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KORTFATTAD MOTIVERING

EU:s mål om att växthusgasutsläppen ska minskas med 30 % fram till 2020 är något man helt 
och fullt kan instämma med, om bara andra utvecklade delar av världen och ekonomiskt mer 
avancera utvecklingsländer själva går in för att proportionellt minska utsläppen i motsvarande 
grad. Likaså kan man instämma med att växthusgasutsläppen måste minska med minst 20 % 
fram till 2020, antingen vi får något internationellt avtal om det eller inte.

EU har utvecklat ett system för handel med utsläppsrätter som en hörnsten i sin strategi för att 
kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt minska växthusgasutsläppen. Ett 
marknadsinstrument är ett ovärderligt instrument och när EU skapar världens största marknad 
för koldioxid är detta, tillsammans med att koldioxiden påförs en kostnad, en fingervisning 
om vilken enorm potential EU har. De erfarenheter som vunnits visar dock att direktivet om 
systemet för utsläppshandel kan förbättras och därför är det föreliggande förslaget om ändring 
och utvidgning av det direktivet välkommet. 

De goda egenskaperna i kommissionens förslag måste understrykas; om man går över till ett 
gemenskapsövergripande tak för utsläppsrätterna blir systemet för handel med utsläppsrätter 
mera konsekvent och förutsägbart och löser samtidigt vissa av de konkurrensfrågor som det 
nuvarande systemet gett upphov till. Utauktionering möjliggör rationell ansvarsfördelning 
med insyn. Kommissionens förslag om att klarlägga kriterierna för hur tillgodohavanden i 
samband med mekanismen för ren utveckling samt gemensamt genomförda projekt får 
användas är välkommet.

Om vilken förbättringsmån det finns i det föreliggande förslaget:

Man anser att gemenskapens system för handel med utsläppsrätter bör ges en sådan 
uppläggning att det går att infoga i ett världsomfattande system för sådan handel, ifall det 
ingås ett internationellt avtal om detta. Det är emellertid lika viktigt att systemet kan fungera 
fastän vi inte får något sådant avtal.

Så länge vi inte har några internationellt bindande avtal med sektorsvisa bindande 
kompromisser är risken för koldioxidläckage ett stort problem (med koldioxidläckage avses 
att verksamheter som resulterar i växthusgasutsläpp utlokaliseras från EU till tredjeländer), så 
att koldioxidutsläppen globalt ökar och näringslivet i EU råkar i farozonen, och detta problem 
kräver en adekvat lösning.

Att klassificera olika branscher utgående från vilket koldioxidläckage de är förenade med är 
invecklat och har en avgörande betydelse: det bör ske med full insyn och så fort som möjligt, 
för att industrin ska få ökade möjligheter att förutsäga utvecklingen, och det måste också tas 
hänsyn till vilka direkta och indirekta effekter de förväntade prisökningarna på insatsvaror 
kommer att få. Gratisutdelningen bör vara förbunden med klara riktmärken under alla de 
omständigheter då internationella avtal inte garanterar att utauktioneringen kommer att vara 
neutral ur konkurrenssynvinkel. Denna klassificering måste göras i samråd med 
Europaparlamentet, rådet och de sektorer och delsektorer den berör.

Principerna om hur medlemsstaterna ska förrätta auktioner, där utsläppsrätterna säljs till 
högstbjudande, inklusive finansmarknaden, är fortfarande oklara och måste klarläggas i detalj: 
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trots att finansmarknadens aktörer uppenbarligen är intresserade av denna nya möjlighet på 
marknaden får man inte glömma bort det övergripande målet med växthusgasminskningen, 
nämligen att den ska finnas tillgänglig för de huvudsakliga verksamhetsutövarna 
(koldioxidutsläpparna) till överkomliga priser. Hur utauktioneringen ska fungera i praktiken 
ingår som en väsentlig del av det reviderade förslaget till gemenskapens system för handel 
med utsläppsrätter och måste därför omfattas av medbeslutandeförfarandet. 

Likaså måste man se de intäkter som medlemsstaterna väntar sig få av utauktioneringen, inte 
som en ny inkomstkälla för att täcka underskottet i bytesbalansen utan snarare som en ny 
strategisk möjlighet för att stödja hållbar utveckling, teknisk innovation och forskning samt
arbetet för att mildra verkningarna av klimatförändringen och bistånd till utvecklingsländer, 
framför allt de minst utvecklade länderna, i samband med anpassningsprocessen. Sådana 
prioriteringar kommer att kräva vederbörlig insyn gentemot Europaparlamentet och 
medborgarna och en mycket strikt övervakning i frågor som berör konkurrens och statligt 
stöd.

Erfarenheterna från de två första faserna visar dessutom att det finns en benägenhet att låta 
slutförbrukarna bära största bördan av kostnaderna för ett flertal branscher, framför allt 
energibranschen. Full utauktionering inom energibranschen kommer att kräva adekvat 
övervakning samt seriösa interna minskningsinsatser. Att energipriserna för slutförbrukarna i 
Europa befaras stiga ger upphov till allvarliga betänkligheter för hur detta kommer att bidra 
till inflationstrycket i Europa samt för hur det socialt och ekonomiskt kommer att påverka 
hushåll som består av låginkomsttagare och medelinkomsttagare och hur det indirekt kommer 
att påverka de sammanlagda kostnaderna för energianvändare på olika håll inom näringslivet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europeiska rådet har beslutsamt åtagit 
sig att före 2020 minska gemenskapens 
sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 
minst 20 % jämfört med nivåerna 1990, 
eller med 30 % om andra industriländer 
åtar sig att minska sina utsläpp i liknande 
omfattning, och om ekonomiskt mer 
framskridna utvecklingsländer bidrar på ett 

(3) Europeiska rådet har beslutsamt åtagit 
sig att före 2020 minska gemenskapens 
sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 
minst 20 % jämfört med nivåerna 1990, 
eller med 30 % om andra industriländer 
åtar sig att minska sina utsläpp i liknande 
omfattning, och om ekonomiskt mer 
framskridna utvecklingsländer bidrar på ett 
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sätt som står i proportion till deras ansvar 
och respektive möjligheter. Till 2050 bör 
utsläppen av växthusgaser ha minskats med 
minst 50 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Alla ekonomiska sektorer bör bidra till att 
uppnå dessa utsläppsminskningar.

sätt som står i proportion till deras ansvar 
och respektive möjligheter. Till 2050 bör 
utsläppen av växthusgaser ha minskats med 
minst 50 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Alla ekonomiska sektorer bör bidra till att 
uppnå dessa utsläppsminskningar, alltså 
också den internationella luftfarten, 
sjöfarten och cementindustrin. Utsläpp 
från den internationella sjöfarten bör tas 
med i gemenskapens system för handel 
med utsläppsrätter senast 2015 eller på 
annat sätt tas med i beslut om 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
minska sina växthusgasutsläpp för att 
uppfylla gemenskapens åtaganden i fråga 
om växthusgasminskningar fram 
till 2020. 

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Växande träd och trä och produkter 
härledda ur trä innebär en mycket viktig 
källa till avskiljning och lagring av 
koldioxid. Ved bekämpar dessutom 
växthusgaseffekten genom att ersätta 
fossila bränslen. Skogarna är följaktligen 
naturens verkliga kollager. Detta kol 
släpps dock ut i atmosfären när skogarna 
huggs ned och bränns. Det behövs därför 
mekanismer som skyddar skogarna för att 
klimatförändringen ska bromsas upp.

Motivering

Förändringarna i markanvändningen (såsom avskogningen i tropikerna) lär svara för 
20 procent av växthusgasutsläppen i världen. Endast avskogningen förorsakar 
växthusgasutsläpp på 6 miljarder ton koldioxidekvivalenter runtom i världen.

Endast i Frankrike uppgår bara lagringen till 15,6 miljoner ton kol och där avskiljs 
10 procent av växthusgasutsläppen. Ersättningseffekten uppskattas till 14 miljoner ton 
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koldioxid. Om inte Frankrike hade skogar och trä skulle landet släppa ut 108 miljoner ton 
mer koldioxid, alltså ungefär 20 procent mer.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Med tanke på att skogssektorn i hög 
grad kan motverka klimatuppvärmningen 
bör man vidta stimulansåtgärder för att 
förbättra och utveckla sektorn, samtidigt 
som hänsyn bör tas till skogens andra 
funktioner.

