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Ændringsforslag 44
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1994 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, er 
at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, bør 
stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen 
begrænses til 2 °C over de førindustrielle 
niveauer. Den seneste rapport fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer 
(IPCC) viser, at for at nå dette mål, skal de 
globale drivhusgasemissioner toppe i 2020. 
Det indebærer en øget indsats fra 
Fællesskabets side, hurtig inddragelse af 
industrilandene og fremme af 
udviklingslandenes deltagelse i 
emissionsreduktionsbestræbelserne.

Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1994 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, er 
at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, bør 
stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen 
begrænses til 2 °C over de førindustrielle 
niveauer. Den seneste rapport fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer 
(IPCC) viser, at for at nå dette mål, skal de 
globale drivhusgasemissioner toppe i 2020. 
Det indebærer en øget indsats fra 
Fællesskabets side, hurtig inddragelse af 
industrilandene og de nyindustrialiserede 
lande og fremme af udviklingslandenes 
deltagelse i 
emissionsreduktionsbestræbelserne.

Or. en

Begrundelse

I lyset af den altid stigende andel af de nyindustrialiserede landes emissioner, er det 
nødvendigt at sætte det mål at ville sikre deres deltagelse, ikke kun det mål at ville tilskynde 
dem til det.
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Ændringsforslag 45
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1994 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, er 
at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, bør 
stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen 
begrænses til 2 °C over de førindustrielle 
niveauer. Den seneste rapport fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer 
(IPCC) viser, at for at nå dette mål, skal de 
globale drivhusgasemissioner toppe i 2020. 
Det indebærer en øget indsats fra 
Fællesskabets side, hurtig inddragelse af 
industrilandene og fremme af
udviklingslandenes deltagelse i 
emissionsreduktionsbestræbelserne.

Endemålet for De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, 
som blev godkendt på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 
94/69/EF af 15. december 1994 om 
indgåelse af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer, er 
at opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som kan 
forhindre farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet. Hvis dette mål skal nås, bør 
stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen 
begrænses til 2 °C over de førindustrielle 
niveauer. Den seneste rapport fra Det 
Mellemstatslige Panel for Klimaændringer 
(IPCC) viser, at for at nå dette mål, skal de 
globale drivhusgasemissioner toppe i 2020. 
Det indebærer en øget indsats fra 
Fællesskabets side, hurtig inddragelse af 
industrilandene og udviklingslandenes 
deltagelse i 
emissionsreduktionsbestræbelserne.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sætte det mål at sikre deltagelse af udviklingslandene, ikke kun det mål 
at tilskynde dem til det.
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Ændringsforslag 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Det Europæiske Råd har afgivet et fast 
tilsagn om at nedbringe Fællesskabets 
samlede drivhusgasemissioner med mindst 
20 % i forhold til 1990-niveauerne frem til 
2020, og med 30 %, hvis andre 
industrilande giver tilsagn om lignende 
reduktioner, og de udviklingslande, der er 
længst fremme, yder et passende bidrag i 
overensstemmelse med deres ansvar og 
respektive kapaciteter. Frem til 2050 bør de 
globale drivhusgasemissioner nedbringes 
med mindst 50 % i forhold til 1990-
niveauerne. Alle økonomiske sektorer bør 
bidrage til at nå disse 
emissionsreduktioner, inklusiv 
international luftfart og søtransport. 
Emissioner fra international søtransport 
bør inkorporeres i EU’s 
emissionshandelsordning (EU ETS) fra 
2015 eller bør ellers inkluderes i Europa-
Parlamentets og Rådets foreslåede 
beslutning om medlemsstaternes indsats 
for at reducere deres 
drivhusgasemissioner for at imødekomme 
Fællesskabets reduktionsforpligtelser op 
til 2020 mht. drivhusgasemissioner. 

Or. en
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Ændringsforslag 47
Esko Seppänen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Da prisen på emissionsrettigheder er 
føjet til prisen på emissionsfri elektricitet, 
forhøjer EU ETS markant prisen på al 
elektricitet. Ydermere bliver 
omkostningen for CO2-emissioner 
videregivet til de europæiske industrier 
gennem prisen på energi.

Or. en

Begrundelse

Disse problemer opstår på grund af det markedsbaserede engrosprissystem for elektricitet.

Ændringsforslag 48
Esko Seppänen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) På grund af engrosprissystemet for 
elektricitet vil dette direktiv være en ny 
start for investeringer i nukleare anlæg 
uden emissioner.

Or. en

Begrundelse

Prissystemet for elektricitet favoriserer emissionsfri elektricitetsproduktion. Prisen på al 
elektricitet bliver, i praksis, forøget af prisen på emissionskvoter og er uafhængig af 
produktionsomkostningen eller brug af kvoter i elektricitetsproduktionen.
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Ændringsforslag 49
Esko Seppänen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) For at undgå økonomisk misbrug 
bliver EU EST nødt til at være fri fra 
securisation af emissionskvoter på de 
finansielle markeder. Ellers vil 
spekulation skabe enorme problemer i 
prisfastsættelsen af kvoterne og 
elektricitet. 

Or. en

Begrundelse

Hvis emissionskvoterne er securitiserede, er lektien ikke lært fra de seneste problemer med 
realkreditmarkedet i USA, hvor subprime lån var pakket i risikable stabler med andre 
værdipapirer. Hvis emissionskvoterne kan blive frit overført til finansielle produkter, vil 
markedskræfter benytte dem til spekulative formål for at skabe mangel og finansielle overskud 
til skade for både forbrugere af elektricitet, husholdninger og industrien. 

Ændringsforslag 50
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 
20 % i forhold til 1990-niveauerne 
forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene senest 2020 ligger 21 % under 

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 
20 % i forhold til 1990-niveauerne 
forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene senest 2020 ligger 21 % under 
deres 2005-emissioner. For at kunne 
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deres 2005-emissioner. nedbringe størrelsen på springet fra 20 % 
til 30 % ville det være nyttigt for EU ETS 
at tage springet til en 
emissionsnedbringelse på 25 % med det 
samme.

Or. nl

Ændringsforslag 51
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 
20 % i forhold til 1990-niveauerne 
forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene senest 2020 ligger 21 % under 
deres 2005-emissioner.

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 20 
% i forhold til 1990-niveauerne 
forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene senest i 2020 ligger 21 % under 
deres 2005-emissioner og dermed mere 
end 30 % under deres 1990-niveauer.

Or. en

Begrundelse

Det sædvanlige referenceår er 1990. Derfor bør den anslåede procentdel af CO2-
nedbringelse, som vil blive aktiveret af EU ETS i 2020, også indikeres i forhold til 1990. Dette 
er af speciel vigtighed for de internationale forhandlinger, hvor EU skal vise, hvad det har 
opnået siden 1990. 30 % blev givet af Europa-Kommissionen på EP-høringen den 15. maj 
2008. 
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Ændringsforslag 52
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 
20 % i forhold til 1990-niveauerne
forudsætter, at emissionskvoterne for 
anlæggene senest 2020 ligger 21 % under 
deres 2005-emissioner.

(4) Med sigte på at bidrage til at nå disse 
langsigtede mål er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en forudsigelig kurs for, hvordan 
emissionerne bør nedbringes for anlæg, 
som er omfattet af fællesskabsordningen. 
En omkostningseffektiv gennemførelse af 
Fællesskabets tilsagn om en nedbringelse 
af drivhusgasemissionerne med mindst 
20 % i forhold til niveauerne i det 
internationalt anerkendte Kyoto-
referenceår 1990 forudsætter, at 
emissionskvoterne for anlæggene senest 
2020 ligger 21 % under deres 2005-
emissioner.

Or. de

Begrundelse

I denne beregning vil det totale tilladte emissionsniveau beløbe sig til 4,65 milliarder tons ved 
at anvende en nedbringelse på 20 % i forhold til 1990. Senest 2020 skal nedbringelsen af 2,67 
milliarder tons opnås af sektorer, som ikke er inkluderet i ETS. Beregningen viser også – i 
modsætning til Kommissionens påstand – at de sektorer, der er omfattet af ETS, skal lave en 
15 % nedbringelse i forhold til 2005.

