rå- og hjælpestoffer. Gratis kvoter bør 
kædes sammen med klare pejlemærker under alle de forhold, hvor internationale aftaler ikke 
sikrer auktioneringens konkurrencemæssige neutralitet. Denne klassificering skal ske i samråd 
med Europa-Parlamentet, Rådet og de berørte sektorer og delsektorer.

Princippet bag medlemsstaternes bortauktionering af kvoter til højestbydende, herunder 
finanssektoren, er stadig uklart, og der kræves en detaljeret tydeliggørelse; til trods for at 
denne nye mulighed på markedet tilsyneladende vil være interessant for aktører på 
finansmarkederne, skal man holde sig det overordnede mål om en begrænsning af 
drivhusgasemissionerne for øje, nemlig for så vidt angår de primære operatørers 
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(kuldioxidemittenters) adgang til ordningen til rimelige priser. Det er en vigtig bestanddel af 
det ændrede forslag til emissionshandelsordning, hvordan auktioneringen fungerer i praksis, 
og auktionsordningen skal derfor være underlagt den fælles beslutningsprocedure.

Medlemsstaternes forventede betydelige indtægter fra auktioneringen skal tilsvarende 
betragtes, ikke som en ny indtægtskilde til dækning af underskud på betalingsbalancens 
løbende poster, men snarere som en ny strategisk mulighed for at støtte bæredygtig udvikling, 
afbødende foranstaltninger, innovation og forskning på det teknologiske område og støtte til 
udviklingslande og navnlig de mindst udviklede lande i forbindelse med tilpasningsprocessen. 
Sådanne prioriteringer vil kræve behørig åbenhed over for Europa-Parlamentet og borgerne 
og en ganske særlig kontrol med hensyn til spørgsmål vedrørende konkurrence og statsstøtte.

Erfaringerne fra de første to faser viser desuden, at der er en tendens til, at størstedelen af de 
omkostninger, som disse tiltag har medført for en række erhvervssektorer og navnlig 
energisektoren, bliver væltet over på slutforbrugerne. En altomfattende auktioneringsordning i 
energisektoren vil kræve passende kontrol samt en reel intern begrænsningsindsats fra 
energiproducenternes side. Den anslåede risiko for, at energipriserne vil stige for 
slutforbrugerne, giver anledning til alvorlige bekymringer både for deres bidrag til 
inflationspresset i EU, de samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser for husholdninger 
med lavere indkomster og mellemindkomster og deres indirekte følger for de samlede 
omkostninger for brugere af energi i de forskellige økonomiske sektorer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd har afgivet et fast 
tilsagn om at nedbringe Fællesskabets 
samlede drivhusgasemissioner med mindst 
20 % i forhold til 1990-niveauerne frem til 
2020, og med 30 %, hvis andre 
industrilande giver tilsagn om lignende 
reduktioner, og de udviklingslande, der er 
længst fremme, yder et passende bidrag i 
overensstemmelse med deres ansvar og 
respektive kapaciteter. Frem til 2050 bør de 

(3) Det Europæiske Råd har afgivet et fast 
tilsagn om at nedbringe Fællesskabets 
samlede drivhusgasemissioner med mindst 
20 % i forhold til 1990-niveauerne frem til 
2020, og med 30 %, hvis andre 
industrilande giver tilsagn om lignende 
reduktioner, og de udviklingslande, der er 
længst fremme, yder et passende bidrag i 
overensstemmelse med deres ansvar og 
respektive kapaciteter. Frem til 2050 bør de 
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globale drivhusgasemissioner nedbringes 
med mindst 50 % i forhold til 1990-
niveauerne. Alle økonomiske sektorer bør 
bidrage til at nå disse 
emissionsreduktioner.

globale drivhusgasemissioner nedbringes 
med mindst 50 % i forhold til 1990-
niveauerne. Alle økonomiske sektorer bør 
bidrage til at nå disse 
emissionsreduktioner, herunder den 
internationale luftfartssektor, 
søtransportsektoren og cementindustrien. 
Emissioner fra international søtransport 
bør inddrages i EU’s 
emissionshandelsordning senest i 2015
eller bør på anden vis indgå i enhver 
afgørelse om medlemsstaternes indsats for 
at begrænse deres drivhusgasemissioner 
med henblik på at opfylde Fællesskabets 
forpligtelser om reduktion af 
drivhusgasemissionerne frem til 2020.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Træer på rod og træ og heraf afledte 
produkter er en meget vigtig kilde til 
kulstofseparation og -lagring. Endvidere 
modvirker gavntræ drivhuseffekten ved at 
erstatte fossilt brændsel. Følgelig udgør 
skovene sande naturlige 
kulstofreservoirer, men dette kulstof 
udsendes i atmosfæren, når skovene 
ryddes og afbrændes, hvorfor det er vigtigt 
at indføre mekanismer til beskyttelse af 
skovene med henblik på at begrænse
klimaændringerne.

Begrundelse

Den ændrede arealanvendelse (f.eks. skovrydning i tropiske områder) menes at være 
ansvarlig for 20 % af drivhusgasemissionerne i verden. Alene for skovrydningens 
vedkommende kommer de årlige drivhusgasemissioner i verden, der er forbundet hermed, op 
på 6 mia. tons CO2-ækvivalenter.

Alene i Frankrigs tilfælde står bare lagringen for 15,6 mio. tons kulstof, og den binder 10 % 
af drivhusgasemissionerne. Erstatningen skønnes at være på 14 mio. tons kulstof. Uden skove 
og træ ville der i Frankrig blive udsendt yderligere 108 mio. tons kulstof, dvs. ca. 20 % mere.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) I betragtning af det store potentiale 
til begrænsning af klimaopvarmningen, 
som skovsektoren rummer, bør der 
indføres tilskyndelsesforanstaltninger for 
at forbedre og udvikle denne sektor, 
samtidig med at der tages hensyn til 
skovenes øvrige funktioner. 

Begrundelse

I denne forbindelse henvises til 2007-rapporten fra Det Mellemstatslige Panel for 
Klimaændringer (IPCC), hvor det siges, at de største afbødningsfordele på lang sigt vil blive 
skabt af strategierne for bæredygtig skovudvikling med henblik på at bevare eller øge skovens 
kulstoflagring, samtidig med at den producerer gavntræ, papirtræ og energitræ. Der henvises 
også til Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2007, hvori det opfordrede 
Kommissionen til lade emissionshandelsordningen omfatte visse skovbrugsaktiviteter.  

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) På baggrund af den betydelige indsats, 
der skal til for at bekæmpe klimaændringer 
og tilpasse sig deres uundgåelige 
virkninger, er det hensigtsmæssigt, at 
mindst 20 % af indtægterne fra 
kvoteauktioner anvendes til at mindske 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
klimaændringer, til at finansiere forskning 
og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, til at 
udvikle vedvarende energi for at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at anvende 20 % 
energi fra vedvarende kilder senest 2020, 
til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 

(15) På baggrund af den betydelige indsats, 
der skal til for at bekæmpe klimaændringer 
og tilpasse sig deres uundgåelige 
virkninger, er det hensigtsmæssigt, at 
mindst 90 % af indtægterne fra 
kvoteauktioner anvendes til at mindske 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
klimaændringer, til at finansiere forskning 
og udvikling af sektorerne inden for dette 
direktivs anvendelsesområde med henblik 
på emissionsreduktion og tilpasning, til at 
udvikle vedvarende energi for at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at anvende 20 %
energi fra vedvarende kilder senest 2020, 
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øge sin energieffektivitet med 20 % frem 
til 2020, til separation og geologisk lagring 
af drivhusgasser, til at finansiere bidrag til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene og til at 
tage sociale forhold op, f.eks. potentielle 
el-prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. Denne 
andel er væsentligt mindre end de 
offentlige myndigheders forventede 
nettoindtægter fra auktionerne, under 
hensyntagen til eventuel lavere indkomst 
fra selskabsbeskatning. Herudover bør 
indtægterne fra auktioner anvendes til at 
dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltningen af 
fællesskabsordningen. Der bør indføjes 
bestemmelser om overvågning af brugen af 
auktionsmidler til disse formål. En sådan 
underretning fritager ikke medlemsstaterne 
for forpligtelsen til at give underretning om 
visse nationale foranstaltninger, jf. 
traktatens artikel 88, stk. 3. Direktivet 
foregriber ikke resultatet af eventuelle 
fremtidige sager om statsstøtte, der ydes i 
henhold til traktatens artikel 87 og 88. 