Motivering

I rapporten från FN:s internationella klimatpanel står det att strategierna för hållbart 
skogsbruk, som syftar till att bevara eller öka den mängd kol som finns lagrad i skogarna och 
samtidigt se till att skogarna kan producera virke, läkemedel och ved för energiändamål på 
lång sikt kommer att bäst motverka klimatförändringen. Erinras bör att Europaparlamentet i 
en resolution av den 15 november 2007 uppmanade kommissionen att ta med vissa 
skogsbruksanknutna verksamhetsformer i gemenskapens system för handel med 
utsläppsrätter.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 90 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling inom 
de sektorer som omfattas av direktivet, för 
att främja utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
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innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Denna andel 
ligger väsentligt under de förväntade 
nettoinkomsterna från auktionsförfarandet 
för myndigheternas del, med beaktande av 
de minskade inkomster från bolagsskatter 
som eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget. 

och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Denna andel 
ligger väsentligt under de förväntade 
nettoinkomsterna från auktionsförfarandet 
för myndigheternas del, med beaktande av 
de minskade inkomster från bolagsskatter 
som eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget. 

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
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eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen.

eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Elproducenter bör 
även kunna få gratisrätter för värme som 
produceras genom högeffektiv kraftvärme 
enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, 
förutsatt att denna typ av värme som 
produceras av anläggningar inom andra 
sektorer också ger upphov till gratisrätter, 
så att det inte uppstår någon snedvridning 
av konkurrensen. Elproducenterna bör 
dock fortsätta arbeta hårt för att minska 
sina egna utsläpp. Samtliga fall då 
kostnaderna överförs på andra kommer 
att få utvärderas och analyseras, framför 
allt ur synvinkel av hur de bidrar till 
inflationstrycket inom Europeiska 
unionen, hur de socialt och ekonomiskt 
påverkar hushåll som består av låg- och 
medelinkomsttagare och hur de indirekt 
påverkar totalkostnaderna för 
energianvändare på olika håll inom 
näringslivet. Konkurrensmyndigheterna 
måste vara särskilt uppmärksamma i sina 
åtgärder mot missbruk av marknadsstyrka 
genom överdrivna och/eller obalanserade 
prishöjningar på energi.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För övriga sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet bör det införas ett 
övergångssystem enligt vilket 
gratisutdelningen under 2013 skulle 
utgöra 80 % av den kvantitet som svarar 
mot den procentandel av de sammanlagda 
utsläppen i gemenskapen under 
perioden 2005–2007 som dessa 
anläggningar stod för, uttryckt som andelen 
av den årliga sammanlagda kvantiteten 

(17) För övriga sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet bör
gratisutdelningen utgöra 100 % av 
utsläppsrätterna om det inte finns något 
effektivt och kontrollerbart internationellt 
avtal och/eller internationella sektorsvisa 
avtal. Om det finns ett sådant avtal bör det 
införas ett övergångssystem enligt vilket 
utdelningen under 2013 skulle utgöra 
80 % av den kvantitet som svarar mot den 
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utsläppsrätter i gemenskapen. Efter detta 
skulle tilldelningen av gratisrätter varje år 
minskas med lika stora kvantiteter för att 
bli noll år 2020. 

procentandel av de sammanlagda utsläppen 
i gemenskapen under perioden 2005–2007 
som dessa anläggningar stod för, uttryckt 
som andelen av den årliga sammanlagda 
kvantiteten utsläppsrätter i gemenskapen. 
Efter detta skulle tilldelningen av 
gratisrätter varje år minskas med lika stora 
kvantiteter för att bli noll år 2020

Motivering

Samma som i skäl 13. Eftersom det uttalade syftet med systemet för handel med utsläppsrätter 
är att få ner utsläppen till minsta kostnad för ekonomin (skäl 1) är gratisutdelningen 
effektivaste metod för industrin, med undantag för elproduktionssektorn. Den enda fördelen 
med auktionsmetoden är att den utvidgar systemet till att omfatta också teknik utan 
koldioxidutsläpp, som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, liksom 
kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Auktionsmetoden kan därför ha sina fördelar inom 
elproduktionen, men inom övriga industrisektorer är den mindre effektiv. 

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
och sektorsvisa riktmärken, så att risken 
för snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler och riktmärken bör utgå från 
den mest växthusgas- och energieffektiva 
tekniken, substitut, alternativa 
produktionsmetoder, användning av 
biomassa, förnybara energikällor, 
kraftvärmeproduktion och avskiljning och 
lagring av växthusgaser. Reglerna får 
emellertid aldrig fungera som incitament 
till att öka utsläppen och de bör garantera 
att en ständigt ökande andel av 
utsläppsrätterna auktioneras ut. 
Tilldelningen av utsläppsrätterna måste 
fastställas före handelsperioden så att 
marknaden kan fungera tillfredsställande. 
De får inte heller leda till otillbörlig 
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uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

snedvridning av konkurrensen på 
marknaderna för el och uppvärmning till 
industrianläggningar. Reglerna skulle gälla 
för nya aktörer som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer, med 
undantag för el som produceras för egen 
förbrukning, utgående från avfallsgaser 
vid industriella produktionsprocesser. 
Utsläppsrätter som vikts för nya aktörer 
men som ännu inte tilldelats 2020, bör 
utauktioneras.

Motivering

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.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali . Om 

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal och/eller 
internationella sektorsvisa avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
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andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

denna riktning som gjordes på Bali. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. För att 
hantera risken för koldioxidläckage 
kommer gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektivt sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i 
juni 2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 

(20) Därför bör kommissionen senast i 
juni 2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
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åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en 
större andel gratisrätter, och det vore 
alternativt möjligt att införa ett system för 
effektiv koldioxidutjämning som ger 
anläggningar i gemenskapen med stor 
risk för koldioxidläckage samma 
konkurrensläge som anläggningar i 
tredjeländer. Genom ett sådant system 
skulle importörer kunna omfattas av krav 
som inte skulle vara mindre gynnsamma 
än de krav som gäller för anläggningar 
inom EU, till exempel om att lämna in 
utsläppsrätter. Alla sådana åtgärder skulle 
behöva vara förenliga med de principer 
som Förenta nationernas ramkonvention 
om klimatförändringar antagit, bland annat 
om gemensamt men differentierat ansvar 
och insatser efter förmåga, och hänsyn 
måste tas till de minst utvecklade ländernas 
särskilda situation. De bör också vara 
förenliga med gemenskapens 
internationella åtaganden, inklusive 
WTO-avtalet.

åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 januari 2010
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Kriterierna för 
undersökningen av dessa branscher eller 
sektorer bör, efter samråd med 
arbetsmarknadens parter och de berörda 
intressenterna, fastställas i ett förslag som 
tillställs Europaparlamentet och rådet. 
I förslaget bör det tas hänsyn till att man 
eventuellt inte nått fram till ett 
internationellt avtal om obligatoriska 
koldioxidminskningar samt eventuella 
alternativ till ett internationellt avtal. 
Denna undersökning bör grundas på en 
bedömning av kostnadsstrukturen för 
anläggningar inom och utanför 
Europeiska unionen samt på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Kommissionen bör övervaka hur det kan 
påverka konkurrenskraften och 
sysselsättningen hos EU-baserade 
producenter som är föremål för 
obligatoriska koldioxidminskningar i sin 
produktionsprocess. Alla sådana åtgärder 
skulle behöva vara förenliga med de 
principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation. 
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet.