Ændringsforslag 53
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med henblik på at øge visheden og 
forudsigeligheden i forbindelse med 
fællesskabsordningen, bør der fastsættes 
bestemmelser, som øger 
fællesskabsordningens bidrag til en samlet 

(5) Med henblik på at øge visheden og 
forudsigeligheden i forbindelse med 
fællesskabsordningen, bør der fastsættes 
bestemmelser, som øger 
fællesskabsordningens bidrag til en samlet 
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reduktion på mere end 20 %, navnlig i 
betragtning af Det Europæiske Råds mål 
om en 30 % reduktion frem til 2020, som 
fra videnskabeligt hold anses for 
nødvendig for at undgå farlige 
klimaændringer.

reduktion på mere end 20 %, navnlig i 
betragtning af Det Europæiske Råds mål 
om en 30 % reduktion frem til 2020, som 
fra videnskabeligt hold anses for 
nødvendig for at undgå farlige 
konsekvenser af klimaændringer, forudsat 
at andre udviklede lande forpligter sig til 
sammenlignelige emissionsnedbringelser, 
og økonomisk mere avancerede 
udviklingslande bidrager i forhold til 
deres ansvar og respektive evner. En 
retfærdig deling af byrden mellem 
Fællesskabets ordning og andre sektorer i 
økonomien bør sikres baseret på 
videnskabelige beviser.

Or. en

Begrundelse

Yderligere nedbringelse af EU bør være på linje med tilsvarende foranstaltninger af lande 
mod hvilke, der er en risiko for kulstoflækage.

Ændringsforslag 54
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Specielt energi-intensive industrier 
bør fritages fra kvoteauktion. Denne 
ordning skal gælde mindst til 2020 og 
være omfattet af en international aftale 
herefter. Omfanget af fri tildeling skal 
dog ikke være begrænset, men skal være 
100 %. Den obligatoriske fritagelse af 
energi-intensive industrier bør kun 
stoppe, når en international efterfølgende 
aftale til Kyoto har garanteret de samme 
konkurrencebetingelser for industriel 
produktion på verdensplan. 
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Or. de

Begrundelse

De energi-intensive industrier har brug for et pålideligt planlægningsgrundlag for at lave 
investeringer og dermed have en retfærdig chance i international konkurrence.  

Ændringsforslag 55
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Træer, skove og deres derivater 
repræsenterer en meget vigtig kilde til 
CO2-binding og lagring. Ydermere gør 
træ det muligt at kæmpe imod 
drivhuseffekten ved at erstatte fossil 
energi. Afslutningsvis repræsenterer 
skove ægte og naturlige CO2-hulrum, 
men denne CO2 bliver udledt i 
atmosfæren, når skove bliver udryddet og 
brændt, deraf vigtigheden af at 
introducere mekanismer til beskyttelse af 
skovbrug for at nedsætte global 
opvarmning.

Or. fr

Begrundelse

Ændring i brug af jord (f.eks. skovrydning i tropiske områder) siges at være ansvarlig for 
20 % af globale emissioner af drivhusgas. Årlige emissioner af drivhusgas, som hænger 
sammen med skovrydning, beløber sig alene til 6 milliarder tons tilsvarende CO2. 

Lagring repræsenterer 15,6 millioner tons CO2 og holder på 10 % af drivhusgasemissioner i 
Frankrig alene. Genanskaffelsesværdien er vurderet til 14 millioner tons CO2. Uden skove og 
træ ville Frankrig udsende 108 millioner tons mere CO2, det vil sige 20 % mere.
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Ændringsforslag 56
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Anlæg med årlige CO2-emissioner 
under 25.000 CO2 bør ikke dækkes af 
dette direktiv.

Or. de

Begrundelse

Anlæg, der udsender mindre end 25.000 tons CO2 per år, står kun for en lille del af de totale 
industrielle CO2-emissioner og bør derfor ekskluderes fra omfanget af dette direktiv. Dette vil 
også markant nedbringe SMV's byrde forårsaget af bureaukrati.

Ændringsforslag 57
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) På grund af skovbrugssektorens 
enestående potentiale for at nedsætte 
global opvarmning bør incitamenter 
introduceres for at opgradere og udvikle 
det med passende hensyn til de andre 
funktioner, som skove udfører. 

Or. fr

Begrundelse

IPCC 2007-rapporten anfører, ”på lang sigt vil en pålidelig driftsstrategi for skove, der er 
rettet mod at vedligeholde eller forøge CO2-lagringer i skove, samt producere et årligt 
vedvarende udbytte af træ, fiber eller energi fra skoven, generere den største vedvarende 
migrationsfordel”. Der bør også tages hensyn til Europa-Parlamentets resolution af 15. 
november 2007, som opfordrer Kommissionen til at inkludere visse skovbrugsrelaterede 
aktiviteter i ETS. 
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Ændringsforslag 58
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Direktiv 2003/87/EF og direktiv 
2004/101/EF, som ændrer direktiv 
2003/87/EF, bør bringes i 
overensstemmelse med de 
foranstaltninger, der er taget i betragtning 
i Kyotoprotokollen vedrørende aktiviteter
relateret til jordbrug, ændring af jordbrug 
og skovbrug (LULUCF).

Or. fr

Begrundelse

Kyotoprotokollen fastsætter statistiske mål for drivhusgasemissioner til industrialiserede
lande, som er listede i bilag B. Adskillige artikler refererer til LULUCF-aktiviteter, nemlig 
skovrejsning, genplantning af skov, skovrydning, skovdrift, drift af landbrugsjord, 
græsmarksdrift og fornyelse af vegetationen. 

Ændringsforslag 59
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) EU ETS bør være helt sammenkædet 
med Kyotoprotokollens projektbaserede 
mekanismer ved at inkludere LULUCF-
aktiviteter inden for omfanget af direktiv 
2003/87/EF og direktiv 2004/101/EF, som 
ændrer direktiv 2003/87/EF.

Or. fr
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Begrundelse

Direktiv 2004/101/EF af den 27. oktober 2004, som ændrer direktiv 2003/87/EF, ekskluderer 
aktiviteter relateret til skovbrug og landbrug fra dets omfang.

Skovbrugsindustrien og adskillige miljøorganisationer støtter inkluderingen af LULUCF-
aktiviteter inden for EU ETS. De fremhæver den afgørende påvirkning af disse aktiviteter på 
klimaændringerne og påpeger, at skovrydning faktisk er ansvarlig for 20 % af globale 
drivhusgasemissioner. At inkludere disse aktiviteter ville også være en måde at fremme 
pålidelig udvikling på i de ikke-industrialiserede lande.

Ændringsforslag 60
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Kommissionen bør overveje at 
inkludere LULUCF-aktiviteter inden for 
omfanget af direktiv 2003/87/EF og 
direktiv 2004/101/EF, der ændrer direktiv 
2003/87/EF, i lyset af forslagene, der blev 
stillet på Bali-konferencen og tekniske 
fremskridt. Den bør fremsætte et 
lovgivningsforslag om emnet til Europa-
Parlamentet og Rådet senest i slutningen 
af 2008. 

Or. fr

Begrundelse

Nogle medlemsstater har kritiseret Kommissionen for at undlade at give en ordentlig 
begrundelse for deres beslutning om at ekskludere LULUCF-aktiviteter og fortryder denne 
beslutning, da man skal tænke på, at Det Europæiske Råds konklusioner af 9. marts 2007 og 
Europa-Parlamentets resolution af 15. november 2007 på Balikonferencen om 
klimaændringer opfordrede Kommissionen til at overveje at inkludere LULUCF-aktiviteter i 
EU ETS. At inkludere disse aktiviteter i udviklingslandene ville repræsentere en ikke 
ubetydelig finanskilde, som ville være i stand til at sikre beskyttelse af biodiversitet og 
rehabilitering af beskadigede skove. 
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Ændringsforslag 61
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 10 000 tons CO2
årligt, findes ækvivalente foranstaltninger 
til nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder navnlig beskatning, bør der være 
en procedure, som gør det muligt for 
medlemsstaterne at undtage sådanne små 
anlæg fra fællesskabsordningen, så længe 
de pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

(10) Hvor der for små anlæg, hvis 
emissioner ikke overstiger 25.000 tons CO2
årligt, findes ækvivalente foranstaltninger 
til nedbringelse af drivhusgasemissioner, 
herunder navnlig beskatning, bør der være 
en procedure, som gør det muligt for 
medlemsstaterne at undtage sådanne små 
anlæg fra fællesskabsordningen, så længe 
de pågældende foranstaltninger anvendes. 
Relativt set giver denne tærskel den største 
gevinst, for så vidt angår reduktion af de 
administrative omkostninger pr. ton, som 
udgår af ordningen, fordi administrationen 
forenkles. Eftersom man går væk fra 
femårs-tildelingsperioder, bør der med 
henblik på øget vished og forudsigelighed, 
fastsættes bestemmelser for, hvor tit 
drivhusgasemissionstilladelser bør 
nyvurderes.