til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
øge sin energieffektivitet med 20 % frem 
til 2020, til separation og geologisk lagring 
af drivhusgasser, til at finansiere bidrag til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene og til at 
tage sociale forhold op, f.eks. potentielle 
el-prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. Denne
andel er væsentligt mindre end de 
offentlige myndigheders forventede 
nettoindtægter fra auktionerne, under 
hensyntagen til eventuel lavere indkomst 
fra selskabsbeskatning. Herudover bør 
indtægterne fra auktioner anvendes til at 
dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltningen af 
fællesskabsordningen. Der bør indføjes 
bestemmelser om overvågning af brugen af 
auktionsmidler til disse formål. En sådan 
underretning fritager ikke medlemsstaterne 
for forpligtelsen til at give underretning om 
visse nationale foranstaltninger, jf. 
traktatens artikel 88, stk. 3. Direktivet 
foregriber ikke resultatet af eventuelle 
fremtidige sager om statsstøtte, der ydes i 
henhold til traktatens artikel 87 og 88. 

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
mulighederne for at videregive de øgede 
omkostninger i forbindelse med CO2, og 
der bør ikke gives nogen gratis 
kvotetildelinger for separation og lagring, 
da incitamentet hertil er, at der ikke skal 
returneres kvoter for emissioner, som 
lagres. For at undgå 

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
mulighederne for at videregive de øgede 
omkostninger i forbindelse med CO2, og 
der bør ikke gives nogen gratis 
kvotetildelinger for separation og lagring, 
da incitamentet hertil er, at der ikke skal 
returneres kvoter for emissioner, som 
lagres. For at undgå 
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konkurrencefordrejning kan el-
producerende anlæg modtage gratis 
tildelinger for varme, der produceres ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion jf. 
definitionen i direktiv 2004/8/EF, hvis 
sådan varme produceret af andre anlæg i 
andre sektorer modtager gratis tildelinger.

konkurrencefordrejning kan el-
producerende anlæg modtage gratis 
tildelinger for varme, der produceres ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion jf. 
definitionen i direktiv 2004/8/EF, hvis 
sådan varme produceret af andre anlæg i 
andre sektorer modtager gratis tildelinger. 
Produktionen i el-sektoren bør dog 
fortsættes med en alvorlig intern indsats 
for at begrænse emissionerne. 
Videregivelse af omkostningerne skal 
evalueres og analyseres, navnlig med 
hensyn til dens bidrag til inflationspresset 
i Den Europæiske Union, de 
samfundsmæssige og økonomiske følger 
for husstande med lave og middel 
indkomster og de indirekte følger for de 
samlede omkostninger for energibrugere i 
erhvervslivets forskellige sektorer.  
Konkurrencemyndighederne bør være 
særlig årvågne og træffe forholdsregler 
over for misbrug af markedsstyrke i form 
af for høje og/eller uafbalancerede 
energiprisstigninger.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For andre sektorer, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, bør der anvendes en 
overgangsordning, som betyder, at de 
pågældende anlægs andel af den samlede 
tildelingsmængde i hele Fællesskabet i 
2013 svarer til deres andel af alle 
emissioner i hele Fællesskabet i perioden 
2005-2007, og at 80 % af deres tildeling i 
2013 vil være gratis. Derefter bør den 
gratis tildeling hvert år nedsættes med lige 
store mængder, således at den når nul i 
2020. 

(17) For andre sektorer, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, bør 100 % af 
tildelingerne være gratis, hvis der ikke er 
indgået en effektiv og verificerbar
international aftale og/eller international 
sektoraftale. Hvis der er indgået en sådan 
aftale bør der anvendes en 
overgangsordning, som betyder, at de 
pågældende anlægs andel af den samlede 
tildelingsmængde i hele Fællesskabet i 
2013 svarer til 80 % deres andel af alle 
emissioner i hele Fællesskabet i perioden 
2005-2007. Derefter bør den gratis 
tildeling hvert år nedsættes med lige store 
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mængder, således at den når nul i 2020.  

Begrundelse

Idem, betragtning 13. Eftersom fællesskabsordningens erklærede mål er at nedbringe 
kuldioxidemissionerne til de laveste omkostninger for økonomien (betragtning 1) er gratis 
tildeling den mest effektive tildelingsmetode for industrien med undtagelse af el-
produktionssektoren. Den eneste fordel ved bortauktionering er, at det udvider ordningen til 
CO2-fri teknologier, der ikke er omfattet af fællesskabsordningen, som f.eks. produktion af 
atom-, vand- og vindkraft. Bortauktionering har derfor sine fordele med hensyn til el-
industrien, men er mindre effektiv for andre industrisektorers vedkommende.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse, vedvarende energi og 
drivhusgasseparation og -lagring. Reglerne 
bør ikke tilskynde til at øge emissionerne 
og bør sikre, at en stadig større andel af 
disse kvoter auktioneres. Tildelinger 
fastsættes forud for handelsperioden, så 
markedet kan fungere korrekt. De bør også 
sørge for at undgå unødig 
konkurrencefordrejning på markederne for 
el og varme, der leveres til industrianlæg. 
Reglerne bør gælde for nyomfattede anlæg, 
der udfører de samme aktiviteter som 
bestående anlæg, der modtager 
midlertidige gratis tildelinger. Med sigte på 
at undgå konkurrencefordrejning på det 
indre marked bør der ikke gives gratis 
tildelinger til nytilkomne anlægs el-
produktion. Hvis der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler og sektorbestemte 
pejlemærker for at mindske 
konkurrencefordrejningen i Fællesskabet 
mest muligt. Reglerne og pejlemærkerne
bør tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse, vedvarende energi, kraft/varme 
og drivhusgasseparation og -lagring. 
Reglerne bør ikke tilskynde til at øge 
emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion med 
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2020, bør disse auktioneres. undtagelse af el, der er produceret fra 
affaldsgasser til eget forbrug fra 
industrielle produktionsprocesser. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Begrundelse

Until a real quantifiable and verifiable international agreement is achieved the Commission 
has to allow for free allocation of allowances for industries at risk of carbon leakage and this 
allocation should be done not only through harmonised Community-wide rules but, more 
importantly, through sectoral benchmarks previously discussed with the sectors involved.

Cogeneration is an energy efficient production process and should be not be excluded from 
this list. 

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these special circumstances should be excluded from auctioning.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner (“kulstoflækage”), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale og/eller 
internationale sektorbestemte aftaler, som 
skal nå målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner (“kulstoflækage”), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 



AD\741397DA.doc 11/46 PE406.161v04-00

DA

underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres. 

delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres. 

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. januar 
2010. Kriterierne for og identificeringen 
af sådanne sektorer og delsektorer bør 
efter høring af arbejdsmarkedets parter og 
berørte aktører fastsættes i et forslag, der 
forelægges Europa-Parlamentet og Rådet. 
Forslaget bør tage højde for, at man 
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for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

eventuelt ikke når frem til en 
international aftale med obligatoriske 
begrænsninger af CO2-emissionerne, og i 
forslaget bør man behandle mulige 
alternativer til en international aftale. 
Kommissionen bør basere sin analyse på 
en vurdering af omkostningsstrukturen i 
anlæg i og uden for Den Europæiske 
Union og de manglende muligheder for at 
videregive omkostningerne ved de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til anlæg 
uden for Fællesskabet, som ikke 
gennemfører tilsvarende foranstaltninger 
for at mindske emissionerne.  
Kommissionen bør overvåge de eventuelle 
konkurrence- og beskæftigelsesmæssige 
følger for producenter i EU, der i deres 
fremstillingsproces er underlagt 
obligatoriske begrænsninger af CO2-
emissionerne. Alle foranstaltninger skal 
overholde UNFCCC's principper, herunder 
navnlig princippet om fælles, men 
differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Begrundelse