Motivering

Kriterierna för identifiering och klassificering av vilka sektorer som påverkas av kolläckage 
måste fastställas mycket snabbare än vad kommissionen föreslagit, för att de industrier som 
berörs av det ska få planeringssäkerhet och det måste tas hänsyn till de direkta och indirekta 
effekterna på producenter inom EU.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att konkurrensen ska bli rättvis 
inom gemenskapen bör företagens 
användning utanför gemenskapen av 
tillgodohavanden för utsläppsminskningar 
inom ramen för gemenskapens system för 
handel med utsläppsrätter harmoniseras. 
I Kyotoprotokollet till klimatkonventionen 
(UNFCCC) fastställs kvantifierade 
utsläppsmål för industriländerna under 
perioden 2008–2012 och det föreskrivs 
införande av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter 
(tillgodohavanden) som genereras i 
protokollets projektbaserade mekanismer 
ren utveckling och gemensamt 
genomförande; vidare föreskrivs 
industriländernas utnyttjande av dessa 
tillgodohavanden i syfte att uppnå delar av 
de fastställda målen. Från 2013 kommer 
inga utsläppsminskningsenheter att kunna 
genereras inom ramen för Kyotoprotokollet 
förutsatt att inga nya kvantifierade 
utsläppsmål fastställs för värdländerna, 
men certifierade utsläppsminskningar kan 
eventuellt fortsätta att genereras. Så snart 
det föreligger ett internationellt avtal om 
klimatförändringar bör det föreskrivas 
ytterligare användning av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter för de länder 
som har slutit avtalet. Så länge inget avtal 
slutits skulle fortsatt utnyttjande av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter undergräva 
incitamenten att minska utsläppen och göra 
det svårare att uppnå gemenskapens mål 
för ökad användning av förnybar energi. 
Användningen av certifierade 

(21) För att konkurrensen ska bli rättvis 
inom gemenskapen bör företagens 
användning utanför gemenskapen av 
tillgodohavanden för utsläppsminskningar 
inom ramen för gemenskapens system för 
handel med utsläppsrätter harmoniseras. 
I Kyotoprotokollet till klimatkonventionen 
(UNFCCC) fastställs kvantifierade 
utsläppsmål för industriländerna under 
perioden 2008–2012 och det föreskrivs 
införande av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter 
(tillgodohavanden) som genereras i 
protokollets projektbaserade mekanismer 
ren utveckling och gemensamt 
genomförande; vidare föreskrivs 
industriländernas utnyttjande av dessa 
tillgodohavanden i syfte att uppnå delar av 
de fastställda målen. Från 2013 kommer 
inga utsläppsminskningsenheter att kunna 
genereras inom ramen för Kyotoprotokollet 
förutsatt att inga nya kvantifierade 
utsläppsmål fastställs för värdländerna, 
men certifierade utsläppsminskningar kan 
eventuellt fortsätta att genereras. Så snart 
det föreligger ett internationellt avtal om 
klimatförändringar bör det föreskrivas 
ytterligare användning av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter för de länder 
som har slutit avtalet. Så länge inget avtal 
slutits skulle fortsatt utnyttjande av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter undergräva 
incitamenten att minska utsläppen och göra 
det svårare att uppnå gemenskapens mål 
för ökad användning av förnybar energi. 
Användningen av certifierade 
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utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter bör vara 
förenlig med gemenskapens mål att 20 % 
av dess energi ska komma från förnybara 
källor år 2020, och bör dessutom främja 
energieffektivitet, innovation och teknisk 
utveckling. Så länge det är förenligt med 
dessa mål bör möjligheten finnas att sluta 
avtal med tredjeländer som uppmuntrar till 
utsläppsminskningar i dessa länder och 
som leder till konkreta, ytterligare 
minskningar av växthusgasutsläppen och 
samtidigt stimulerar till nyskapande inom 
företag i gemenskapen och till teknisk 
utveckling i tredjeländer. Sådana avtal kan 
ratificeras av fler än ett land. Så snart 
gemenskapen har slutit ett tillfredsställande 
internationellt avtal bör tillgången till 
tillgodohavanden från projekt i tredjeländer 
ökas parallellt med att 
utsläppsminskningsnivån inom ramen för 
gemenskapssystemet för utsläppshandel 
höjs.

utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter bör vara 
förenlig med gemenskapens mål att 20 % 
av dess energi ska komma från förnybara 
källor år 2020, och bör dessutom främja 
energieffektivitet, innovation och teknisk 
utveckling. Så länge det är förenligt med 
dessa mål bör möjligheten finnas att sluta 
avtal med tredjeländer som uppmuntrar till 
utsläppsminskningar i dessa länder och 
som leder till konkreta, ytterligare 
minskningar av växthusgasutsläppen och 
samtidigt stimulerar till nyskapande inom 
företag i gemenskapen och till teknisk 
utveckling i tredjeländer. Sådana avtal kan 
ratificeras av fler än ett land. Så snart 
gemenskapen har slutit ett tillfredsställande 
internationellt avtal bör tillgången till 
tillgodohavanden från projekt i tredjeländer 
ökas parallellt med att 
utsläppsminskningsnivån inom ramen för 
gemenskapssystemet för utsläppshandel 
höjs. Inga tillgodohavanden bör dock 
ställas till förfogande för projekt inom
mekanismen för ren utveckling och 
gemensamt genomförande i sektorer som 
är utsatta för koldioxidläckage.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) [När det gäller tilldelningsstrategin, 
bör luftfartsoperatörer snarare behandlas 
på samma sätt som aktörer inom andra 
näringar som får gratis utsläppsrätter än 
som elproducenter. Detta innebär att 80 % 
av utsläppsrätterna tilldelas gratis 2013, 
och att gratistilldelningen till luftfarten 
sedan bör minska varje år med en lika 
stor kvantitet för att och helt upphöra 
år 2020. Gemenskapen och dess 
medlemsstater bör fortsätta att försöka att 

(33) Luftfarten har i rådets 
direktiv 2003/96/EG av den 
27 oktober 2003 om en omstrukturering 
av gemenskapsramen för beskattning av 
energiprodukter och elektricitet1

definierats som en energiintensiv bransch. 
Eftersom det inte finns något realistiskt 
alternativ till flygfotogen som bränsle är 
luftfarten helt beroende av fotogen och 
har mycket höga kostnader för 
utsläppsminskningen. 
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nå fram till ett avtal om globala åtgärder 
för att minska luftfartens utsläpp av 
växthusgaser samt granska situationen 
inom denna sektor som vid nästa översyn 
av gemenskapssystemet.]

Luftfartsoperatörerna har endast 
begränsade möjligheter att föra över 
kostnaderna för sina utsläppsrätter för 
koldioxid på kunderna. Gemenskapen och 
dess medlemsstater bör fortsätta att försöka 
att nå fram till ett avtal om globala åtgärder 
för att minska luftfartens utsläpp av 
växthusgaser. Så länge vi inte har något 
globalt avtal om globala åtgärder för att 
minska luftfartens växthusgasutsläpp är 
det stor risk för att trafiken ska snedvridas 
och koldioxidläckage uppstå, framför allt 
om en stor del av luftfartens 
utsläppsrätter med stöd av 
gemenskapssystemet är avsedd att 
fördelas genom auktion. Den andel av 
luftfartens utsläppsrätter som fördelas 
genom auktion bör återspegla risken för 
koldioxidläckage samt 
utsläppshandelssystemets inverkan på 
EU-luftfartens konkurrenskraft.
_______________
1 EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.

Motivering

Till följd av luftfartens särdrag ingår frågan om att luftfarten ska tas med i 
gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter som ett led i den aktuella översynen av 
direktiv 2003/87/EG i enlighet med kommissionens förslag KOM(2006)0818. 
Auktionsandelens storlek ska i samband med denna allmänna översyn fastställas efter 
genomgripande undersökningar av koldioxidläckagets effekter samt av hur EU-luftfartens 
konkurrenskraft kommer att påverkas, vilket för närvarande undersöks av kommissionen.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b 
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”h) ny deltagare: en anläggning som 
bedriver en eller flera av de verksamheter 
som anges i bilaga I och som har fått 
tillstånd för utsläpp av växthusgaser efter 
det att den förteckning som avses i 

”h) ny deltagare: en anläggning som 
bedriver en eller flera av de verksamheter 
som anges i bilaga I och som har fått 
tillstånd för utsläpp av växthusgaser eller 
vars tillstånd för utsläpp av växthusgaser 
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artikel 11.1 har lämnats in till 
kommissionen,”. 

uppdaterats till följd av en omläggning av 
anläggningens karaktär eller funktion 
eller en utbyggnad av den eller en fysisk 
förändring som leder till en avsevärd 
utökning av dess kapacitet, efter det att 
den förteckning som avses i artikel 11.1 
har lämnats in till kommissionen,”. 