Or. de

Begrundelse

Bureaukratiets omkostninger og øvrige omkostninger for SMV bør holdes så lave som mulige. 
Dette retfærdiggør en forøgelse af grænsen for små anlæg til 25.000 tons CO2 per år, 
forudsat at sådanne anlæg opnår emissionsnedbringelser på andre måder.

Ændringsforslag 62
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Den samlede mængde kvoter i 
Fællesskabet bør mindskes lineært, 

(11) Den samlede mængde kvoter i 
Fællesskabet bør mindskes lineært, 
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beregnet fra midtpunktet af perioden 2008-
2012, således at det sikres, at 
emissionshandelsordningen giver en 
gradvis og forudsigelig nedbringelse af 
emissionerne med tiden. Den årlige 
reduktion af kvoterne bør være lig med 
1,74 % af de kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om medlemsstaternes 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012, så fællesskabsordningen på en 
omkostningseffektiv måde bidrager til 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn om en 
samlet emissionsreduktion på mindst 20 %
frem til 2020.

beregnet fra midtpunktet af perioden 2008-
2012, således at det sikres, at 
emissionshandelsordningen giver en 
gradvis og forudsigelig nedbringelse af 
emissionerne med tiden. Den årlige 
reduktion af kvoterne bør være lig med en 
konstant reduktionsfaktor på 1,10 % af de 
kvoter, som medlemsstaterne udsteder i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om medlemsstaternes nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012, så 
fællesskabsordningen på en 
omkostningseffektiv måde bidrager til 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn om en 
samlet emissionsreduktion på mindst 20 % 
frem til 2020.

Or. de

Begrundelse

I denne beregning ville det totale tilladte emissionsniveau beløbe sig til 4,65 milliarder tons 
ved at benytte en nedbringelse på 20 % i forhold til 1990. Senest 2020 skal nedbringelser på 
2,6 milliarder tons være opnået af sektorer, der ikke er inkluderet i ETS. Beregningen viser 
også – i modsætning til Kommissionens påstand – at de sektorer, der er omfattet af ETS, skal 
lave en 15 % nedbringelse i forhold til 2005. Det årlige omfang af nedbringelsen bør ændres 
tilsvarende. 

Ændringsforslag 63
Corette Dorbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Den samlede mængde kvoter i 
Fællesskabet bør mindskes lineært, 
beregnet fra midtpunktet af perioden 2008-
2012, således at det sikres, at 
emissionshandelsordningen giver en 
gradvis og forudsigelig nedbringelse af 
emissionerne med tiden. Den årlige 
reduktion af kvoterne bør være lig med 
1,74 % af de kvoter, som medlemsstaterne 

(11) Den samlede mængde kvoter i 
Fællesskabet bør mindskes lineært, 
beregnet fra midtpunktet af perioden 2008-
2012, således at det sikres, at 
emissionshandelsordningen giver en 
gradvis og forudsigelig nedbringelse af 
emissionerne med tiden. Den årlige 
reduktion af kvoterne bør være lig med 
2 % af de kvoter, som medlemsstaterne 
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udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om medlemsstaternes 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012, så fællesskabsordningen på en 
omkostningseffektiv måde bidrager til 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn om en 
samlet emissionsreduktion på mindst 20 %
frem til 2020.

udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om medlemsstaternes 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012, så fællesskabsordningen på en 
omkostningseffektiv måde bidrager til 
opfyldelsen af Fællesskabets tilsagn om en 
samlet emissionsreduktion på mindst 25 %
frem til 2020.

Or. xm

Begrundelse

I Bali blev det skønnet, at udviklede lande burde nedbringe deres drivhusgasudledninger med 
25 % til 40 % i 2020 i forhold til 1990-niveauer. For at kunne imødekomme dette mål bør EU 
ETS starte med en nedbringelse på 25 % i 2020 (i forhold til 2005-niveauer), som kan 
justeres til 30 % i sammenhæng med en international post-2012-aftale. Dette betyder, at den 
lineære faktor bør justeres til 2 % (1,74 x 25/21). Springet fra 25 % til 30 % ville være 
relativt let i forhold til springet fra 20 % til 30 %. Med et reduktionsmål på 30 % bør den 
lineære faktor være 2,5, medmindre Kommissionen påviser, at en anden faktor bør gælde. 

Ændringsforslag 64
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dette bidrag svarer til en reduktion af 
emissionerne under fællesskabsordningen i 
2020 på 21 % set i forhold til de 
rapporterede 2005-niveauer, og heri indgår 
også virkningen af det udvidede 
anvendelsesområde fra perioden 2005-
2007 til perioden 2008-2012 og 2005-
emissionstallene for handelssektoren, der 
er anvendt ved vurderingen af Bulgariens 
og Rumæniens nationale tildelingsplaner 
for perioden 2008-2012, hvad der giver en 
udstedelse på højst 1,72 mia. kvoter i 2020.
De nøjagtige emissionsmængder beregnes, 
når medlemsstaterne har udstedt kvoter i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 

(12) Dette bidrag svarer til en reduktion af 
emissionerne under fællesskabsordningen i 
2020 på 15 % set i forhold til de 
rapporterede 2005-niveauer, der svarer til 
en nedbringelse på xx % i forhold til 
1990, og heri indgår også virkningen af det 
udvidede anvendelsesområde fra perioden 
2005-2007 til perioden 2008-2012 og 
2005-emissionstallene for handelssektoren, 
der er anvendt ved vurderingen af 
Bulgariens og Rumæniens nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012, 
hvad der giver en udstedelse i 2020 på 
højst 1,850 mio. kvoter til anlæg i 
modtagelse af tildelinger for perioden fra 
2008 til 2012 og nogle og 130 mio. 
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perioden 2008-2012, idet godkendelsen af 
tildelinger til visse anlæg var betinget af, at 
deres emissioner blev dokumenteret og 
verificeret. Når udstedelsen af kvoter for 
perioden 2008-2012 er afsluttet, 
offentliggør Kommissionen den samlede 
mængde for Fællesskabet. Den samlede 
mængde for Fællesskabet bør justeres i 
forbindelse med anlæg, som medtages i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012 eller fra 2013 og fremefter.

certifikater til sektorer og gasser, som 
først er inkluderet fra 2013. De nøjagtige 
emissionsmængder og den procentvise 
reduktionsfaktor beregnes, når 
medlemsstaterne har udstedt kvoter i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012, idet godkendelsen af 
tildelinger til visse anlæg var betinget af, at 
deres emissioner blev dokumenteret og 
verificeret. Når udstedelsen af kvoter for 
perioden 2008-2012 er afsluttet, 
offentliggør Kommissionen den samlede 
mængde for Fællesskabet. Den samlede 
mængde for Fællesskabet bør justeres i 
forbindelse med anlæg, som medtages i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012 eller fra 2013 og fremefter.

Or. de

Begrundelse

På grund af gennemskuelighed bør tallene også beregnes i forhold til 1990-niveauer. 
Kommissionen er blevet opfordret til at gøre dette. Denne ændring laver også en justering i 
forhold til at regne med resultaterne i andre beregninger. 