Kriterierne for og identificeringen og klassificeringen af sektorer, der berøres af 
kulstoflækage må fastsættes meget tidligere, end Kommissionen foreslår, for at sikre 
forudsigelighed for de berørte industrier. Der må tages højde for de direkte og indirekte 
virkninger for producenter i EU.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre lige konkurrenceforhold i 
Fællesskabet bør der ske en samordning af, 
hvordan emissionsreduktionskreditter uden 
for Fællesskabet kan anvendes af 
driftsledere i fællesskabsordningen. Kyoto-
protokollen til De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC) fastsætter kvantificerede 
emissionsmål for industrilandene for 
perioden 2008-2012, og indfører godkendte 
emissionsreduktioner (CER'er) og 
emissionsreduktionsenheder (ERU'er) fra 
henholdsvis projekter under mekanismen 
for bæredygtig udvikling (CDM) og fælles 
gennemførelsesprojekter og industrilandes 
brug af dem for at opfylde en del af 
målene. Kyoto-protokollen giver ikke 
mulighed for at generere ERU'er fra 2013 
og fremefter, uden at der fastsættes nye 
kvantificerede emissionsmål for 
værtslandene, men CDM-kreditter kan 
potentielt fortsat genereres. Der bør 
fastsættes bestemmelser for fortsat brug af 
godkendte emissionsreduktioner (CER'er) 
og emissionsreduktionsenheder (ERU'er), 
når der foreligger en international 
klimaændringsaftale, fra lande, som er 
parter i aftalen. Hvis der ikke indgås sådan 
en aftale, vil muligheden for fortsat brug af 
CER'er og ERU'er underminere 
incitamentet og gøre det vanskeligt at nå 
Fællesskabets mål for øget brug af 
vedvarende energiformer. Brugen af 
CER'er og ERU'er bør ske i 
overensstemmelse med Fællesskabets mål 
om at udvinde 20 % af energien fra 
vedvarende kilder i 2020 og fremme 
energieffektivitet, innovation og 
teknologisk udvikling. Hvor det kan 
forenes med at nå disse mål, bør der være 
mulighed for at kunne indgå aftaler med 

(21) For at sikre lige konkurrenceforhold i 
Fællesskabet bør der ske en samordning af, 
hvordan emissionsreduktionskreditter uden 
for Fællesskabet kan anvendes af 
driftsledere i fællesskabsordningen. Kyoto-
protokollen til De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC) fastsætter kvantificerede 
emissionsmål for industrilandene for 
perioden 2008-2012, og indfører godkendte 
emissionsreduktioner (CER'er) og 
emissionsreduktionsenheder (ERU'er) fra 
henholdsvis projekter under mekanismen 
for bæredygtig udvikling (CDM) og fælles 
gennemførelsesprojekter og industrilandes 
brug af dem for at opfylde en del af 
målene. Kyoto-protokollen giver ikke 
mulighed for at generere ERU'er fra 2013 
og fremefter, uden at der fastsættes nye 
kvantificerede emissionsmål for 
værtslandene, men CDM-kreditter kan 
potentielt fortsat genereres. Der bør 
fastsættes bestemmelser for fortsat brug af 
godkendte emissionsreduktioner (CER'er) 
og emissionsreduktionsenheder (ERU'er), 
når der foreligger en international 
klimaændringsaftale, fra lande, som er 
parter i aftalen. Hvis der ikke indgås sådan 
en aftale, vil muligheden for fortsat brug af 
CER'er og ERU'er underminere 
incitamentet og gøre det vanskeligt at nå 
Fællesskabets mål for øget brug af 
vedvarende energiformer. Brugen af 
CER'er og ERU'er bør ske i 
overensstemmelse med Fællesskabets mål 
om at udvinde 20 % af energien fra 
vedvarende kilder i 2020 og fremme 
energieffektivitet, innovation og 
teknologisk udvikling. Hvor det kan 
forenes med at nå disse mål, bør der være 
mulighed for at kunne indgå aftaler med 
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tredjelande, som omfatter incitamenter til 
emissionsreduktioner i de pågældende 
lande, som fører til reelle, yderligere 
reduktioner af drivhusgasemissionerne, 
samtidig med at innovationen stimuleres i 
fællesskabsvirksomheder og den 
teknologiske udvikling i tredjelande. 
Sådanne aftaler kan ratificeres af mere end 
et land. Når Fællesskabet har indgået en 
tilfredsstillende international aftale, bør 
adgangen til kreditter fra projekter i 
tredjelande øges i takt med det stigende 
niveau for de emissionsreduktioner, der 
skal nås under fællesskabsordningen.

tredjelande, som omfatter incitamenter til 
emissionsreduktioner i de pågældende 
lande, som fører til reelle, yderligere 
reduktioner af drivhusgasemissionerne, 
samtidig med at innovationen stimuleres i 
fællesskabsvirksomheder og den 
teknologiske udvikling i tredjelande. 
Sådanne aftaler kan ratificeres af mere end 
et land. Når Fællesskabet har indgået en 
tilfredsstillende international aftale, bør 
adgangen til kreditter fra projekter i 
tredjelande øges i takt med det stigende 
niveau for de emissionsreduktioner, der 
skal nås under fællesskabsordningen. Der 
bør dog ikke være adgang til kreditter for 
CDM- og JI-projekter i sektorer, der er 
udsat for kulstoflækage.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) [Hvad angår fremgangsmåden ved 
tildelingen, så bør luftfartssektoren 
behandles som andre sektorer, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger, 
frem for at blive behandlet som el-
producerende anlæg. Det betyder, at 80 % 
af tildelingerne bør være gratis i 2013, og 
at tildelingen til luftfartssektoren derefter 
bør nedsættes med lige store mængder 
hvert år, indtil der nås en gratis tildeling 
på nul i 2020. Fællesskabet og dets 
medlemsstater bør fortsætte deres 
bestræbelser på at nå til enighed om en 
global aftale om nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra luftfartssektoren 
og nyvurdere denne sektor som led i den 
næste revision af fællesskabsordningen.]

(33) [Luftfartssektoren er en 
energiintensiv industrisektor som fastsat i 
Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 
2003 om omstrukturering af EF-
bestemmelserne for beskatning af 
energiprodukter og elektricitet1. På grund 
af manglen på levedygtigt alternativt 
brændstof er luftfartssektoren helt 
afhængig af flybrændstof og har meget 
høje bekæmpelsesomkostninger. 
Operatører af luftfartøjer kan kun i 
begrænset omfang videregive 
omkostningerne ved CO2-kvoter til deres 
forbrugere. Fællesskabet og dets 
medlemsstater bør fortsætte deres 
bestræbelser på at nå til enighed om en 
global aftale om nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra luftfartssektoren. 
Så længe der ikke foreligger en global 
aftale om nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra 
luftfartssektoren, er der alvorlige risici for 
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omlægning af lufttrafikken og 
kulstoflækage, navnlig hvis der anvendes 
et højt niveau af auktionering på sektoren 
inden for fællesskabsordningen. I 
overensstemmelse hermed bør niveauet 
for kvotetildelinger til luftfartssektoren, 
som bortauktioneres, afspejle risikoen for 
kulstoflækage og fællesskabsordningens 
virkning på EU’s luftfartssektor.]
_______________

1 EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.

Begrundelse

Inddragelsen af luftfarten i fællesskabsordningen er på grund af denne sektors særlige 
karakter genstand for den igangværende revision af direktiv 2003/87/EF i henhold til 
Kommissionens forslag KOM(2006) 818. Niveauet for bortauktionering inden for 
luftfartssektoren under den generelle revision skal afgøres efter en grundig undersøgelse af 
virkningerne af kulstoflækage og konsekvenserne for EU-luftfartens konkurrencedygtighed, 
som i Kommissionen i øjeblikket er ved at undersøge.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b 
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører 
en eller flere af de i bilag I nævnte 
aktiviteter, og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen” 

"(h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører 
en eller flere af de i bilag I nævnte 
aktiviteter, og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse eller har fået 
ajourført sin 
drivhusgasemissionstilladelse som følge af 
en ændring af anlæggets karakter eller 
funktion eller en udvidelse af anlægget 
eller en fysisk ændring, der fører til en
betydelig forøgelse af det eksisterende 
anlægs kapacitet, efter fremsendelsen af 
den i artikel 11, stk. 1, omhandlede liste til 
Kommissionen”
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Begrundelse

Ud fra princippet for ikke-forskelsbehandling og for at sikre ensartede betingelser bør alle 
producenter være berettiget til at modtage et sammenligneligt antal gratis kvoter på grundlag 
af et mål for energieffektivitet (f.eks. et pejlemærke), når de åbner nye anlæg, eller når de 
øger kapaciteten på et eksisterende anlæg. Kommissionens forslag begrænser derimod den 
gratis tildeling i det første tilfælde. 