Motivering

Av omtanke om att ingen diskriminering ska förekomma utan alla få likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar bör alla producenter ha rätt att få jämförbar kvantitet 
gratistilldelade utsläppsrätter, utgående från ett effektivitetsmål (alltså ett riktmärke), då de 
tar i bruk nya anläggningar eller ökar kapaciteten vid redan befintliga anläggningar. 
I kommissionens förslag begränsas gratistilldelningen att gälla endast i de förstnämnda 
fallen.

Tack vare detta ändringsförslag stimuleras nedläggning av omoderna och ineffektiva 
anläggningar samt överföringen av produktion till centraliserade moderna enheter där man 
drar nytta av stordriftsfördelar för att kunna klara av de stora investeringar som krävs.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c 
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led t

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”[t)] förbränningsanläggning: varje 
stationär teknisk enhet där bränslen 
oxideras och producerar värme eller 
mekanisk energi eller båda delar, och där 
det bedrivs annan direkt anknuten 
verksamhet, inbegripet tvättning av 
avfallsgaser,

”[t)] förbränningsanläggning: varje 
stationär teknisk enhet där bränslen 
oxideras och producerar värme eller 
mekanisk energi eller båda delar, och där 
det bedrivs annan direkt anknuten 
verksamhet, inbegripet tvättning av 
avfallsgaser. Återvinning av det slag som 
definierats i bilaga IIb till 
direktiv 91/156/EEG ska undantas från 
definitionen på 
”förbränningsanläggning”,

Motivering

Ett av syftena med EU:s klimatpaket är att främja återvinningen. Därför är det ingen mening 
med att ta med återvinningsverksamhet i ett system som kommer att bli till förfång för den.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c 
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led ua (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ua) tillfällig certifierad 
utsläppsminskning: en enhet som 
utfärdats med stöd av utförd 
återbeskogning eller beskogning och som 
upphör att gälla vid utgången av den 
åtagandeperiod som följer efter den 
åtagandeperiod under vilken enheten 
utfärdats enligt artikel 12 i 
Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention 
om klimatförändringar (UNFCC). 

Motivering

Risken för att skogen inte ska bli bestående behandlas i förfarandet med mekanismen för ren 
utveckling med hjälp av tillfälliga tillgodohavanden. Vid partskonferensen i Milano 2003 
fastställdes det hur dessa skulle fungera (beslut nr 19 från den nionde partskonferensen).

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c 
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 3 – led ub (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ub) sektorer med avsevärd risk för 
koldioxidläckage: sektorer som 
identifierats i enlighet med artikel 10a.9.

Motivering

Ett klarläggande av vad som menas med sektorer med avsevärd risk genom hänvisning till 
kriterier och till den nya bilagan Ia. 
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9a – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller anläggningar som får 
tillträde till gemenskapssystemet först från 
och med 2013 ska medlemsstaterna se till 
att anläggningarnas operatörer till lämplig 
behörig myndighet lämnar in verifierade 
utsläppsdata så att dessa kan beaktas med 
avseende på den kvantitet utsläppsrätter 
som ska utfärdas.

2. När det gäller anläggningar som får 
tillträde till gemenskapssystemet först från 
och med 2013 ska medlemsstaterna se till 
att anläggningarnas operatörer till lämplig 
behörig myndighet lämnar in av oberoende 
part verifierade och vederbörligen styrkta
utsläppsdata så att dessa kan beaktas med 
avseende på den kvantitet utsläppsrätter 
som ska utfärdas.

Motivering

De här kraven måste vara obligatoriska om det är meningen att sådana data ska beaktas med 
avseende på den kvantitet utsläppsrätter som ska utfärdas.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

3. Minst 50 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

Motivering

Utauktioneringen bör leda till en överföring av medel från den förorenande industrin till 
verksamhet som syftar till att utveckla förnybar energi samt lagra koldioxid eller förhindra att 
lagrad koldioxid kommer ut i luften.
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Det grundläggande kriteriet för tropiskt skogsbruk bör bestå i den certifieringsprocess där de 
sex Helsingforskriterierna för hållbar utveckling respekteras, framför allt det sjätte kriteriet 
som handlar om nyttan ur socioekonomisk synvinkel.

Skogssektorn inom Europeiska unionen uppväger mellan 10 och 20 procent av 
växthusgasutsläppen.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi, 
att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling för 
minskade utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU-planen för energiteknik.

a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi, 
att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling av de 
sektorer som omfattas av detta direktiv, till 
förmån för minskade utsläpp och 
anpassning till klimatförändringarna, 
inklusive deltagande i initiativ inom ramen 
för den strategiska EU-planen för 
energiteknik och den europeiska 
teknikplattformen.

Motivering

Eftersom en av de grundläggande förutsättningarna för gemenskapssystemet är att de 
anläggningar som omfattas av det kan bidra avsevärt till att EU når sina mål med att minska 
utsläppen bör de intäkter som kommer från anläggningarna anslås just för detta ändamål. 
EU:s teknikplattform fungerar bra och bör få fortsatt stöd.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att vidta åtgärder för avskiljning och c) Att vidta åtgärder för avskiljning och 
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geologisk lagring av växthusgaser, särskilt 
från kolkraftverk.

geologisk lagring av växthusgaser.

Motivering

Eftersom en av de grundläggande förutsättningarna för gemenskapssystemet är att de 
anläggningar som omfattas av det kan bidra avsevärt till att EU når sina mål med att minska 
utsläppen bör de intäkter som kommer från anläggningarna anslås just för detta ändamål. 
EU:s teknikplattform fungerar bra och bör få fortsatt stöd.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna, i synnerhet genom att 
utveckla certifieringen, samt ytterligare 
åtgärder från medlemsstaternas eller 
deras regioners sida för att skogarna och 
virkesanvändningen bättre ska kunna 
bidra till att motverka den globala 
uppvärmningen och klimatförändringen, 
samtidigt som skogens andra funktioner 
får kvarstå.

Motivering

Utauktioneringen bör leda till en överföring av medel från den förorenande industrin till 
verksamhet som syftar till att utveckla förnybar energi samt lagra koldioxid eller förhindra att 
lagrad koldioxid kommer ut i luften.

Det grundläggande kriteriet för tropiskt skogsbruk bör bestå i den certifieringsprocess där de 
sex Helsingforskriterierna för hållbar utveckling respekteras, framför allt det sjätte kriteriet 
som handlar om nyttan ur socioekonomisk synvinkel.

Skogssektorn inom Europeiska unionen uppväger mellan 10 och 20 procent av 
växthusgasutsläppen.
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Att finansiera forskning kring och 
utveckling av energieffektiv och ren 
teknik i de branscher som omfattas av 
detta direktiv.

Motivering

Auktionsintäkterna bör i princip användas till att skapa branscher med låga koldioxidutsläpp 
i framtiden genom att penningmedlen investeras i de berörda sektorerna.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 50 % av inkomsterna från 
utauktionering av utsläppsrätter enligt 
punkt 2 ska användas till att finansiera 
minskningar av växthusgasutsläppen, 
undvika avskogning och markförstöring 
samt till anpassning till 
klimatförändringen.

Motivering

Inkomsterna från utauktioneringen av utsläppsrätter bör användas i kampen mot 
klimatförändringen, både för att dämpa verkningarna av den och för att anpassa oss till den 
och dessutom till stöd för bekostandet av nödvändiga investeringar, framför allt i familjer 
med låga inkomster. Minst hälften av intäkterna bör öronmärkas till att bekosta verksamhet 
som dämpar verkningarna av klimatförändringen och hjälper oss anpassa oss till den, samt 
till att undvika avskogning och markförstöring i utvecklingsländerna.
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Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska inkludera 
information om hur inkomsterna anslås för 
vart och ett av dessa syften i sina rapporter 
enligt beslut nr 280/2004/EG.

4. Medlemsstaterna ska inkludera 
information om hur inkomsterna anslås för 
vart och ett av dessa syften i sina rapporter 
enligt beslut nr 280/2004/EG, varvid 
tyngdpunkten ska läggas vid frågor om 
den inre marknaden, statligt stöd och 
konkurrens.