Ændringsforslag 65
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dette bidrag svarer til en reduktion af 
emissionerne under fællesskabsordningen i 
2020 på 21 % set i forhold til de 
rapporterede 2005-niveauer, og heri indgår 
også virkningen af det udvidede 
anvendelsesområde fra perioden 2005-
2007 til perioden 2008-2012 og 2005-
emissionstallene for handelssektoren, der 
er anvendt ved vurderingen af Bulgariens 
og Rumæniens nationale tildelingsplaner 

(12) Dette bidrag svarer til en reduktion af 
emissionerne under fællesskabsordningen i 
2020 på 21 % set i forhold til de 
rapporterede 2005-niveauer, hvilket er 
mere end 30 % under deres 1990-
niveauer, og heri indgår også virkningen af 
det udvidede anvendelsesområde fra 
perioden 2005-2007 til perioden 2008-
2012 og 2005-emissionstallene for 
handelssektoren, der er anvendt ved 
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for perioden 2008-2012, hvad der giver en 
udstedelse på højst 1,72 mia. kvoter i 2020.
De nøjagtige emissionsmængder beregnes, 
når medlemsstaterne har udstedt kvoter i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012, idet godkendelsen af 
tildelinger til visse anlæg var betinget af, at 
deres emissioner blev dokumenteret og 
verificeret. Når udstedelsen af kvoter for 
perioden 2008-2012 er afsluttet,
offentliggør Kommissionen den samlede 
mængde for Fællesskabet. Den samlede 
mængde for Fællesskabet bør justeres i 
forbindelse med anlæg, som medtages i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012 eller fra 2013 og fremefter.

vurderingen af Bulgariens og Rumæniens 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012, hvad der giver en udstedelse på 
højst 1,72 mia. kvoter i 2020. De nøjagtige 
emissionsmængder beregnes, når 
medlemsstaterne har udstedt kvoter i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012, idet godkendelsen af 
tildelinger til visse anlæg var betinget af, at 
deres emissioner blev dokumenteret og 
verificeret. Når udstedelsen af kvoter for 
perioden 2008-2012 er afsluttet, 
offentliggør Kommissionen den samlede 
mængde for Fællesskabet. Den samlede 
mængde for Fællesskabet bør justeres i 
forbindelse med anlæg, som medtages i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012 eller fra 2013 og fremefter.

Or. en

Begrundelse

Det sædvanlige referenceår er 1990. Derfor bør den anslåede procentdel af CO2-
nedbringelse, som vil blive aktiveret af EU ETS i 2020, også indikeres i forhold til 1990. Dette 
er af særlig vigtighed for de internationale forhandlinger, hvor EU skal vise, hvad de har 
opnået siden 1990. 30 % blev givet af Europa-Kommissionen ved EP-høringen den 15. maj 
2008.

Ændringsforslag 66
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Den ekstraindsats, som skal præsteres 
af den europæiske økonomi forudsætter 
bl.a., at den reviderede fællesskabsordning 
fungerer med den størst mulige 
økonomiske effektivitet og på grundlag af 
fuldt samordnede vilkår for tildelingen i 
Fællesskabet. Auktionering bør derfor 

(13) Den ekstraindsats, som skal præsteres 
af den europæiske økonomi forudsætter 
bl.a., at den reviderede fællesskabsordning 
fungerer med den størst mulige 
økonomiske effektivitet og på grundlag af 
fuldt samordnede vilkår for tildelingen i 
Fællesskabet. Fri tildeling baseret på 



PE407.871v01-00 20/92 AM\728287DA.doc

DA

være det grundlæggende tildelingsprincip, 
da det er den enkleste ordning og generelt 
anses for at være den mest økonomisk 
effektive. Det burde også eliminere 
ekstraordinære gevinster og stille 
nytilkomne anlæg og økonomier med en 
overgennemsnitlig vækstrate på lige 
konkurrencefod med de allerede omfattede 
anlæg.

benchmarks og faktisk produktion er det 
mest økonomisk effektive system, der kan 
sørge for at sætte incitamenter for lav 
CO2-teknologi og for opnåelse af 
reduktionsmålet. Det burde også eliminere 
ekstraordinære gevinster og stille 
nytilkomne anlæg og økonomier med en 
overgennemsnitlig vækstrate på lige 
konkurrencefod med de allerede omfattede 
anlæg.

Or. en

Begrundelse

For at etablere en omkostningseffektiv og effektiv emissionshandelsordning, der virkelig 
hjælper med at imødekomme reduktionsmålene med minimale omkostninger, er auktionering 
ikke den bedste mulighed. Tildeling baseret på benchmarks og faktisk produktion er et bedre 
system, der sørger for økologisk effektivitet til minimale omkostninger som bevist af den 
aktuelle ECOFYS-undersøgelse for IFIEC.

Ændringsforslag 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Den ekstraindsats, som skal præsteres 
af den europæiske økonomi forudsætter 
bl.a., at den reviderede fællesskabsordning 
fungerer med den størst mulige 
økonomiske effektivitet og på grundlag af 
fuldt samordnede vilkår for tildelingen i 
Fællesskabet. Auktionering bør derfor 
være det grundlæggende tildelingsprincip, 
da det er den enkleste ordning og generelt 
anses for at være den mest økonomisk 
effektive. Det burde også eliminere 
ekstraordinære gevinster og stille 
nytilkomne anlæg og økonomier med en 
overgennemsnitlig vækstrate på lige 
konkurrencefod med de allerede omfattede 
anlæg.

(13) Den ekstraindsats, som skal præsteres 
af den europæiske økonomi forudsætter 
bl.a., at den reviderede fællesskabsordning 
fungerer med den størst mulige 
økonomiske effektivitet og på grundlag af 
fuldt samordnede vilkår for tildelingen i 
Fællesskabet. Auktionering skal derfor 
være det grundlæggende tildelingsprincip, 
da det er den enkleste ordning og generelt 
anses for at være den mest økonomisk 
effektive. Det burde også eliminere 
ekstraordinære gevinster og stille 
nytilkomne anlæg og økonomier med en 
overgennemsnitlig vækstrate på lige 
konkurrencefod med de allerede omfattede 
anlæg.
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Or. fr

Begrundelse

Denne ændring er baseret på behovet for forudsigelighed. 

Ændringsforslag 68
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Alle medlemsstater vil skulle foretage 
betydelige investeringer for at reducere 
deres økonomiers kulstofintensitet frem til 
2020, og de medlemsstater, hvor 
indkomsten pr. person stadig ligger 
væsentligt under 
fællesskabsgennemsnittet, og hvis 
økonomier søger at nå de mere 
velhavende medlemsstaters niveau, må 
gøre en stor indsats for at øge 
energieffektiviteten. Målene om at 
afskaffe konkurrencefordrejning i 
Fællesskabet og sikre den højeste grad af 
økonomisk effektivitet i forbindelse med 
omdannelsen af Fællesskabet til en 
kulstoffattig økonomi indebærer, at det er 
uhensigtsmæssigt at behandle 
økonomiske sektorer, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, forskelligt i de 
enkelte medlemsstater. Derfor må der 
udvikles andre mekanismer til at støtte 
indsatsen i de medlemsstater, hvor 
indkomsten pr. person er forholdsvis lav, 
men som har gode vækstperspektiver. 
90 % af den samlede mængde kvoter, som 
skal auktioneres, bør fordeles blandt 
medlemsstaterne ud fra deres relative 
andel af 2005-emissionerne under 
fællesskabsordningen. 10 % af kvoterne 
bør fordeles til visse medlemsstater med 
sigte på at fremme solidariteten og 
væksten i Fællesskabet og anvendes til at 

Udgår
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nedbringe emissionerne og tage højde for 
klimaændringernes virkninger. 
Fordelingen af de 10 % bør ske ud fra 
indkomst pr. person i 2005 og 
medlemsstaternes vækstperspektiver, og 
medlemsstater med et lavt 
indkomstniveau, men gode 
vækstperspektiver, bør have mest. 
Medlemsstater med en 
gennemsnitsindkomst pr. person, som er 
mindst 20 % højere end 
fællesskabsgennemsnittet, bør bidrage 
med kvoter til denne fordeling, 
medmindre de direkte omkostninger ved 
den samlede pakke (anslået i 
SEK(2008)85) overstiger 0,7 % af BNP.

Or. en

Ændringsforslag 69
Alyn Smith

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Alle medlemsstater vil skulle foretage 
betydelige investeringer for at reducere 
deres økonomiers kulstofintensitet frem til 
2020, og de medlemsstater, hvor 
indkomsten pr. person stadig ligger 
væsentligt under fællesskabsgennemsnittet, 
og hvis økonomier søger at nå de mere 
velhavende medlemsstaters niveau, må 
gøre en stor indsats for at øge 
energieffektiviteten. Målene om at afskaffe 
konkurrencefordrejning i Fællesskabet og 
sikre den højeste grad af økonomisk 
effektivitet i forbindelse med omdannelsen 
af Fællesskabet til en kulstoffattig økonomi 
indebærer, at det er uhensigtsmæssigt at 
behandle økonomiske sektorer, der er 
omfattet af fællesskabsordningen, 
forskelligt i de enkelte medlemsstater. 