Dette ændringsforslag fremmer lukningen af forældede og ineffektive anlæg og overførslen af 
produktionen til centrale moderne enheder, der anvender stordriftsøkonomi for at håndtere 
store investeringer, som kræves.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c 
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra t

Kommissionens forslag Ændringsforslag

“[t)] 'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 
varme, og hvor andre direkte hermed 
forbundne aktiviteter udføres, herunder 
røggasvask

“[t)] 'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 
varme, og hvor andre direkte hermed 
forbundne aktiviteter udføres, herunder 
røggasvask. Genbrugsforanstaltninger 
som defineret i bilag IIb i direktiv 
91/156/EØF er undtaget fra definitionen 
af ”fyringsanlæg”

Begrundelse

Et af formålene med EU’s klimapakke er at fremme genbrug. Det giver derfor ingen mening 
at inddrage genbrugsforanstaltninger i en ordning, som vil være til skade for det.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c 
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra u a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”[ua)] ”en midlertidig, godkendt 
emissionsreduktion (mCER)”: en enhed, 
som er udstedt i forbindelse med 
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aktiviteter som led i et 
skov(gen)opretningsprojekt og udløber 
med udgangen af den forpligtelsesperiode, 
der følger efter udstedelsesperioden, i 
henhold til artikel 12 i Kyoto-protokollen 
til De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC)" 

Begrundelse

Risikoen for manglende projektvidereførelse inden for skovbrug behandles under CDM-
proceduren ved indførelse af midlertidige kreditter.  De nærmere betingelser herfor fastsattes 
i 2003 under partskonferencen i Milano (afgørelse 19/COP-9).

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra c 
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 3 – litra u b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"[(ub)] “sektorer, der har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage”: sektorer, der er 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 
10a, stk. 9".

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod en præcisering af udsatte sektorer med henvisning til 
kriterier og det nye bilag 1a.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 9a – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen fra 2013, sikrer 
medlemsstaterne, at sådanne anlægs 

2. For anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen fra 2013, sikrer 
medlemsstaterne, at sådanne anlægs 
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driftsledere har mulighed for at forelægge
den relevante kompetente myndighed 
uafhængigt verificerede emissionsdata, 
således at der kan tages hensyn til dem i 
forbindelse med udstedelsen af 
kvotemængden.

driftsledere forelægger den relevante 
kompetente myndighed behørigt 
dokumenterede og uafhængigt verificerede 
emissionsdata, således at der kan tages 
hensyn til dem i forbindelse med 
udstedelsen af kvotemængden.

Begrundelse

Disse krav skal være obligatoriske, hvis der skal tages hensyn til sådanne data i forbindelse 
med udstedelsen af kvotemængden.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10 – stk. 3 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

3. Mindst 50 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering, 
bør anvendes til følgende:

Begrundelse

Kvoteauktioneringen skal medføre en økonomisk overførsel fra forurenende industri til 
aktiviteter, der udvikler vedvarende energi, lagrer kulstof eller undgår at mindske 
kulstoflagringen. 

Certificeringsprocessen, som overholder de seks Helsinki-kriterier for bæredygtig udvikling, 
navnlig sjette kriterium vedrørende de socioøkonomiske fordele, bør være hovedbetingelsen 
for den fortsatte udnyttelse af tropeskovene. 

I EU opvejer skov- og træsektoren 10-20 % af drivhusgasemissionerne.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) til nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder bl.a. ved at bidrage til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til at tilpasse sig 
klimaændringer og til at finansiere 
forskning og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, herunder 
ved at deltage i initiativer, der indgår i 
Fællesskabets strategiske 
energiteknologiplan

(a) til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner, herunder bl.a. ved at 
bidrage til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til at tilpasse sig klimaændringer og til at 
finansiere forskning og udvikling af 
sektorerne inden for dette direktivs 
anvendelsesområde med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, herunder 
ved at deltage i initiativer, der indgår i 
Fællesskabets strategiske 
energiteknologiplan og de europæiske 
teknologiplatforme

Begrundelse

Eftersom en af fællesskabsordningens grundlæggende antagelser er, at anlæg, som hører 
under dets anvendelsesområde, kan bidrage væsentligt til EU-målene for bekæmpelse, bør 
indtægterne fra disse anlæg kanaliseres over til disse mål. EU’s teknologiplatforme er et 
vellykket instrument og bør styrkes.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser, herunder navnlig fra 
kulfyrede kraftværker

c) til separation og geologisk lagring af 
drivhusgasser

Begrundelse

Eftersom en af fællesskabsordningens grundlæggende antagelser er, at anlæg, som hører 
under dets anvendelsesområde, kan bidrage væsentligt til EU-målene for bekæmpelse, bør 
indtægterne fra disse anlæg kanaliseres over til disse mål. EU’s teknologiplatforme er et 
vellykket instrument og bør styrkes.

Ændringsforslag 20
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Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande

d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande, og særlig ved 
videreudvikling af certificeringen, samt 
supplerende foranstaltninger fra 
medlemsstaternes eller deres regioners 
side med henblik på at øge skovenes og 
tømmerindustriens bidrag til at bekæmpe 
klimaopvarmningen, samtidig med at 
skovens øvrige funktioner opretholdes

Begrundelse

Kvoteauktioneringen skal medføre en økonomisk overførsel fra forurenende industri til 
aktiviteter, der udvikler vedvarende energi, lagrer kulstof eller undgår at mindske 
kulstoflagringen. 

Certificeringsprocessen, som overholder de seks Helsinki-kriterier for bæredygtig udvikling, 
navnlig sjette kriterium vedrørende de socioøkonomiske fordele, bør være hovedbetingelsen 
for den fortsatte udnyttelse af tropeskovene. 

I EU opvejer skov- og træsektoren 10-20 % af drivhusgasemissionerne.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10 – stk. 3 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) til at finansiere forskning og 
udvikling i energieffektivitet og rene 
teknologier i de sektorer, der er omfattet 
af dette direktivs anvendelsesområde

Begrundelse

Indtægterne fra auktioneringen bør i princippet anvendes til at skabe fremtidens sektorer med 
lave emissioner af kuldioxid ved at reinvestere midlerne i de berørte sektorer.
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindst 50 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede 
kvoter anvendes til at finansiere 
drivhusgasreduktioner, forebyggelse af 
skovrydning og forringelse og tilpasning 
til klimaændringerne.

Begrundelse

Indtægterne fra auktioneringen af kvoterne bør anvendes til at løse problemet med 
klimaændringer, både afbødning og tilpasning, og som støtte til finansieringen af de 
nødvendige investeringer, navnlig hvad angår familier med lav indkomst. Mindst halvdelen af 
indtægterne bør øremærkes til finansieringen af afbødning, tilpasning, forebyggelse af 
skovrydning og forringelse i udviklingslandene.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne inkluderer oplysninger 
om anvendelsen af indtægterne til hvert af 
disse formål i de rapporter, som de 
indsender i medfør beslutning nr. 
280/2004/EF.

4. Medlemsstaterne inkluderer oplysninger 
om anvendelsen af indtægterne til hvert af 
disse formål i de rapporter, som de 
indsender i medfør af beslutning nr. 
280/2004/EF, med vægten på spørgsmål 
vedrørende det indre marked, statsstøtte 
og konkurrence.

Kommissionen aflægger hvert år rapport 
til Europa-Parlamentet om anvendelsen 
af indtægterne med særlig fokus på 
følgerne for det indre marked, statsstøtte 
og konkurrence. 
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2010 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og navnlig 
små og mellemstore virksomheder, som er 
omfattet af fællesskabsordningen, har 
uhindret adgang, og således at eventuelle 
andre deltagere ikke underminerer 
auktionens forløb. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i direktivet ved at 
supplere dette, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3].