Kommissionen ska årligen rapportera till 
Europaparlamentet om hur inkomsterna 
använts, varvid tyngdpunkten ska läggas 
vid effekterna för den inre marknaden, 
statligt stöd och konkurrens.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt. Auktionerna ska 
utformas så att aktörerna, särskilt små och 
medelstora företag som täcks av 
gemenskapssystemet, har fullt tillträde och 
så att inga andra deltagare kan undergräva 
auktionsförfarandet. Denna åtgärd, som 
syftar till att ändra icke-väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 

5. Senast den 31 december 2009 ska 
kommissionen för Europaparlamentet och 
rådet förelägga en utredning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet, i vilken 
det vid behov ska ingå ett förslag till 
direktiv. Förslaget ska syfta till att 
auktionerna förrättas på ett öppet, tydligt 
och icke-diskriminerande sätt. Auktionerna 
ska utformas så att aktörerna, särskilt små 
och medelstora företag som täcks av 
gemenskapssystemet, har fullt tillträde och 
så att inga andra deltagare kan undergräva 
auktionsförfarandet eller de klimatpolitiska 
mål som föranlett att det införts. 
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med kontroll som avses i artikel [23.3]. Förslaget ska därför vara tillräckligt 
ingående utformat, bland annat i fråga 
om när och hur ofta auktioner ska hållas 
i medlemsstaterna samt erbjuda en 
lämplig ram där framför allt följande 
åtgärdas:
– Åtgärder i spekulationssyfte.
– Konsekvenser för den 
gränsöverskridande konkurrensen.
– Konsekvenser över sektorsgränserna.
– Konkurrenskraften hos Europas 
näringsliv och industri, framför allt de 
små och medelstora företagen.
– Inflationstrycket.
– Socioekonomiska effekter.
Auktioneringens funktion i praktiken är 
en väsentlig del av förslaget om en 
översyn av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter och bör därför omfattas av 
medbeslutandeförfarandet.

Motivering

Kommissionen föreslår att en viktig del av det utvidgade systemet för handel med 
utsläppsrätter ska skötas i kommittéförfarande. Kommissionen hade hellre bort lägga fram ett 
förslag om medbeslutande, men eftersom det inte finns någon sådant måste det fastställas 
kriterier som kommissionen ska följa i sitt beslutsfattande om auktioneringsmetoder.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

1. Senast den 30 juni 2011 ska 
gemenskapstäckande och fullt 
harmoniserade bestämmelser för 
tilldelning av utsläppsrätter enligt 
punkterna 2–6 och 8 antas.
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel [23.3].

utgår

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion. 

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, med hänsyn tagen bland annat 
till processutsläpp, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
använda sektorsvisa riktmärken och 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa, kraftvärmeproduktion, samt av 
avskiljning och lagring av växthusgaser 
inom varje sektor. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion, 
med undantag för el som produceras för 
producentens egen förbrukning, utgående 
från avfallsgaser vid industriella 
produktionsprocesser, varvid aktören ska 
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tilldelas utsläppsrätter i enlighet med de 
sektorsvisa riktmärken som det 
överenskommits om för dessa 
produktionsprocesser.

Kommissionen ska se till att inga 
kostnader i onödan övervältras på 
konsumenterna.

Motivering

Utauktionering kan bli till avsevärd ekonomisk skada för industrin, utan att bli till någon 
nytta för miljön, eftersom nyttan för miljön beror uteslutande av om minskningsmålen 
uppfylls. Därför bör auktionsmetoden inte tas i bruk annat än om den harmoniserats över 
hela världen med hjälp av ett internationellt avtal eller åtminstone åtföljts av en lämplig 
mekanism för justering vid gränserna. Om det ställs upp ett riktmärke utgående från bästa 
tillgängliga teknik kvarstår samma ekonomiska incitament till att minska utsläppen genom att 
lägga ned ineffektiv produktion och tillämpa de högsta tekniska standarderna.

Om avfallsgaser från produktionsprocesser används för att producera el bidrar detta till att 
spara resurser och minska utsläppen av koldioxid. El som producerats under dessa särskilda 
omständigheter bör undantas från kraven på utauktionering och omfattas av samma 
fördelningsmetod som den som gäller för de respektive anläggningar där gaserna 
produceras. Detta motsvarar det huvudsakliga innehållet i punkt 92 i kommissionens 
meddelande KOM(2008)0830.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal och/eller 
internationella sektorsvisa avtal om 
klimatförändringar som leder till 
obligatoriska minskningar av utsläppen av 
växthusgaser som är jämförbara med 
gemenskapens minskningar ska 
kommissionen se över dessa åtgärder i 
syfte att se till att fri tilldelning endast sker 
om den är fullt berättigad mot bakgrund av 
nämnda avtal.

Kommissionens bemyndigande att 
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förhandla om internationella avtal ska 
bygga på ingående bedömningar av vilka 
konsekvenser avtalen kan få för företagen 
inom EU, samt i enlighet med de kriterier 
som föreskrivs i bilaga Ia.

Motivering

Kommissionen bör koncentrera sig på att nå fram till kvantifierbara och verifierbara 
internationella sektorsvisa avtal, eftersom detta är det enda sättet att undvika 
koldioxidläckage och illojal konkurrens som blir till skada för de olika sektorerna inom EU.  

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning, med 
undantag för el som produceras för 
producentens egen förbrukning, utgående 
från avfallsgaser vid industriella 
produktionsprocesser, varvid aktören ska 
tilldelas utsläppsrätter i enlighet med de 
sektorsvisa riktmärken som det 
överenskommits om för de berörda
produktionsprocesserna.

Motivering

Om avfallsgaser från produktionsprocesser används för att producera el bidrar detta till att 
spara resurser och minska utsläppen av koldioxid. El som producerats under dessa särskilda 
omständigheter bör undantas från kraven på utauktionering och omfattas av samma 
fördelningsmetod som den som gäller för de respektive anläggningar där gaserna 
produceras. Detta motsvarar det huvudsakliga innehållet i punkt 92 i kommissionens 
meddelande KOM(2008)0830.
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Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 6 – styckena 3 och 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning, med 
undantag för el som produceras utgående 
från avfallsgaser vid industriella 
produktionsprocesser.

Om en avfallsgas från en 
produktionsprocess används som bränsle 
ska aktören vid den anläggning där gasen 
uppstår tilldelas utsläppsrätter enligt 
samma fördelningsprincip som gäller för 
den anläggningen.

Motivering

Detta ändringsförslag är en konsekvens av det tidigare ändringsförslaget med anknytning till 
artikel 10a.1.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i denna 
artikel [och punkt 2 i artikel 3c] uppgå till 
80 % av den kvantitet som fastställs i 
enlighet med de åtgärder som avses i punkt 
1, och därefter ska gratistilldelningen 
minska med samma antal utsläppsrätter 
varje år för att helt upphöra år 2020.

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i denna 
artikel [och punkt 2 i artikel 3c] uppgå till 
den kvantitet som fastställs i enlighet med 
de åtgärder som avses i punkt 1, varvid 
hänsyn i förekommande fall ska tas till 
resultatet av internationella 
förhandlingar, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
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upphöra år 2020.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar inom 
sektorer där det föreligger betydande risk 
för koldioxidläckage tilldelas gratis 
utsläppsrätter på upp till 100 procent av 
den kvantitet som fastställs i enlighet med
punkterna 2–7.

8. När det gäller artikel 10b ska, från och 
med 2013 och varje därpå följande år för
anläggningar inom sektorer där det 
föreligger betydande risk för 
koldioxidläckage, gratisutdelningen 
omfatta 100 procent av den kvantitet 
utsläppsrätter som fastställs i enlighet med 
punkterna 2-6. 