(14) Alle medlemsstater vil skulle foretage 
betydelige investeringer for at reducere 
deres økonomiers kulstofintensitet frem til 
2020, og de medlemsstater, hvor 
indkomsten pr. person stadig ligger 
væsentligt under fællesskabsgennemsnittet, 
og hvis økonomier søger at nå de mere 
velhavende medlemsstaters niveau, må 
gøre en stor indsats for at øge 
energieffektiviteten. Målene om at afskaffe 
konkurrencefordrejning i Fællesskabet og 
sikre den højeste grad af økonomisk 
effektivitet i forbindelse med omdannelsen 
af Fællesskabet til en kulstoffattig økonomi 
indebærer, at det er uhensigtsmæssigt at 
behandle økonomiske sektorer, der er 
omfattet af fællesskabsordningen, 
forskelligt i de enkelte medlemsstater. 
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Derfor må der udvikles andre mekanismer 
til at støtte indsatsen i de medlemsstater, 
hvor indkomsten pr. person er forholdsvis 
lav, men som har gode vækstperspektiver. 
90 % af den samlede mængde kvoter, som 
skal auktioneres, bør fordeles blandt 
medlemsstaterne ud fra deres relative andel 
af 2005-emissionerne under 
fællesskabsordningen. 10 % af kvoterne 
bør fordeles til visse medlemsstater med 
sigte på at fremme solidariteten og væksten 
i Fællesskabet og anvendes til at nedbringe 
emissionerne og tage højde for 
klimaændringernes virkninger. Fordelingen 
af de 10 % bør ske ud fra indkomst pr. 
person i 2005 og medlemsstaternes 
vækstperspektiver, og medlemsstater med 
et lavt indkomstniveau, men gode 
vækstperspektiver, bør have mest. 
Medlemsstater med en 
gennemsnitsindkomst pr. person, som er 
mindst 20 % højere end 
fællesskabsgennemsnittet, bør bidrage med 
kvoter til denne fordeling, medmindre de 
direkte omkostninger ved den samlede 
pakke (anslået i SEK(2008)85) overstiger 
0,7 % af BNP.

Derfor må der udvikles andre mekanismer 
til at støtte indsatsen i de medlemsstater, 
hvor indkomsten pr. person er forholdsvis 
lav, men som har gode vækstperspektiver. 
90 % af den samlede mængde kvoter, som 
skal auktioneres, bør fordeles blandt 
medlemsstaterne ud fra deres relative andel 
af 2005-emissionerne under 
fællesskabsordningen. 10 % af kvoterne 
bør fordeles til visse medlemsstater med 
sigte på at fremme solidariteten og væksten 
i Fællesskabet og anvendes til at nedbringe 
emissionerne og tage højde for 
klimaændringernes virkninger. Fordelingen 
af de 10 % bør ske ud fra indkomst pr. 
person i 2005 og medlemsstaternes 
vækstperspektiver, og medlemsstater med 
et lavt indkomstniveau, men gode 
vækstperspektiver, bør have mest. Der skal 
også tages hensyn til eksistensen af 
geografiske handikap i visse 
medlemsstater, f.eks. dem, der er relateret 
til perifere og insulære landområder.
Medlemsstater med en 
gennemsnitsindkomst pr. person, som er 
mindst 20 % højere end 
fællesskabsgennemsnittet, bør bidrage med 
kvoter til denne fordeling, medmindre de 
direkte omkostninger ved den samlede 
pakke (anslået i SEK(2008)85) overstiger 
0,7 % af BNP.

Or. en

Begrundelse

De fordelte auktionsindtægter bør tage hensyn til Fællesskabets mål om økonomisk, social og 
territorial sammenhæng.
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Ændringsforslag 70
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Alle medlemsstater vil skulle foretage 
betydelige investeringer for at reducere 
deres økonomiers kulstofintensitet frem til 
2020, og de medlemsstater, hvor 
indkomsten pr. person stadig ligger 
væsentligt under fællesskabsgennemsnittet, 
og hvis økonomier søger at nå de mere 
velhavende medlemsstaters niveau, må 
gøre en stor indsats for at øge 
energieffektiviteten. Målene om at afskaffe 
konkurrencefordrejning i Fællesskabet og 
sikre den højeste grad af økonomisk 
effektivitet i forbindelse med omdannelsen 
af Fællesskabet til en kulstoffattig økonomi 
indebærer, at det er uhensigtsmæssigt at 
behandle økonomiske sektorer, der er 
omfattet af fællesskabsordningen, 
forskelligt i de enkelte medlemsstater. 
Derfor må der udvikles andre mekanismer 
til at støtte indsatsen i de medlemsstater, 
hvor indkomsten pr. person er forholdsvis 
lav, men som har gode vækstperspektiver. 
90 % af den samlede mængde kvoter, som 
skal auktioneres, bør fordeles blandt 
medlemsstaterne ud fra deres relative andel 
af 2005-emissionerne under 
fællesskabsordningen. 10 % af kvoterne 
bør fordeles til visse medlemsstater med 
sigte på at fremme solidariteten og væksten 
i Fællesskabet og anvendes til at nedbringe 
emissionerne og tage højde for 
klimaændringernes virkninger. Fordelingen 
af de 10 % bør ske ud fra indkomst pr. 
person i 2005 og medlemsstaternes 
vækstperspektiver, og medlemsstater med 
et lavt indkomstniveau, men gode 
vækstperspektiver, bør have mest. 
Medlemsstater med en 
gennemsnitsindkomst pr. person, som er 
mindst 20 % højere end 

(14) Alle medlemsstater vil skulle foretage 
betydelige investeringer for at reducere 
deres økonomiers kulstofintensitet frem til 
2020, og de medlemsstater, hvor 
indkomsten pr. person stadig ligger 
væsentligt under fællesskabsgennemsnittet, 
og hvis økonomier søger at nå de mere 
velhavende medlemsstaters niveau, må 
gøre en stor indsats for at øge 
energieffektiviteten. Målene om at afskaffe 
konkurrencefordrejning i Fællesskabet og 
sikre den højeste grad af økonomisk 
effektivitet i forbindelse med omdannelsen 
af Fællesskabet til en kulstoffattig økonomi 
indebærer, at det er uhensigtsmæssigt at 
behandle økonomiske sektorer, der er 
omfattet af fællesskabsordningen, 
forskelligt i de enkelte medlemsstater. 
Derfor må der udvikles andre mekanismer 
til at støtte indsatsen i de medlemsstater, 
hvor indkomsten pr. person er forholdsvis 
lav, men som har gode vækstperspektiver. 
90 % af den samlede mængde kvoter, som 
skal auktioneres, bør fordeles blandt 
medlemsstaterne ud fra deres relative andel 
af 2005-emissionerne under 
fællesskabsordningen. 10 % af kvoterne 
bør fordeles til visse medlemsstater med 
sigte på at fremme solidariteten og væksten 
i Fællesskabet og anvendes til at nedbringe 
emissionerne og tage højde for 
klimaændringernes virkninger. Fordelingen 
af de 10 % bør ske ud fra indkomst pr. 
person i 2005 og medlemsstaternes 
vækstperspektiver, og medlemsstater med 
et lavt indkomstniveau, men gode 
vækstperspektiver, bør have mest. Der skal 
også tages hensyn til de geografiske 
kendetegn og ulemperne i visse dele af 
Europa, som f.eks. fjerne bjerg- og 
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fællesskabsgennemsnittet, bør bidrage med 
kvoter til denne fordeling, medmindre de 
direkte omkostninger ved den samlede 
pakke (anslået i SEK(2008)85) overstiger 
0,7 % af BNP.

øområder. Medlemsstater med en 
gennemsnitsindkomst pr. person, som er 
mindst 20 % højere end 
fællesskabsgennemsnittet, bør bidrage med 
kvoter til denne fordeling, medmindre de 
direkte omkostninger ved den samlede 
pakke (anslået i SEK(2008)85) overstiger 
0,7 % af BNP.