5. Kommissionen forelægger senest den 
31. december 2009 Europa-Parlamentet 
og Rådet en analyserapport om auktioners 
tidsmæssige og administrative forløb og 
andre aspekter i forbindelse med auktioner, 
herunder i givet fald et forslag til direktiv.
Formålet med forslaget er at sikre, at 
auktioner gennemføres på en åben, 
gennemsigtig og ikke-diskriminerende 
måde. Auktioner udformes således, at 
driftsledere og navnlig små og mellemstore 
virksomheder, som er omfattet af 
fællesskabsordningen, har uhindret adgang, 
og således at eventuelle andre deltagere 
ikke underminerer auktionens forløb eller 
de klimaændringsmål, der berettiger deres 
indførelse. Forslaget udformes derfor på 
en tilstrækkelig detaljeret måde bl.a. i 
spørgsmålet om, hvornår og hvor ofte der 
skal afholdes auktioner i 
medlemsstaterne, og der fastlægges 
passende rammer, hvor auktioneringens 
sandsynlige følger tages op, navnlig i 
forhold til:
- spekulative skridt
- følgerne for konkurrencen over 
grænserne
- følgerne på tværs af de enkelte sektorer
- konkurrenceevnen hos erhvervslivet i 
EU, navnlig små og mellemstore 
virksomheder
- inflationspresset og
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- socioøkonomiske virkninger.
Auktioneringens funktion i praksis er en 
væsentlig del af det ændrede forslag til 
fællesskabsordning og omfattes derfor af 
den fælles beslutningsprocedure.

Begrundelse

Kommissionen foreslår, at en afgørende del af den udvidede emissionshandelsordning 
behandles i henhold til komitologiproceduren. Det ville have været at foretrække, om 
Kommissionen havde fremsat et forslag om fælles beslutningstagning, men i mangel heraf 
skal der fastsættes kriterier, som Kommissionen skal overholde i sin afgørelse om 
auktioneringsmetoder.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Inden 30. juni 2011 vedtages der fuldt 
samordnede foranstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på tildeling af de i 
stk. 2 til 6 og stk. 8 omhandlede kvoter.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3].

udgår

Ændringsforslag 27
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Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 1– afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med el-produktion. 

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal bl.a. i lyset af 
procesemissioner sikre, at tildelingen sker 
på en måde, der giver incitamenter til at 
anvende drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker og til 
emissionsreduktioner ved at anvende 
sektorbenchmarks og tage hensyn til de 
mest virksomme teknikker, erstatninger, 
alternative produktionsprocesser, 
anvendelse af biomasse, kraft/varme og 
drivhusgasseparation og -lagring i hver 
enkelt sektor, og må ikke tilskynde til at 
øge emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med el-produktion 
bortset fra for elektricitet, der er
produceret under anvendelse af 
affaldsgasser fra industrielle 
produktionsprocesser og til eget forbrug 
af driftslederen for disse 
produktionsprocesser, i hvilket tilfælde 
den pågældende driftsleder tildeles kvoter 
i henhold til de sektorbenchmarks, der er 
fastlagt for de relevante
produktionsprocesser.
Kommissionen sikrer, at ingen 
omkostninger unødigt videregives til 
slutforbrugerne.

Begrundelse

Auktionering kan potentielt volde stor økonomisk skade på fremstillingsvirksomheder uden at 
give nogen miljømæssig gevinst, idet denne kun afhænger af opfyldelse af reduktionsmålene. 
Auktionering bør derfor kun indføres, hvis der sikres en global harmonisering via en 
international aftale, eller hvis det i det mindste ledsages af en passende justeringsmekanisme 
ved grænserne. Ved at fastsætte et benchmark baseret på bedste tilgængelige teknologi vil det 
økonomiske incitament til at nedbringe emissionerne ved at ophøre med ineffektiv produktion 
og anvende de højeste tekniske standarder stadig være det samme.

Anvendelsen af affaldsgasser fra produktionsprocessen til el-produktion bidrager til 
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bevarelsen af ressourcer og reduktion af CO2-emissioner. Elektricitet, der produceres under 
disse specielle omstændigheder, bør udelukkes fra auktionering, og gøres til genstand for de 
samme tildelingskriterier, som anvendes for de respektive anlæg, der genererer disse gasser. 
Dette svarer til hovedindholdet af punkt 92 i Kommissionens meddelelse KOM(2008)830.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Når Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale og/eller 
internationale sektoraftaler om 
klimaændringer, som medfører 
obligatoriske reduktioner af
drivhusgasemissioner svarende til 
Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for at sørge for, at der 
kun sker gratis tildeling, hvor dette er fuldt 
berettiget på baggrund af aftalen.

Kommissionens mandat til at forhandle 
internationale aftaler skal hvile på 
indgående konsekvensanalyser af de 
mulige følger for virksomheder med 
hjemsted i EU og være i 
overensstemmelse med kriterierne i bilag 
Ia.

Begrundelse

Kommissionen bør koncentrere sig om at opnå kvantificerbare og verificerbare internationale 
sektoraftaler.  Kun på denne måde kan kulstoflækage og illoyal konkurrence til skade for de 
forskellige sektorer i EU undgås.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-produktion 
bortset fra for elektricitet, der er 
produceret under anvendelse af 
affaldsgasser fra industrielle 
produktionsprocesser og til eget forbrug 
af driftslederen for disse 
produktionsprocesser, i hvilket tilfælde 
den pågældende driftsleder tildeles kvoter 
i henhold til de sektorbenchmarks, der er 
fastlagt for de relevante 
produktionsprocesser.

Begrundelse

Anvendelsen af affaldsgasser fra produktionsprocessen til el-produktion bidrager til 
bevarelsen af ressourcer og reduktion af CO2-emissioner. Elektricitet, der produceres under 
disse specielle omstændigheder, bør udelukkes fra auktionering og gøres til genstand for de 
samme tildelingskriterier, som anvendes for de respektive anlæg, der genererer disse gasser. 
Dette svarer til hovedindholdet af punkt 92 i Kommissionens meddelelse KOM(2008)830.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.

Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-produktion 
bortset fra for elektricitet, der er 
produceret under anvendelse af
affaldsgasser fra industrielle 
produktionsprocesser.
Hvis affaldsgas fra en produktionsproces 
anvendes som brændstof, tildeles 
operatøren af det anlæg, der genererer 
affaldsgassen, kvoter efter de samme 
tildelingsprincipper som dem, der gælder 
for det pågældende anlæg.
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af det foregående ændringsforslag til artikel 10a, stk. 1.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], i 2013 
udgøre 80 % af den mængde, der er 
fastlagt i overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1, og derefter 
mindskes den gratis tildeling hvert år med 
lige store mængder, til den er nul i 2020.

7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i medfør 
af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], i 2013 
udgøre den mængde, der er fastlagt i 
overensstemmelse med foranstaltningerne i 
stk. 1, i hvilken forbindelse der i givet fald 
tages hensyn til resultatet af 
internationale forhandlinger, og derefter 
mindskes den gratis tildeling hvert år med 
lige store mængder, til den er nul i 2020.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 2020
tildeles anlæg i sektorer med en betydelig 
risiko for kulstoflækage gratis kvoter på op 
til 100 % af den mængde, der er fastlagt i 
henhold til stk. 2 til 6. 

8. For så vidt angår artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der i 2013 og hvert 
følgende år tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage, udgøre 
100 % af den mængde, der er fastlagt i
henhold til stk. 2 til 6.  

Begrundelse

Effektiviteten af en handelsordning, der skal nedbringe emissionerne, afhænger udelukkende 
af antallet af kvoter i ordningen. Hvordan disse kvoter i sidste instans tildeles - gennem 
auktionering eller ved anvendelse af benchmarks - har ingen indvirkning på den samlede 
kvotemængde og berører derfor ikke den miljømæssige gevinst, ordningen tilsigter. Gratis 
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tildeling er derfor lige så effektivt som auktionering hvad emissionsreduktion angår, men 
indebærer lavere omkostninger for økonomien.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

9. Senest den 30. januar 2010 og hvert 4. 
år derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

Begrundelse

Der bør hurtigst muligt tages stilling til, hvilke sektorer, der er sårbare over for 
"kulstoflækage", og hvilke foranstaltninger, der skal træffes i den anledning. En nyvurdering 
af de berørte sektorer hvert tredje år vil helt unødvendigt skabe usikkerhed, hvilket er 
skadeligt for investeringerne.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 9 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger Parlamentet og 
Rådet et forslag om de sektorer, der er 
nævnt i stk. 8. Der foretages høring af alle 
relevante arbejdsmarkedsparter.