Motivering

Hur effektivt man kan minska utsläppen med hjälp av ett system för handel med utsläppsrätter 
beror endast på hur många utsläppsrätter som omfattas av systemet. Hur dessa utsläppsrätter 
sedan fördelas – med hjälp av utauktionering eller riktmärken – det påverkar inte den totala 
mängden utsläppsrätter och har följaktligen inte heller någon betydelse för de resultat som 
man ur miljösynvinkel vill åstadkomma med hjälp av systemet. Ur synvinkel av 
utsläppsminskningen är det därför lika effektivt med gratistilldelning som med utauktionering, 
och gratistilldelning är billigare för näringslivet.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2010 och vart 
tredje år därefter ska kommissionen 
fastställa de sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 januari 2010 och vart 
fjärde år därefter ska kommissionen 
fastställa de sektorer som avses i punkt 8.
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Motivering

Beslut om vilka sektorer som löper betydande risk för ”koldioxidläckage” samt om lämpliga 
motåtgärder bör fattas så fort som möjligt. Om de berörda sektorerna omprövas vart 
tredje år kommer följden att bli onödig osäkerhet, vilket är till skada för investerarna.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska lägga fram ett förslag 
för Europaparlamentet och rådet om de 
sektorer som avses i punkt 8. Samråd ska 
hållas med arbetsmarknadens relevanta 
parter.

Motivering

Förteckningen över vilka industrier som löper risk för koldioxidläckage bör ses över 2016 och 
resultaten vid behov genomföras 2020. På det sättet får vi största möjliga planeringssäkerhet 
samt säkerhet för att koldioxidläckage ska kunna undvikas.

Berörda intressenter bör medverka vid beslutsprocessen.

Man bör undvika att behandla olika sektorer skilt för sig, eftersom detta kommer att skapa 
administrativa problem vid genomförandet. Koldioxideffektiviteten har inte betydelse som 
kriterium för vilka sektorer som ska kunna komma i fråga, utan det som har relevans är
lagstiftningsramen kring deras verksamhet, av vilken effektiviteten påverkas.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 

utgår
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som avses i artikel [23.3].

Motivering

Förteckningen över vilka industrier som löper risk för koldioxidläckage bör ses över 2016 och 
resultaten vid behov genomföras 2020. På det sättet får vi största möjliga planeringssäkerhet 
samt säkerhet för att koldioxidläckage ska kunna undvikas.

Berörda intressenter bör medverka vid beslutsprocessen.

Man bör undvika att behandla olika sektorer skilt för sig, eftersom detta kommer att skapa 
administrativa problem vid genomförandet. Koldioxideffektiviteten har inte betydelse som 
kriterium för vilka sektorer som ska kunna komma i fråga, utan det som har relevans är 
lagstiftningsramen kring deras verksamhet, av vilken effektiviteten påverkas.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sektorer som inte omfattas av bilaga I får
årligen, utgående från ny 
marknadsinformation, begära att 
kommissionen ska ompröva om sektorn 
bör anses som utsatt för koldioxidläckage.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid det fastställande som avses i
första stycket ska kommissionen beakta 
den mån i vilken det är möjligt för den 
berörda sektorn eller delsektorn att föra 
vidare kostnaderna för de utsläppsrätter 
som behövs till produktpriserna, utan att 

Vid fastställandet av de sektorer som 
avses i punkt 8 ska kommissionen beakta 
den mån i vilken det är möjligt för den 
berörda sektorn eller delsektorn att föra 
vidare kostnaderna för de utsläppsrätter 
som behövs genom produktpriserna, utan 
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förlora väsentliga marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
släpper ut större mängder koldioxid, med 
beaktande av följande: 

att förlora marknadsandelar, lönsamhet 
eller investeringsmöjligheter i samma 
sektor eller delsektor i tredjeländer som 
inte har några liknande 
utsläppsbegränsningar. Kommissionen 
ska bland annat beakta följande kriterier: 

Motivering

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.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av produktionskostnaden. 

a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen skulle leda till en 
väsentlig ökning av produktionskostnaden 
för industrier med stora koldioxidutsläpp 
per försäljningsenhet. 

Motivering

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.
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Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på grundval 
av den mest energieffektiva teknik som 
finns tillgänglig.

b) Den utsträckning i vilken det är möjligt 
för enskilda anläggningar inom den 
berörda sektorn att minska 
utsläppsnivåerna, till exempel på grundval 
av den mest energieffektiva teknik som 
finns tillgänglig samt till kostnader av 
investeringar som inte medför någon 
väsentlig förlust av konkurrenskraft 
och/eller marknadsandelar till 
anläggningar i tredjeländer, vilka inte 
omfattas av några motsvarande 
begränsningar för koldioxidutsläppen.

Motivering

Förteckningen över vilka industrier som löper risk för koldioxidläckage bör ses över 2016 och 
resultaten vid behov genomföras 2020. På det sättet får vi största möjliga planeringssäkerhet 
samt säkerhet för att koldioxidläckage ska kunna undvikas.

Berörda intressenter bör medverka vid beslutsprocessen.

Man bör undvika att behandla olika sektorer skilt för sig, eftersom detta kommer att skapa 
administrativa problem vid genomförandet. Koldioxideffektiviteten har inte betydelse som 
kriterium för vilka sektorer som ska kunna komma i fråga, utan det som har relevans är 
lagstiftningsramen kring deras verksamhet, av vilken effektiviteten påverkas.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
mån i vilken sektorerna är utsatta för 

c) Marknadsstruktur i dagens läge och i 
framtiden, relevant geografisk marknad 
och produktmarknad, relevans för 
sysselsättning och ekonomi samt den mån 
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internationell konkurrens. i vilken sektorerna är utsatta för 
internationell konkurrens och 
världsmarknadspriser och, bland annat, 
transportkostnader, inbegripet direkta och 
indirekta kostnader för koldioxidutsläpp.

Motivering

Förteckningen över vilka industrier som löper risk för koldioxidläckage bör ses över 2016 och 
resultaten vid behov genomföras 2020. På det sättet får vi största möjliga planeringssäkerhet 
samt säkerhet för att koldioxidläckage ska kunna undvikas.

Berörda intressenter bör medverka vid beslutsprocessen.

Man bör undvika att behandla olika sektorer skilt för sig, eftersom detta kommer att skapa 
administrativa problem vid genomförandet. Koldioxideffektiviteten har inte betydelse som 
kriterium för vilka sektorer som ska kunna komma i fråga, utan det som har relevans är 
lagstiftningsramen kring deras verksamhet, av vilken effektiviteten påverkas.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.

d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna samt deras 
påverkan på konkurrenskraften inom de 
sektorer som omfattas av EU:s system för 
handel med utsläppsrätter.

Motivering

Förteckningen över vilka industrier som löper risk för koldioxidläckage bör ses över 2016 och 
resultaten vid behov genomföras 2020. På det sättet får vi största möjliga planeringssäkerhet 
samt säkerhet för att koldioxidläckage ska kunna undvikas.

Berörda intressenter bör medverka vid beslutsprocessen.

Man bör undvika att behandla olika sektorer skilt för sig, eftersom detta kommer att skapa 
administrativa problem vid genomförandet. Koldioxideffektiviteten har inte betydelse som 
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kriterium för vilka sektorer som ska kunna komma i fråga, utan det som har relevans är 
lagstiftningsramen kring deras verksamhet, av vilken effektiviteten påverkas.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Direkta och indirekta konsekvenser av 
de förutsagda prishöjningarna på energi 
och på vissa råvaror till följd av politiken 
avseende klimatförändringarna.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Åtföljande sociala effekter av att 
kostnader överförs på slutförbrukarna.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 9 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För en utvärdering av i vilken utsträckning 
kostnadsökningarna till följd av 
gemenskapssystemet kan föras vidare, kan 
bland annat uppskattningar av utebliven 
försäljning till följd av det ökade priset för 

För en utvärdering av i vilken utsträckning 
kostnadsökningarna till följd av 
gemenskapssystemet kan föras vidare, kan 
bland annat uppskattningar av utebliven 
försäljning till följd av priset för 



AD\741397SV.doc 35/47 PE406.161v04-00

SV

koldioxidutsläpp eller påverkan på de 
berörda anläggningarnas lönsamhet 
användas.

koldioxidutsläpp eller påverkan på de 
berörda sektorernas lönsamhet användas.