Or. el

Ændringsforslag 71
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) På baggrund af den betydelige 
indsats, der skal til for at bekæmpe 
klimaændringer og tilpasse sig deres 
uundgåelige virkninger, er det 
hensigtsmæssigt, at mindst 20 % af 
indtægterne fra kvoteauktioner anvendes 
til at mindske drivhusgasemissioner, til at 
tilpasse sig klimaændringer, til at 
finansiere forskning og udvikling med 
henblik på emissionsreduktion og 
tilpasning, til at udvikle vedvarende 
energi for at opfylde Fællesskabets tilsagn 
om at anvende 20 % energi fra 
vedvarende kilder senest 2020, til at 
opfylde Fællesskabets tilsagn om at øge 
sin energieffektivitet med 20 % frem til 
2020, til separation og geologisk lagring 
af drivhusgasser, til at finansiere bidrag
til Verdensfonden for Energieffektivitet 
og Vedvarende Energi, til 
foranstaltninger til at forebygge 
skovrydning og lette tilpasningen i 
udviklingslandene og til at tage sociale 
forhold op, f.eks. potentielle el-
prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. Denne 
andel er væsentligt mindre end de 

udgår
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offentlige myndigheders forventede 
nettoindtægter fra auktionerne, under 
hensyntagen til eventuel lavere indkomst 
fra selskabsbeskatning. Herudover bør 
indtægterne fra auktioner anvendes til at 
dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltningen af 
fællesskabsordningen. Der bør indføjes 
bestemmelser om overvågning af brugen 
af auktionsmidler til disse formål. En 
sådan underretning fritager ikke 
medlemsstaterne for forpligtelsen til at 
give underretning om visse nationale 
foranstaltninger, jf. traktatens artikel 88, 
stk. 3. Direktivet foregriber ikke resultatet 
af eventuelle fremtidige sager om 
statsstøtte, der ydes i henhold til traktatens 
artikel 87 og 88.

Or. en

Ændringsforslag 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) På baggrund af den betydelige indsats, 
der skal til for at bekæmpe klimaændringer
og tilpasse sig deres uundgåelige 
virkninger, er det hensigtsmæssigt, at 
100 % af indtægterne fra kvoteauktioner 
anvendes til at mindske 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
klimaændringer, til at finansiere forskning 
og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, til at 
udvikle vedvarende energi for at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at anvende 20 %
energi fra vedvarende kilder senest 2020, 
til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
øge sin energieffektivitet med 20 % frem 
til 2020, til separation og geologisk lagring 
af drivhusgasser, til at finansiere bidrag til 
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Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene og til at 
tage sociale forhold op, f.eks. potentielle 
el-prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. Denne 
andel er væsentligt mindre end de 
offentlige myndigheders forventede 
nettoindtægter fra auktionerne, under 
hensyntagen til eventuel lavere indkomst 
fra selskabsbeskatning. Herudover bør 
indtægterne fra auktioner anvendes til at 
dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltningen af 
fællesskabsordningen. Der bør indføjes 
bestemmelser om overvågning af brugen 
af auktionsmidler til disse formål. En 
sådan underretning fritager ikke 
medlemsstaterne for forpligtelsen til at 
give underretning om visse nationale 
foranstaltninger, jf. traktatens artikel 88, 
stk. 3. Direktivet foregriber ikke resultatet 
af eventuelle fremtidige sager om 
statsstøtte, der ydes i henhold til traktatens 
artikel 87 og 88.

Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene og til at 
tage sociale forhold op, f.eks. potentielle 
el-prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. Herudover 
bør indtægterne fra auktioner anvendes til 
at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltningen af 
fællesskabsordningen. 

Or. fr

Begrundelse

Det er afgørende, at EU er i stand til at investere mere i energiteknologier og CO2-
emissionsnedbringelse, som er afgørende for forberedelsen af nedbringelsesindsatsen mellem 
nu og 2050. Hvis man bruger 100 % af indtægterne på Fællesskabsniveau, ville det gøre den 
europæiske forskning i stand til at være ordentlig organiseret i sammenligning med især USA 
og Japan.
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Ændringsforslag 73
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) På baggrund af den betydelige indsats, 
der skal til for at bekæmpe klimaændringer 
og tilpasse sig deres uundgåelige 
virkninger, er det hensigtsmæssigt, at 
mindst 20 % af indtægterne fra 
kvoteauktioner anvendes til at mindske 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
klimaændringer, til at finansiere forskning 
og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, til at 
udvikle vedvarende energi for at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at anvende 20 % 
energi fra vedvarende kilder senest 2020, 
til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
øge sin energieffektivitet med 20 % frem 
til 2020, til separation og geologisk lagring 
af drivhusgasser, til at finansiere bidrag til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene, til at tage 
sociale forhold op, f.eks. potentielle el-
prisstigningers betydning og betydningen 
af prisstigninger på andre basisvarer for 
husstande med lave og middel indkomster, 
til investeringer i udviklingslande med det 
formål at nedbringe emissionerne 
yderligere og skabe en økonomi, der er 
baseret på lave emissioner og til 
foranstaltninger til at forbedre 
europæiske virksomheders 
konkurrenceevne og tilskynde til 
initiativer fra virksomheder til at 
bekæmpe klimaændringer ved at lægge 
vægt på energieffektivitet og stigende 
finansiering til vedvarende energikilder, 
til forskning og udvikling inden for lav 
emissionsteknologier, til tekniske 
infrastrukturelle forbedringer og til 
foranstaltninger til at nedbringe 
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af eventuelle fremtidige sager om 
statsstøtte, der ydes i henhold til traktatens 
artikel 87 og 88.

påvirkningen af handelssystemet til 
drivhusgasemissionskvoter på områder, 
der står over for alvorlige geografiske og 
demografiske problemer, samtidig med at 
man foretager yderligere foranstaltninger 
for at udvikle en vedvarende energi-
politik.

Or. el

Ændringsforslag 74
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) På baggrund af den betydelige indsats, 
der skal til for at bekæmpe klimaændringer 
og tilpasse sig deres uundgåelige 
virkninger, er det hensigtsmæssigt, at 
mindst 20 % af indtægterne fra 
kvoteauktioner anvendes til at mindske 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
klimaændringer, til at finansiere forskning 
og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, til at 
udvikle vedvarende energi for at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at anvende 20 %
energi fra vedvarende kilder senest 2020, 
til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
øge sin energieffektivitet med 20 % frem 
til 2020, til separation og geologisk lagring 
af drivhusgasser, til at finansiere bidrag til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene og til at 
tage sociale forhold op, f.eks. potentielle 
el-prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. Denne 
andel er væsentligt mindre end de 
offentlige myndigheders forventede 
nettoindtægter fra auktionerne, under 
hensyntagen til eventuel lavere indkomst 

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

fra selskabsbeskatning. Herudover bør 
indtægterne fra auktioner anvendes til at 
dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltningen af 
fællesskabsordningen. Der bør indføjes 
bestemmelser om overvågning af brugen af 
auktionsmidler til disse formål. En sådan 
underretning fritager ikke medlemsstaterne 
for forpligtelsen til at give underretning om 
visse nationale foranstaltninger, jf. 
traktatens artikel 88, stk. 3. Direktivet 
foregriber ikke resultatet af eventuelle
fremtidige sager om statsstøtte, der ydes i 
henhold til traktatens artikel 87 og 88. 
Indtægterne fra kvoteauktionerne med det 
formål at undgå skovrydning og andre 
vedvarende skovbrugsprojekter og 
aktiviteter bør være supplerende til 
markedsbaserede instrumenter, som f.eks. 
at tillade ledere af anlæg at bruge skov-
baserede CO2-kreditter i EU ETS.

Or. en

Begrundelse

Markedsbaserede instrumenter, som f.eks. skov-baserede CO2-kreditter, er de mest effektive 
midler til at sørge for de nødvendige incitamenter og investeringer for udviklingslande til at 
begrænse skovrydning og forpligte sig til vedvarende genplantning af skov og 
skovrejsningsprojekter og –aktiviteter. 