Begrundelse

Listen over industrisektorer, der er udsat for kulstoflækage, bør revideres i 2016 og 
resultaterne heraf om fornødent gennemføres i 2020. Denne fremgangsmåde vil give størst 
mulig sikkerhed for planlægningen og skabe sikkerhed omkring forebyggelsen af 
kulstoflækage.

De berørte interessenter bør inddrages i beslutningsprocessen. 

Opsplitningen af sektorerne bør undgås, da dette vil medføre administrative problemer i 
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forbindelse med gennemførelsen. Ved fastlæggelsen af, hvilke sektorer, der kan komme i 
betragtning, er spørgsmålet om kulstofeffektivitet ikke relevant, men derimod lovrammerne 
for deres drift, som påvirker effektiviteten.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

udgår

Begrundelse

Listen over industrisektorer, der er udsat for kulstoflækage, bør revideres i 2016 og 
resultaterne heraf om fornødent gennemføres i 2020. Denne fremgangsmåde vil give størst 
mulig sikkerhed for planlægningen og skabe sikkerhed omkring forebyggelsen af 
kulstoflækage.

De berørte interessenter bør inddrages i beslutningsprocessen. 

Opsplitningen af sektorerne bør undgås, da dette vil medføre administrative problemer i 
forbindelse med gennemførelsen. Ved fastlæggelsen af, hvilke sektorer der kan komme i 
betragtning, er spørgsmålet om kulstofeffektivitet ikke relevant, men derimod lovrammerne 
for deres drift, som påvirker effektiviteten.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 9 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sektorer, der ikke er omfattet af bilag I, 
kan hvert år på grundlag af nye 
markedsoplysninger anmode 
Kommissionen om at genoverveje, om de
kan betragtes som værende udsat for 
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kulstoflækage.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 9 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved den fastlæggelse, der er omhandlet i 
første afsnit, tager Kommissionen hensyn 
til, i hvilket omfang den pågældende sektor 
eller delsektor kan videregive 
omkostningerne vedrørende de krævede 
kvoter i produktpriserne, uden at der sker 
tab af betydelige markedsandele til mindre 
kulstofeffektive anlæg uden for 
Fællesskabet, under hensyntagen til 
følgende: 

Ved fastlæggelsen af de sektorer, der er 
omhandlet i stk. 8, tager Kommissionen 
hensyn til, i hvilket omfang den 
pågældende sektor eller delsektor kan 
videregive omkostningerne vedrørende de 
krævede kvoter gennem produktpriserne, 
uden at der sker tab af markedsandele, 
lønsomhed eller investeringsmuligheder i
den samme sektor eller delsektor i 
tredjelande, der ikke stiller tilsvarende 
krav til emissionerne. Kommissionen 
tager bl.a. hensyn til følgende kriterier: 

Begrundelse

To ensure legal and economic certainty, the period should be extended to 5 years and the date 
of the first assessment brought up to 30 June 2009. It is very difficult to predict the impact of 
the revised EU-ETS on industries covered by the scheme in the EU. If market information 
shows that carbon leakage does take place in a sector not hitherto considered as vulnerable 
to carbon leakage, a remedy should be available without having to wait for the next 5 year 
review. This amendment ensures that the future market structure as well as the carbon 
intensity of a product and the freight cost (a key factor when it comes to the whole carbon 
leakage issue) are taken into account.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 9 – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
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produktionsomkostningerne produktionsomkostningerne i 
industrisektorer med høje CO2-emissioner
pr. salgsenhed

Begrundelse

To ensure legal and economic certainty, the period should be extended to 5 years and the date 
of the first assessment brought up to 30 June 2009. It is very difficult to predict the impact of 
the revised EU-ETS on industries covered by the scheme in the EU. If market information 
shows that carbon leakage does take place in a sector not hitherto considered as vulnerable 
to carbon leakage, a remedy should be available without having to wait for the next 5 year 
review. This amendment ensures that the future market structure as well as the carbon 
intensity of a product and the freight cost (a key factor when it comes to the whole carbon 
leakage issue) are taken into account.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 9 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker

b) hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte 
sektor har mulighed for at nedbringe 
emissionsniveauerne, f.eks. ved at anvende 
de mest effektive teknikker, uden at 
investeringsomkostningerne herved 
resulterer i et betydeligt tab af 
konkurrenceevne og/eller markedsandele 
til anlæg, der er beliggende i tredjelande, 
og som ikke er underlagt tilsvarende CO2-
emissionskrav

Begrundelse

Listen over industrisektorer, der er udsat for kulstoflækage, bør revideres i 2016 og 
resultaterne heraf om fornødent gennemføres i 2020. Denne fremgangsmåde vil give størst 
mulig sikkerhed for planlægningen og skabe sikkerhed omkring forebyggelsen af 
kulstoflækage.

De berørte interessenter bør inddrages i beslutningsprocessen. 

Opsplitningen af sektorerne bør undgås, da dette vil medføre administrative problemer i 
forbindelse med gennemførelsen. Ved fastlæggelsen af, hvilke sektorer, der kan komme i 
betragtning, er spørgsmålet om kulstofeffektivitet ikke relevant, men derimod lovrammerne 
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for deres drift, som påvirker effektiviteten.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 9 – afsnit 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) markedsstrukturen, relevant geografisk 
marked og produktmarked, og hvorvidt 
sektoren er udsat for international 
konkurrence

c) nuværende og forventet 
markedsstruktur, relevant geografisk 
marked og produktmarked, 
beskæftigelsesmæssig og økonomisk 
relevans, og hvorvidt sektoren er udsat for 
international konkurrence og 
verdensmarkedspriser og bl.a. 
transportomkostninger, herunder direkte 
og indirekte omkostninger ved CO2-
emissioner

Begrundelse

Listen over industrisektorer, der er udsat for kulstoflækage, bør revideres i 2016 og 
resultaterne heraf om fornødent gennemføres i 2020. Denne fremgangsmåde vil give størst 
mulig sikkerhed for planlægningen og skabe sikkerhed omkring forebyggelsen af 
kulstoflækage.

De berørte interessenter bør inddrages i beslutningsprocessen. 

Opsplitningen af sektorerne bør undgås, da dette vil medføre administrative problemer i 
forbindelse med gennemførelsen. Ved fastlæggelsen af, hvilke sektorer der kan komme i 
betragtning, er spørgsmålet om kulstofeffektivitet ikke relevant, men derimod lovrammerne 
for deres drift, som påvirker effektiviteten.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 9 – afsnit 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 

d) virkningen af klimaændringer og 
energipolitikker, som er gennemført eller 
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forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer.

forventes gennemført uden for 
Fællesskabet, på de berørte sektorer, samt 
virkningen på konkurrenceevnen i de
sektorer, der er omfattet af 
fællesskabsordningen

Begrundelse

Listen over industrisektorer, der er udsat for kulstoflækage, bør revideres i 2016 og 
resultaterne heraf om fornødent gennemføres i 2020. Denne fremgangsmåde vil give størst 
mulig sikkerhed for planlægningen og skabe sikkerhed omkring forebyggelsen af 
kulstoflækage.

De berørte interessenter bør inddrages i beslutningsprocessen. 

Opsplitningen af sektorerne bør undgås, da dette vil medføre administrative problemer i 
forbindelse med gennemførelsen. Ved fastlæggelsen af, hvilke sektorer der kan komme i 
betragtning, er spørgsmålet om kulstofeffektivitet ikke relevant, men derimod lovrammerne 
for deres drift, som påvirker effektiviteten.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 9 – afsnit 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) de direkte og indirekte virkninger af 
den forventede stigning i priserne på 
energi og visse råvarer som følge af 
politikken vedrørende klimaændringer

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 9 – afsnit 3 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(db) de indirekte sociale virkninger af, at 
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omkostningerne videregives til 
slutforbrugerne.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10a – stk. 9 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte anlægs
lønsomhed.