Motivering

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.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot 
bakgrund av utgången av de internationella 
förhandlingarna och den mån i vilken
dessa leder till globala minskningar av 
växthusgasutsläppen samt efter att ha 
samrått med alla berörda 
arbetsmarknadsparter, lägga fram en 
analytisk rapport för Europaparlamentet 
och rådet med en utvärdering av 
situationen rörande energiintensiva 
sektorer och delsektorer som har fastställts 
vara förenade med betydande risker för 
koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas 
av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Senast i januari 2010 ska kommissionen, 
mot bakgrund av utgången av de 
internationella förhandlingarna och den 
mån i vilken resultatet uppfyller 
kriterierna i bilaga Ia, lägga fram för 
Europaparlamentet och rådet ett förslag om 
vilka sektorer och delsektorer som anses
vara förenade med risk för 
koldioxidläckage. De berörda sektorerna 
och delsektorerna ska identifieras i 
samråd med arbetsmarknadens parter, 
berörda intressenter och 
Europaparlamentet och rådet, varvid 
hänsyn ska tas till att det kanske inte 
uppnås något internationellt avtal om 
obligatoriska minskningar av 
koldioxidutsläpp.

Motivering

Fristerna måste tidigareläggas för att de industrier som påverkas av koldioxidläckage ska 
kunna förutsäga utvecklingen.
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Ett eventuellt internationellt avtal måste gå att kvantifiera och verifiera och minska utsläppen 
i liknande mån som det föreslagits av kommissionen.

Europaparlamentet och rådet måste underrättas om och samtycka till kommissionens förslag 
och identifieringen av vilka sektorer och delsektorer som löper risk för koldioxidläckage 
måste göras i samråd med berörda parter.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal 
som leder till globala utsläppsminskningar 
av den storleksordning som krävs för att på 
ett effektivt sätt hantera 
klimatförändringarna och som är möjliga 
att övervaka och verifiera samt omfattas av 
obligatoriska tillsynsarrangemang ska 
också beaktas vid övervägandet av 
lämpliga åtgärder.”

Bindande sektorsanknutna avtal som leder 
till globala utsläppsminskningar av den 
storleksordning som krävs för att på ett 
effektivt sätt hantera klimatförändringarna 
och som är möjliga att övervaka och 
verifiera samt omfattas av obligatoriska 
tillsynsarrangemang ska vara 
utslagsgivande vid övervägandet av vilka
åtgärder som är lämpliga och vid 
fastställandet av vilka sektorer som är 
utsatta för betydande risk för 
koldioxidläckage enligt artikel 10a.8 och 
10a.9.”

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En anläggning som upphör med 
verksamhet ska inte tilldelas några 
ytterligare gratisrätter.

En anläggning som upphör med 
verksamhet ska inte tilldelas några 
ytterligare gratisrätter och ska överlåta alla 
de rätter den har kvar, eller en 
motsvarande mängd, till de behöriga 
myndigheterna. Kommissionen ska 
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övervaka tillämpningen på det nationella 
planet och se till att reglerna för statligt 
stöd och konkurrensreglerna tillämpas på 
ett korrekt sätt, framför allt för att hindra 
missbruk av dominerande ställning. För 
detta ändamål ska kommissionen med tre 
månaders mellanrum offentliggöra 
slutförbrukarpriserna på energiprodukter, 
fördelade på företag, sektor och 
medlemsstat. Den del av 
slutförbrukarpriset som härrör från 
EU:s system för handel med 
utsläppsrätter ska stå skilt för sig i de av 
kommissionen offentliggjorda priserna.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Till dess att ett framtida internationellt 
avtal om klimatförändringar träder i kraft 
och innan punkterna 3 och 4 i artikel 28 
börjar tillämpas, ska punkterna 2–7 i denna 
artikel tillämpas.

1. Till dess att ett framtida internationellt 
avtal eller eventuella internationella 
sektorsvisa avtal om klimatförändringar 
träder i kraft och innan punkterna 3 och 4 i 
artikel 28 börjar tillämpas, ska 
punkterna 2–7 i denna artikel tillämpas.
Tillgodohavanden från projekt av typ 
mekanismen för ren utveckling och 
gemensamt genomförande inom sektorer 
som är utsatta för koldioxidläckage ska 
emellertid inte omfattas av denna 
tillämpning.
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Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Så snart ett internationellt avtal om 
klimatförändringar har nåtts ska endast 
certifierade utsläppsminskningar från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet 
godkännas inom ramen för 
gemenskapssystemet.” 

7. Så snart ett internationellt avtal eller 
internationella sektorsvisa avtal om 
klimatförändringar har nåtts ska endast 
certifierade utsläppsminskningar från 
tredjeländer som har ratificerat avtalet 
godkännas inom ramen för EU:s system 
för handel med utsläppsrätter.” 

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 11b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Gemenskapen och dess medlemsstater ska 
endast tillåta projektåtgärder om alla 
projektdeltagare har sitt säte antingen i ett 
land som har slutit ett internationellt avtal 
avseende sådana projekt eller i ett land 
eller en enhet på regional nivå eller 
delstatsnivå som är knuten till 
gemenskapssystemet i enlighet med 
artikel 25.”

”Gemenskapen och dess medlemsstater ska 
endast tillåta projektåtgärder om alla 
projektdeltagare har sitt säte antingen i ett 
land som har slutit ett internationellt avtal 
avseende sådana projekt eller i ett land 
eller en enhet på regional nivå eller 
delstatsnivå som är knuten till 
gemenskapssystemet i enlighet med 
artikel 25. Tillgodohavanden från projekt
av typ mekanismen för ren utveckling och 
gemensamt genomförande inom sektorer 
som är utsatta för koldioxidläckage ska 
inte omfattas av denna punkt.”
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Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta en förordning 
för övervakning och rapportering av 
utsläpp och, när så är lämpligt, 
verksamhetsuppgifter från de verksamheter 
som förtecknas i bilaga I; förordningen ska 
baseras på de principer för övervakning 
och rapportering som fastställs i bilaga IV 
och ska, i övervaknings- och 
rapporteringskraven för olika växthusgaser, 
ange den globala uppvärmningspotentialen 
för respektive växthusgas.

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2011 anta en förordning för 
övervakning och rapportering av utsläpp 
och, när så är lämpligt, 
verksamhetsuppgifter från de verksamheter 
som förtecknas i bilaga I; förordningen ska 
baseras på de principer för övervakning 
och rapportering som fastställs i bilaga IV 
och ska, i övervaknings- och 
rapporteringskraven för olika växthusgaser, 
ange den globala uppvärmningspotentialen 
för respektive växthusgas.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 14 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förordningen kan ta hänsyn till de mest 
exakta och aktuella vetenskapliga uppgifter 
som finns tillgängliga, särskilt från IPCC, 
och kan också specificera krav på att 
aktörerna ska rapportera utsläpp knutna till 
produktionen av varor som framställs i 
energiintensiva industrier som kan vara 
utsatta för internationell konkurrens, samt 
krav på att dessa uppgifter ska omfattas av 
oberoende kontroll.

2. Förordningen ska ta hänsyn till de mest 
exakta och aktuella vetenskapliga uppgifter 
som finns tillgängliga, särskilt från IPCC, 
och ska också specificera krav på att 
aktörerna ska rapportera utsläpp knutna till 
produktionen av varor som framställs i 
energiintensiva industrier som kan vara 
utsatta för internationell konkurrens, samt 
krav på att dessa uppgifter ska omfattas av 
oberoende kontroll. Förordningen ska 
också specificera rapporteringskraven för 
de finansinstitut som medverkar vid 
utsläppshandeln.

Kraven kan också innehålla en 
bestämmelse om att sådana utsläpp i 

Kraven ska också innehålla en 
bestämmelse om att sådana utsläpp i 



PE406.161v04-00 40/47 AD\741397SV.doc

SV

samband med elproduktion som omfattas 
av gemenskapssystemet och som sker vid 
produktionen av nämnda varor ska 
rapporteras.

samband med elproduktion som omfattas 
av gemenskapssystemet och som sker vid 
produktionen av nämnda varor ska 
rapporteras.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vartannat år efter att detta direktiv 
antagits ska kommissionen utarbeta en 
rapport med utvärdering av hur 
genomförandet av medlemsstaternas 
åtaganden enligt direktivet påverkar 
konkurrensen på nationell nivå, 
gemenskapsnivå och internationell nivå.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 15 – led b – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kommissionen ska anta en förordning för 
kontroll av utsläppsrapporter och 
ackreditering av kontrollorgan, 
innehållande villkor för ackreditering, 
ömsesidigt erkännande och återkallan av 
kontrollföretagens ackreditering, samt för 
övervakning och, i tillämpliga fall, 
sakkunnigbedömning.