Ændringsforslag 75
Alyn Smith

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) På baggrund af den betydelige indsats, 
der skal til for at bekæmpe klimaændringer 
og tilpasse sig deres uundgåelige 
virkninger, er det hensigtsmæssigt, at 
mindst 20 % af indtægterne fra 
kvoteauktioner anvendes til at mindske 

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

drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
klimaændringer, til at finansiere forskning 
og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, til at 
udvikle vedvarende energi for at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at anvende 20 %
energi fra vedvarende kilder senest 2020, 
til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
øge sin energieffektivitet med 20 % frem 
til 2020, til separation og geologisk lagring 
af drivhusgasser, til at finansiere bidrag til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene og til at 
tage sociale forhold op, f.eks. potentielle 
el-prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster og til at 
dæmpe virkningen af 
kvotehandelssystemet på landområder, 
som er forbundet med permanente og 
alvorlige geografiske og demografiske 
handikap ved at give dem supplerende 
midler til at udvikle en vedvarende energi-
politik. Denne andel er væsentligt mindre 
end de offentlige myndigheders forventede 
nettoindtægter fra auktionerne, under 
hensyntagen til eventuel lavere indkomst 
fra selskabsbeskatning. Herudover bør 
indtægterne fra auktioner anvendes til at 
dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltningen af 
fællesskabsordningen. Der bør indføjes 
bestemmelser om overvågning af brugen af 
auktionsmidler til disse formål. En sådan 
underretning fritager ikke medlemsstaterne 
for forpligtelsen til at give underretning om 
visse nationale foranstaltninger, jf. 
traktatens artikel 88, stk. 3. Direktivet 
foregriber ikke resultatet af eventuelle 
fremtidige sager om statsstøtte, der ydes i 
henhold til traktatens artikel 87 og 88.

Or. en
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Begrundelse

De fordelte auktionsindtægter bør tage hensyn til Fællesskabets mål om økonomisk, social og 
territorial sammenhæng. 

Ændringsforslag 76
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) På baggrund af den betydelige indsats, 
der skal til for at bekæmpe klimaændringer 
og tilpasse sig deres uundgåelige 
virkninger, er det hensigtsmæssigt, at 
mindst 20 % af indtægterne fra 
kvoteauktioner anvendes til at mindske 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
klimaændringer, til at finansiere forskning 
og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, til at 
udvikle vedvarende energi for at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at anvende 20 %
energi fra vedvarende kilder senest 2020, 
til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
øge sin energieffektivitet med 20 % frem 
til 2020, til separation og geologisk 
lagring af drivhusgasser, til at finansiere 
bidrag til Verdensfonden for 
Energieffektivitet og Vedvarende Energi, 
til foranstaltninger til at forebygge 
skovrydning og lette tilpasningen i 
udviklingslandene og til at tage sociale 
forhold op, f.eks. potentielle el-
prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. Denne 
andel er væsentligt mindre end de 
offentlige myndigheders forventede 
nettoindtægter fra auktionerne, under 
hensyntagen til eventuel lavere indkomst 
fra selskabsbeskatning. Herudover bør 
indtægterne fra auktioner anvendes til at 
dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltningen af 

(15) På baggrund af den betydelige indsats, 
der skal til for at bekæmpe klimaændringer 
og tilpasse sig deres uundgåelige 
virkninger, er det hensigtsmæssigt, at 
mindst 20 % af indtægterne fra 
kvoteauktioner anvendes til at mindske 
drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig 
klimaændringer, til at finansiere forskning 
og udvikling med henblik på 
emissionsreduktion og tilpasning, til at 
udvikle vedvarende energi for at opfylde 
Fællesskabets tilsagn om at anvende 20 %
energi fra vedvarende kilder senest 2020, 
til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
øge sin energieffektivitet med 20 % frem 
til 2020, til at finansiere bidrag til 
Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene og til at 
tage sociale forhold op, f.eks. potentielle 
el-prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. Denne 
andel er væsentligt mindre end de 
offentlige myndigheders forventede 
nettoindtægter fra auktionerne, under 
hensyntagen til eventuel lavere indkomst 
fra selskabsbeskatning. Herudover bør 
indtægterne fra auktioner anvendes til at 
dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltningen af 
fællesskabsordningen. For at fremme 
innovation bør medlemsstaterne give 50 %
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fællesskabsordningen. Der bør indføjes 
bestemmelser om overvågning af brugen af 
auktionsmidler til disse formål. En sådan 
underretning fritager ikke medlemsstaterne 
for forpligtelsen til at give underretning om 
visse nationale foranstaltninger, jf. 
traktatens artikel 88, stk. 3. Direktivet 
foregriber ikke resultatet af eventuelle 
fremtidige sager om statsstøtte, der ydes i 
henhold til traktatens artikel 87 og 88.

af auktionsindtægterne til de deltagende 
virksomheder med formålet at investere i 
grønne teknologier. Heri indgår 
teknologier til separation og geologisk 
lagring af drivhusgasser. Der bør indføjes 
bestemmelser om overvågning af brugen af 
auktionsmidler til disse formål. En sådan 
underretning fritager ikke medlemsstaterne 
for forpligtelsen til at give underretning om 
visse nationale foranstaltninger, jf. 
traktatens artikel 88, stk. 3. Direktivet 
foregriber ikke resultatet af eventuelle 
fremtidige sager om statsstøtte, der ydes i 
henhold til traktatens artikel 87 og 88.

Or. nl

Begrundelse

Mindst halvdelen af auktionsindtægterne bør flyde tilbage til de deltagende virksomheder, 
forudsat at de investerer penge i grønne teknologier eller teknologier, der inkluderer CCS.

Ændringsforslag 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

til Verdensfonden for Energieffektivitet og 
Vedvarende Energi, til foranstaltninger til 
at forebygge skovrydning og lette 
tilpasningen i udviklingslandene og til at 
tage sociale forhold op, f.eks. potentielle 
el-prisstigningers betydning for husstande 
med lave og middel indkomster. Mindst 
50 % af indtægten bør bruges til at 
bidrage til den nødvendige klimaindsats i 
udviklingslande. Herudover bør 
indtægterne fra auktioner anvendes til at 
dække de administrative udgifter i 
forbindelse med forvaltningen af 
fællesskabsordningen. Der bør indføjes 
bestemmelser om overvågning af brugen af 
auktionsmidler til disse formål. En sådan 
underretning fritager ikke medlemsstaterne 
for forpligtelsen til at give underretning om 
visse nationale foranstaltninger, jf. 
traktatens artikel 88, stk. 3. Direktivet 
foregriber ikke resultatet af eventuelle 
fremtidige sager om statsstøtte, der ydes i 
henhold til traktatens artikel 87 og 88.

Or. en

Ændringsforslag 78
Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
mulighederne for at videregive de øgede 
omkostninger i forbindelse med CO2, og 
der bør ikke gives nogen gratis 
kvotetildelinger for separation og lagring, 

udgår
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da incitamentet hertil er, at der ikke skal 
returneres kvoter for emissioner, som 
lagres. For at undgå 
konkurrencefordrejning kan el-
producerende anlæg modtage gratis 
tildelinger for varme, der produceres ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion jf. 
definitionen i direktiv 2004/8/EF, hvis 
sådan varme produceret af andre anlæg i 
andre sektorer modtager gratis tildelinger.

Or. en

Begrundelse

Auktionsprocessen vil udgøre den største globale løbende auktion, der nogensinde er afholdt. 
Det er afgørende, at et likvidt marked for kvoter bliver vedligeholdt hele tiden, og at mulige 
markedssvigt undgås. Derfor er en indfasningsperiode nødvendig for at støtte en ordentlig 
overgang af elektricitetsmarkedet til auktionering af alle kvoter for at begrænse negative 
effekter for produktionskapacitet og elektricitetspriser for at undgå intra-europæiske 
markedsforvrængninger for nationale industrier forårsaget af energipriser. 

Ændringsforslag 79
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Kvotehandel er et instrument, der 
skal hjælpe med at imødekomme CO2-
nedbringelsesmålene med minimale 
omkostninger. Fri tildeling baseret på 
benchmarks og faktisk produktion sætter 
de nødvendige incitamenter til effektive 
forbedringer. Omkostninger fra EU ETS 
både for deltagende anlæg og indirekte 
for forbrugerne kan derfor være 
begrænset til finansielle behov for at 
reducere CO2-emissioner i 
overensstemmelse med de satte mål. De 
CO2-emissioner, som stadig er tilladte på 
linje med loftet skaber ikke omkostninger 
for Fællesskabet, men vil gøre det så snart 
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sådan varme produceret af andre anlæg i 
andre sektorer modtager gratis tildelinger.

de falder under et fremtidigt forstærket 
nedbringelsesmål. Sådanne 
begrænsninger sætter ikke målene for 
klimaændringspolitikken på spil. 
Opnåelsen af CO2-nedbringelsesmålet 
kan sikres ved at sætte benchmarks 
korrekt. Muligheden for en nedadrettet 
justering af benchmarks i efterfølgende år 
sørger for sikkerheden til at imødekomme 
de overordnede nedbringelsesmål. Fri 
tildeling baseret på benchmarks og faktisk 
produktion bør være reglen fra 2013 og 
fremefter for alle sektorer og hele 
perioden.