Ved vurderingen af, hvorvidt 
omkostningsstigninger, som skyldes 
fællesskabsforordningen, kan videregives, 
kan der bl.a. anvendes skøn over tabte 
salgsandele på grund af kulstofprisen og 
virkningen for de berørte sektorers
lønsomhed.

Begrundelse

To ensure legal and economic certainty, the period should be extended to 5 years and the date 
of the first assessment brought up to 30 June 2009. It is very difficult to predict the impact of 
the revised EU-ETS on industries covered by the scheme in the EU. If market information 
shows that carbon leakage does take place in a sector not hitherto considered as vulnerable 
to carbon leakage, a remedy should be available without having to wait for the next 5 year 
review. This amendment ensures that the future market structure as well as the carbon 
intensity of a product and the freight cost (a key factor when it comes to the whole carbon 
leakage issue) are taken into account.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10 b - stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest i juni 
2011 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og 
omfanget af deres bidrag til globale 
drivhusgasemissionsreduktioner og efter 
drøftelser med alle relevante sociale 
partnere - Europa-Parlamentet og Rådet en 

Kommissionen forelægger senest i januar 
2010 - med udgangspunkt i resultaterne af 
de internationale forhandlinger og det 
omfang, hvori disse resultater er i 
overensstemmelse med kriterierne i bilag 
Ia - Europa-Parlamentet og Rådet et 
forslag om, hvilke sektorer og delsektorer
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analyserapport om situationen i de 
energiintensive sektorer og delsektorer, 
for hvilke det er konstateret, at de er udsat 
for en betydelig risiko for kulstoflækage.
Analyserapporten ledsages af eventuelle 
passende forslag, som kan omfatte:

der skal anses for at være udsat for en 
risiko for kulstoflækage. Disse sektorer og 
delsektorer udpeges på grundlag af 
drøftelser med arbejdsmarkedets parter, 
berørte interessenter samt Europa-
Parlamentet og Rådet, og der skal i denne 
forbindelse tages højde for, at det muligvis 
ikke lykkes at opnå en international aftale 
med obligatoriske begrænsninger af CO2-
emissionerne.

Begrundelse

Tidsfristerne bør fremrykkes for at skabe vished for de industrisektorer, der er udsat for 
kulstoflækage.

En eventuel international aftale skal være kvantificerbar og verificerbar og sikre 
emissionsreduktioner svarende til dem, Kommissionen har foreslået.

Parlamentet og Rådet skal orienteres og godkende Kommissionens forslag, ligesom 
fastlæggelsen af de sektorer og delsektorer, der er udsat for kulstoflækage, skal foretages i 
samråd med de berørte parter.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 10b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, tages der også hensyn til
bindende sektoraftaler, som fører til 
globale emissionsreduktioner i den 
størrelsesorden, der kræves for at modvirke 
klimaændringer på en effektiv måde, og 
som kan overvåges og verificeres og er 
underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger."

Ved vurderingen af, hvilke foranstaltninger 
der er passende, og ved fastlæggelsen af,
hvilke sektorer der er udsat for en 
betydelig risiko for kulstoflækage, jf. 
artikel 10a, stk. 8 og 9, spiller bindende 
sektoraftaler, som fører til globale 
emissionsreduktioner i den størrelsesorden, 
der kræves for at modvirke klimaændringer 
på en effektiv måde, og som kan overvåges 
og verificeres og er underlagt obligatoriske 
håndhævelsesordninger, en afgørende 
rolle."
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Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et anlæg, som ophører med driften, 
modtager ingen yderligere gratis kvoter.

Et anlæg, som ophører med driften, 
modtager ingen yderligere gratis kvoter og 
returnerer resterende kvoter eller en 
tilsvarende mængde til de kompetente 
myndigheder. Kommissionen overvåger 
den nationale gennemførelse og sikrer, at 
bestemmelserne om statsstøtte og 
konkurrencereglerne anvendes på korrekt 
vis, navnlig for at forebygge misbrug af 
dominerende stillinger. I dette øjemed 
offentliggør Kommissionen hver tredje 
måned priserne for slutforbrugerne på 
energiprodukter opdelt efter virksomhed, 
sektor og medlemsstat. Den del af prisen 
for slutforbrugerne, der hidrører fra 
fællesskabsordningen, bestemmes og 
angives særskilt i de priser, som 
Kommissionen offentliggør.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 11a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2 til 7 i denne artikel finder 
anvendelse, indtil en international 
klimaændringsaftale træder i kraft, 
hvorefter stk. 3 og 4 i artikel 28 anvendes.

1. Stk. 2 til 7 i denne artikel finder 
anvendelse, indtil en international 
klimaændringsaftale eller internationale 
sektoraftaler om klimaændringer træder i 
kraft, hvorefter stk. 3 og 4 i artikel 28 
anvendes. Kreditter fra CDM- og JI-
projekter i sektorer, der er udsat for 
kulstoflækage, omfattes dog ikke af denne
artikels anvendelse.
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Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 11a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale, 
accepterer fællesskabsordningen kun 
CER'er fra tredjelande, som har ratificeret 
aftalen." 

7. Når der opnået enighed om en 
international klimaændringsaftale eller 
internationale sektoraftaler om 
klimaændringer, accepterer 
fællesskabsordningen kun CER'er fra 
tredjelande, som har ratificeret aftalen." 

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 11b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

“Fællesskabet og dets medlemsstater 
godkender kun projektaktiviteter, hvis alle 
projektdeltagerne har deres hovedsæde 
enten i et land, som har indgået den 
internationale aftale om sådanne projekter, 
eller i et land eller en subføderal eller 
regional enhed, som er koblet til 
fællesskabsordningen jf. artikel 25.”

“Fællesskabet og dets medlemsstater 
godkender kun projektaktiviteter, hvis alle 
projektdeltagerne har deres hovedsæde 
enten i et land, som har indgået den 
internationale aftale om sådanne projekter, 
eller i et land eller en subføderal eller 
regional enhed, som er koblet til 
fællesskabsordningen jf. artikel 25. 
Kreditter fra CDM- og JI-projekter i 
sektorer, der er udsat for kulstoflækage, 
omfattes dog ikke af anvendelsen af dette 
stykke."

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager en forordning 
om overvågning og rapportering af 
emissioner og, hvis det er relevant, 
aktivitetsdata vedrørende de aktiviteter, der 
er opført i bilag I, som baseres på de 
principper for overvågning og rapportering, 
der er anført i bilag IV, og specificerer for 
hver drivhusgas dennes globale 
opvarmningspotentiale i kravene til 
overvågning og rapportering af emissioner 
af den pågældende gas.

1. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2011 en forordning om 
overvågning og rapportering af emissioner 
og, hvis det er relevant, aktivitetsdata 
vedrørende de aktiviteter, der er opført i 
bilag I, som baseres på de principper for 
overvågning og rapportering, der er anført i 
bilag IV, og specificerer for hver 
drivhusgas dennes globale 
opvarmningspotentiale i kravene til 
overvågning og rapportering af emissioner 
af den pågældende gas.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 14 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forordningen kan tage hensyn til den 
mest nøjagtige og ajourførte foreliggende 
videnskabelige dokumentation, navnlig fra 
IPCC, og kan også fastsætte krav til 
driftsledere om at rapportere om 
emissioner, som er knyttet til produktionen 
af varer produceret af energiintensive 
industrisektorer, der kan være udsat for 
international konkurrence, samt krav om, at 
disse oplysninger skal verificeres af en 
uafhængig verifikator.

2. Forordningen tager hensyn til den mest 
nøjagtige og ajourførte foreliggende 
videnskabelige dokumentation, navnlig fra 
IPCC, og fastsætter også krav til 
driftsledere om at rapportere om 
emissioner, som er knyttet til produktionen 
af varer produceret af energiintensive 
industrisektorer, der kan være udsat for 
international konkurrence, samt krav om, at 
disse oplysninger skal verificeres af en 
uafhængig verifikator. Forordningen 
fastsætter også rapporteringskrav for 
finansinstitutioner, der beskæftiger sig 
med handel med emissionskvoter.

Kravene kan omfatte rapportering af 
emissionsniveauer fra el-produktion, som 
er omfattet af fællesskabsordningen, i 
forbindelse med produktionen af sådanne 
varer.