”Kommissionen ska senast den 
30 juni 2010 anta en förordning för 
kontroll av utsläppsrapporter och 
ackreditering av kontrollorgan, 
innehållande villkor för ackreditering, 
ömsesidigt erkännande och återkallan av 
kontrollföretagens ackreditering, samt för 
övervakning och, i tillämpliga fall, 
sakkunnigbedömning.
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Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 kan kommissionen 
anta genomförandeåtgärder för utfärdande 
av utsläppsrätter för projekt som förvaltas 
av medlemsstaterna och som leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser utanför 
gemenskapssystemet.

1. Utöver det inbegripande i systemet som 
föreskrivs i artikel 24 kan kommissionen 
anta genomförandeåtgärder för utfärdande 
av utsläppsrätter för projekt som förvaltas 
av medlemsstaterna och som leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser utanför 
gemenskapssystemet. Kommissionen ska 
utesluta tillgodohavanden från projekt 
inom mekanismen för ren utveckling och 
gemensamt genomförande inom sektorer 
som är utsatta för koldioxidläckage.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 25MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 10 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av 
utsläpp från biomassa) under vart och ett 
av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:

1. Medlemsstaterna kan undanta vissa 
förbränningsanläggningar från 
gemenskapssystemet förutsatt att dessa 
anläggningar har en tillförd effekt på 
mindre än 50MW, att de har rapporterat 
utsläpp till den behöriga myndigheten som 
underskrider 25 000 ton
koldioxidekvivalent (med undantag av
oundvikliga koldioxidutsläpp från råvaror 
samt utsläpp från biomassa) under vart och 
ett av de tre föregående åren och att de 
omfattas av åtgärder som kommer att leda 
till likvärdiga bidrag till 
utsläppsminskningarna, samt förutsatt att 
den berörda medlemsstaten uppfyller 
följande villkor:
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Motivering

Smärre anläggningar bör ha möjlighet att utträda ur systemet om motsvarande åtgärder 
införts för att minska den administrativa bördan för små och medelstora företag, så att 
onödiga administrativa kostnader och onödig byråkrati kan undvikas och systemet fungera 
effektivare. En tredjedel av det sammanlagda antalet anläggningar som omfattas av systemet 
är små anläggningar som tillsammans svarar för endast 2 % av de utsläpp som sammanlagt 
rapporterats.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 10 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av utsläpp från biomassa.

b) Den bekräftar att det har införts 
övervakningsåtgärder för bedömning av 
om någon av anläggningarna under något 
kalenderår släpper ut 25 000 ton
koldioxidekvivalent eller mer, med 
undantag av oundvikliga koldioxidutsläpp 
från råvaror samt utsläpp från biomassa.

Motivering

Smärre anläggningar bör ha möjlighet att utträda ur systemet om motsvarande åtgärder 
införts för att minska den administrativa bördan för små och medelstora företag, så att 
onödiga administrativa kostnader och onödig byråkrati kan undvikas och systemet fungera 
effektivare. En tredjedel av det sammanlagda antalet anläggningar som omfattas av systemet 
är små anläggningar som tillsammans svarar för endast 2 % av de utsläpp som sammanlagt 
rapporterats.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 27 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 

c) Den bekräftar att en anläggning som 
under något kalenderår släpper ut 
25 000 ton koldioxidekvivalent eller mer 
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(med undantag av utsläpp från biomassa) 
eller som inte längre tillämpar de 
likvärdiga åtgärderna, kommer att 
återinföras i systemet.

(med undantag av oundvikliga 
koldioxidutsläpp från råvaror samt
utsläpp från biomassa) eller som inte 
längre tillämpar de likvärdiga åtgärderna, 
kommer att återinföras i systemet.

Motivering

Smärre anläggningar bör ha möjlighet att utträda ur systemet om motsvarande åtgärder 
införts för att minska den administrativa bördan för små och medelstora företag, så att 
onödiga administrativa kostnader och onödig byråkrati kan undvikas och systemet fungera 
effektivare. En tredjedel av det sammanlagda antalet anläggningar som omfattas av systemet 
är små anläggningar som tillsammans svarar för endast 2 % av de utsläpp som sammanlagt 
rapporterats.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Justeringar som ska tillämpas efter 
slutandet av ett framtida internationellt 
avtal om klimatförändringar

Anpassningar som ska tillämpas när ett 
framtida internationellt klimatavtal
och/eller internationella sektorsvisa 
klimatavtal har ingåtts

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som till 2020 kommer att leda till 
obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 

1. Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal och/eller 
internationella sektorsvisa avtal om 
klimatförändringar som till 2020 kommer 
att leda till obligatoriska minskningar av 
växthusgasutsläppen som överstiger de 
lägsta minskningsnivåer som fastställts av 
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tillämpas. Europeiska rådet, ska punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas. 

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska den linjära faktorn 
öka så att den kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdas för gemenskapen 2020 överstiger 
den kvantitet som fastställs i artikel 9 med 
en kvantitet utsläppsrätter som motsvarar
den sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet, 
multiplicerad med den andel av de totala 
växthusgasminskningarna 2020 med 
vilken gemenskapssystemet bidrar i 
enlighet med artiklarna 9 och 9a.

2. Från och med det år som följer på 
slutandet av det internationella avtal som 
avses i punkt 1, ska kommissionen lägga 
fram ett lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet för att
motivera en ytterligare minskning av den 
kvantitet utsläppsrätter som utfärdas för 
gemenskapen 2020, på grundval av 
mekanismen för den linjära faktorn och 
med samtidig hänsyn tagen till den 
sammanlagda minskning av 
växthusgasutsläppen i gemenskapen på 
20 % som utgör gemenskapens åtagande 
enligt det internationella avtalet.

Motivering

Den reaktion som följer på att förhandlingarna om ett internationellt avtal slutförts ska inte 
vara automatisk, utan föremål för politisk utvärdering och politiskt beslutsfattande.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften 
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 använda certifierade 

3. Aktörerna har rätt att för upp till hälften 
av den minskning som sker i enlighet med 
punkt 2 använda certifierade 
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utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet.

utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter eller andra 
tillgodohavanden godkända enligt punkt 4 
som härrör från tredjeländer som har slutit 
det internationella avtalet, med undantag 
för tillgodohavanden från projekt inom 
mekanismen för ren utveckling och 
gemensamt genomförande inom sektorer 
som är utsatta för koldioxidläckage.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Kommissionens rapport

Kommissionen ska lägga fram en årlig 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om inrättandet av det reviderade 
EU-systemet för handel med 
utsläppsrätter och hur det fungerar. Den 
första rapporten ska framläggas den ...*.
* Ett år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
Minimikrav för internationella avtal
Ett internationellt avtal med 
energiintensiva industrier där det 
föreligger betydande risk för 
koldioxidläckage eller ett sektorspecifikt 
internationellt avtal för sådana industrier 
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måste uppfylla åtminstone följande 
kriterier för att skapa likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar för dessa 
industrier:
i) Länder som deltar måste ha en kritisk 
massa på minst 85 % av produktionen.
ii) Länder som deltar måste uppvisa 
likvärdiga mål i fråga om 
koldioxidutsläppen.
iii) Alla länder som deltar måste kräva 
liknande utsläppsminskningssystem med 
motsvarande effekt och för länder som 
inte har likvärdiga mål i fråga om 
koldioxidutsläppen måste detta krävas för 
de sektorer som omfattas av EU:s system 
för handel med utsläppsrätter.
iv) Avtalet måste innefatta likvärdiga 
begränsningar för konkurrerande 
material, med hänsyn tagen till deras 
livscykel.
v) Avtalet måste innebära genomförandet 
av ett effektivt internationellt system för 
övervakning och kontroll.

Motivering

Konsekvent med ändringsförslaget till artikel 10b.
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