Kravene omfatter rapportering af 
emissionsniveauer fra el-produktion, som 
er omfattet af fællesskabsordningen, i 
forbindelse med produktionen af sådanne 
varer.
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Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen udarbejder hvert andet 
år efter dette direktivs vedtagelse en 
rapport med en evaluering af, hvordan 
medlemsstaternes forpligtelser i henhold 
til dette direktiv har påvirket 
konkurrencen på nationalt plan, EU-plan 
og internationalt plan.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 15 – litra b – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Kommissionen vedtager en forordning om 
verifikation af emissionsrapporter og 
akkreditering af verifikatorer, som angiver 
de nøjere vilkår for akkreditering, gensidig 
anerkendelse og tilbagekaldelse af 
akkrediteringen af verifikatorer, og om 
tilsyn og fagfællebedømmelse efter behov.

"Kommissionen vedtager senest den 30. 
juni 2010 en forordning om verifikation af 
emissionsrapporter og akkreditering af 
verifikatorer, som angiver de nøjere vilkår 
for akkreditering, gensidig anerkendelse og 
tilbagekaldelse af akkrediteringen af 
verifikatorer, og om tilsyn og 
fagfællebedømmelse efter behov.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 24a – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 kan Kommissionen vedtage 

1. Udover medtagelse som anført i artikel 
24 kan Kommissionen vedtage 



PE406.161v04-00 40/46 AD\741397DA.doc

DA

gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen.

gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på udstedelse af kvoter til 
medlemsstatsforvaltede projekter, der 
nedbringer drivhusgasemissionerne uden 
for fællesskabsordningen. Kommissionen 
udelukker kreditter fra CDM- og JI-
projekter i sektorer, der er udsat for 
kulstoflækage.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 25 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 10 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

1. Medlemsstaterne kan udelukke 
fyringsanlæg med en nominel indfyret 
termisk effekt på mindre end 50 MW fra 
fællesskabsordningen, hvis disse anlæg i 
hvert af de forrige tre år har indberettet 
emissioner på mindre end 25 000 tons
kuldioxidækvivalenter, bortset fra 
uundgåelige CO2-emissioner fra råvarer 
og emissioner fra fyring med biomasse, og 
hvis der for deres vedkommende træffes 
foranstaltninger, som vil medføre et 
tilsvarende bidrag til 
emissionsreduktionerne; det forudsætter 
dog, at de pågældende medlemsstater:

Begrundelse

For at reducere den administrative byrde på små og mellemstore virksomheder (SMV'er), for 
at undgå unødvendige administrative omkostninger og bureaukrati og for at styrke systemets 
effektivitet, bør mindre anlæg kunne vælge at stå uden for systemet, hvis der er indført 
tilsvarende foranstaltninger. En tredjedel af alle de anlæg, der er omfattet af ordningen, er 
mindre anlæg, der til sammen kun tegner sig for 2 % af de samlede indberettede emissioner.

Ændringsforslag 57
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Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bekræfter, at der er iværksat 
overvågningsordninger for at bedømme, 
om noget anlæg i noget kalenderår udleder 
10 000 tons kuldioxidækvivalenter eller 
mere, bortset fra emissioner fra fyring med 
biomasse

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 uundgåelige CO2-
emissioner fra råvarer og emissioner fra 
fyring med biomasse

Begrundelse

For at reducere den administrative byrde på små og mellemstore virksomheder (SMV'er), for 
at undgå unødvendige administrative omkostninger og bureaukrati og for at styrke systemets 
effektivitet, bør mindre anlæg kunne vælge at stå uden for systemet, hvis der er indført 
tilsvarende foranstaltninger. En tredjedel af alle de anlæg, der er omfattet af ordningen, er 
mindre anlæg, der til sammen kun tegner sig for 2 % af de samlede indberettede emissioner.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 27 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 10 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra emissioner fra fyring 
med biomasse, eller hvis foranstaltningerne 
med tilsvarende virkning ikke længere 
fungerer

c) bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat 
i ordningen, hvis det i noget kalenderår 
udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter 
eller mere, bortset fra uundgåelige CO2-
emissioner fra råvarer og emissioner fra 
fyring med biomasse, eller hvis 
foranstaltningerne med tilsvarende 
virkning ikke længere fungerer

Begrundelse

For at reducere den administrative byrde på små og mellemstore virksomheder (SMV'er), for 
at undgå unødvendige administrative omkostninger og bureaukrati og for at styrke systemets 
effektivitet, bør mindre anlæg kunne vælge at stå uden for systemet, hvis der er indført 
tilsvarende foranstaltninger. En tredjedel af alle de anlæg, der er omfattet af ordningen, er 
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mindre anlæg, der til sammen kun tegner sig for 2 % af de samlede indberettede emissioner.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilpasninger, der finder anvendelse, når der 
er indgået en international 
klimaændringsaftale

Tilpasninger, der finder anvendelse, når der 
er indgået en international 
klimaændringsaftale og/eller
internationale sektoraftaler vedrørende
klimaændringer

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd. 

1. Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse, når 
Fællesskabet indgår en international 
klimaændringsaftale og/eller 
internationale sektoraftaler vedrørende 
klimaændringer om, at 
drivhusgasemissionerne senest i 2020 skal 
reduceres med større mængder end de 
minimumsreduktioner, der er opnået 
enighed om i Det Europæiske Råd. 

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, stiger den 
lineære faktor, således at Fællesskabets 
kvotemængde i 2020 bliver mindre end 
fastsat efter artikel 9; den falder med en 
mængde kvoter svarende til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage, 
ganget med den andel af de samlede 
reduktioner af drivhusgasemissionerne 
frem til 2020, som fællesskabsordningen 
bidrager med i henhold til artikel 9 og 
artikel 9a.

2. Fra året efter, at den i stk. 1 omhandlede 
internationale aftale er indgået, forelægger 
Kommissionen Parlamentet og Rådet et 
lovgivningsforslag om en yderligere 
reduktion af Fællesskabets kvotemængde i 
2020 på grundlag af den lineære faktor og
under hensyntagen til den samlede 
reduktion af drivhusgasemissioner ud over 
20 %, som den internationale aftale 
forpligter Fællesskabet til at foretage.

Begrundelse

Reaktionerne på afslutningen af forhandlingerne om en international aftale skal ikke være 
noget, der sker automatisk, men skal afhænge af en politisk vurdering og beslutning.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 21
Direktiv 2003/87/EF.
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er godkendt 
efter stk. 4, fra tredjelande, som har indgået 
den internationale aftale, til at dække op til 
halvdelen af den reduktion, der 
gennemføres i overensstemmelse med stk. 
2.

3. Driftslederne kan benytte CER'er, 
ERU'er og andre kreditter, der er godkendt 
efter stk. 4, fra tredjelande, som har indgået 
den internationale aftale, til at dække op til 
halvdelen af den reduktion, der 
gennemføres i overensstemmelse med stk. 
2. Dette gælder dog ikke kreditter fra 
CDM- og JI-projekter i sektorer, der er 
udsat for kulstoflækage.
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Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a

Kommissionens rapport

Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en årlig rapport om 
den ændrede fællesskabssordnings 
oprettelse og funktion. Den første rapport 
forelægges senest ...*

* et år efter dette direktivs vedtagelse. 

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG Ia
Minimumskrav til internationale aftaler
En international aftale omfattende 
energiintensive industrisektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage eller en 
international sektoraftale for sådanne 
sektorer skal mindst opfylde følgende 
kriterier for at kunne sikre ensartede 
konkurrencevilkår for sådanne 
industrisektorer:
(i) de deltagende lande skal repræsentere 
en kritisk masse på mindst 85 % af 
produktionen
(ii) de deltagende lande skal have
ækvivalente CO2-emissionsmål
(iii) tilsvarende 
emissionsreduktionsordninger med 
ækvivalent virkning skal anvendes af alle 
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deltagende lande eller af lande med ikke-
ækvivalente CO2-emissionsmål inden for 
de sektorer, der er dækket af 
fællesskabsordningen
(iv) konkurrerende materialer skal være 
omfattet af ækvivalente begrænsninger 
under hensyntagen til livscyklus
(v) der skal gennemføres et effektivt 
internationalt overvågnings- og 
verifikationssystem.

Begrundelse

Svarer til ændringsforslaget til artikel 10b.
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