Or. en

Begrundelse

For at etablere en omkostningseffektiv og effektiv kvotehandelsordning, der virkelig hjælper 
med at imødekomme nedbringelsesmålene for minimale omkostninger, er auktionering ikke 
den bedste mulighed. Tildeling baseret på benchmarks og faktisk produktion er et bedre 
system, der sørger for økologisk effektivitet til minimale omkostninger som bevist af den 
aktuelle ECOFYS-undersøgelse for IFIEC.

Ændringsforslag 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for alle sektorer kombineret med et 
”allowance import requirement (AIR)” fra 
2013 og fremefter, idet der tages hensyn til 
blandt andet dens mulighederne for at 
videregive de øgede omkostninger i 
forbindelse med CO2 i tilfælde af, at en 
omfattende post-2012 international aftale 
bliver forsinket.
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tildelinger for varme, der produceres ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion jf. 
definitionen i direktiv 2004/8/EF, hvis 
sådan varme produceret af andre anlæg i 
andre sektorer modtager gratis tildelinger.

Or. en

Begrundelse

Prisen på CO2 bør inkluderes til fulde i produkter for at guide markedet mod mere 
klimavenligt forbrug. Fri tildeling forvrider funktionen af markedsmekanismen, hvorimod fuld 
auktionering ville sparre et stort bureaukrati og belønne de lande, der har udvist den bedste 
indsats. Kulstoflækage og uretfærdig konkurrence til europæisk produktion fra lande, der ikke 
har forpligtet sig til omfattende internationale aftaler om klimaændringer, bør neutraliseres 
af udenlandske ”allowance import requirement”. 

Ændringsforslag 81
Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Auktionering af alle kvoter bør være 
reglen for el-sektoren fra 2013 og 
fremefter, idet der tages hensyn til dens 
mulighederne for at videregive de øgede 
omkostninger i forbindelse med CO2, og 
der bør ikke gives nogen gratis 
kvotetildelinger for separation og lagring, 
da incitamentet hertil er, at der ikke skal 
returneres kvoter for emissioner, som 
lagres. Produktion af varme, der 
produceres ved højeffektiv 
kraftvarmeproduktion jf. definitionen i 
direktiv 2004/8/EF, til økonomisk 
forsvarlig varmeefterspørgsel og varme 
leveret til effektivt fjernvarme, som 
opfylder kravene til Rammebestemmelser 
om Statsstøtte til miljøproduktion, skal 
modtage gratis tildelinger for at sikre lige 
behandling med hensyn til andre 
producenter af varme, der ikke er 
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dækkede af EU ETS.

Or. en

Begrundelse

Varmemarkedet er konkurrencedygtigt og dets største andel, udgjort af individuelle 
fossilbrændte kedler, er ikke omfattet af emissionshandelsordningen. Fjernvarmeanlæg er 
derfor ikke i stand til at videregive omkostninger til forbrugere, selvom det er den mest CO2-
effektive mulighed. For at undgå emissionsstigninger i den ikke-handlende del af 
varmemarkedet bør anlæg håndteres på samme måde som industrien på markeder med risiko 
for Kulstoflækage. 

Ændringsforslag 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Varmeproduktion skal ikke behandles ”tilfældigt” inden for de samme bestemmelser, der 
vedrører elektricitetsproduktion. Det fører til modsigelser og konkurrenceforvridning.



AM\728287DA.doc 39/92 PE407.871v01-00

DA

Ændringsforslag 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Uanset om det er produceret i 
forbindelse med elektricitet eller ej, bør 
varme leveret til brug i industrien 
modtage gratis tildelinger i 
overensstemmelse med omfanget af gratis 
tildelinger til de berørte industrielle 
sektorer. Uanset om det er produceret i 
forbindelse med elektricitet eller ej, bør 
varme leveret til brug i fjernvarme, som 
opfylder kravene til Rammebestemmelser 
om Statsstøtte til miljøproduktion, 
modtage gratis tildelinger for at sikre lige 
behandling med hensyn til andre 
producenter af varme, der ikke er 
dækkede af Fællesskabets ordning. 

Or. en

Begrundelse

Varmeproduktion skal have ordentlige og klare regler. Teksten ville ikke tillade 
diskrimination mellem ”udliciteret” kombineret produktion og ”intern” produktion, som er 
klassificeret i den industrielle sektor. 

Fjernvarme er et vigtigt middel med hensyn til nedbringelse af emissioner, men dets primære 
konkurrence kommer fra individuelle fossile brændstofkedler, som ikke er dækkede af EU 
ETS. For at undgå urimelige økonomiske incitamenter for at forøge emissioner bør 
fjernvarmeanlæg kvalificere sig til gratis tildelinger. 
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Ændringsforslag 84
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Prisen på CO2 bør inkluderes til fulde i produkter for at guide markedet mod mere 
klimavenligt forbrug. Fri tildeling forvrider funktionen af markedsmekanismen, hvorimod fuld 
auktionering ville redde et stort bureaukrati og belønne de lande, der har udvist den bedste 
indsats. Kulstoflækage og uretfærdig konkurrence til europæisk produktion fra lande, der ikke 
har forpligtet sig til omfattende internationale aftaler om klimaændringer, bør neutraliseres 
af udenlandske ”allowance import requirement”. 

Ændringsforslag 86
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(17) For andre sektorer, der er omfattet af 
fællesskabsordningen, i mangel på en 
ratificeret international aftale, bør der 
anvendes en overgangsordning, som 
betyder, at de pågældende anlægs andel af 
den samlede tildelingsmængde i hele 
Fællesskabet svarer til deres andel af alle 
emissioner i hele Fællesskabet i perioden 
2005-2007, og at 100 % af deres tildeling i 
2013 vil være gratis. 

Or. en

Begrundelse

Direktivforslaget er på nuværende tidspunkt udformet til at dæmpe de negative miljømæssige 
konsekvenser, der er forbundet med auktionering i mangel på en international aftale, men 
som ikke omfattende kan løse de negative økonomiske konsekvenser, der ville opstå, hvis en 
meningsfuld international aftale ikke skaber lige vilkår blandt virksomheder i konkurrerende 
nationer. 
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Ændringsforslag 87
Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Auktionsprocessen vil udgøre den største globale løbende auktion, der nogensinde er holdt. 
Det er afgørende, at et likvidt marked for kvoter bliver vedligeholdt hele tiden, og at mulige 
markedssvigt undgås. Derfor er en indfasningsperiode nødvendig for at støtte en ordentlig 
overgang af elektricitetsmarkedet til auktionering af alle kvoter for at begrænse negative 
effekter for produktionskapacitet og elektricitetspriser for at undgå intra-europæiske 
markedsforvrængninger for nationale industrier forårsaget af energipriser. 

Ændringsforslag 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til 
anlæg bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 

udgår
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Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker, erstatninger, 
alternative produktionsprocesser, 
anvendelse af biomasse og 
drivhusgasseparation og -lagring. 
Reglerne bør ikke tilskynde til at øge 
emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan 
fungere korrekt. De bør også sørge for at 
undgå unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis 
tildelinger til nytilkomne anlægs el-
produktion. Hvis der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg 
i 2020, bør disse auktioneres.

Or. en

Begrundelse

Prisen på CO2 bør inkluderes til fulde i produkter for at guide markedet mod mere 
klimavenligt forbrug. Fri tildeling forvrider funktionen af markedsmekanismen, hvorimod fuld 
auktionering ville redde et stort bureaukrati og belønne de lande, der har udvist den bedste 
indsats. Kulstoflækage og uretfærdig konkurrence til europæisk produktion fra lande, der ikke 
har forpligtet sig til omfattende internationale aftaler om klimaændringer, bør neutraliseres 
af udenlandske ”allowance import requirement”. 
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Ændringsforslag 89
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Hvis en international aftale, der giver 
tilsvarende behandling af de berørte 
sektorer, ikke eksisterer, bør gratis 
tildelinger til anlæg være omfattet af 
samordnede fællesskabsregler, kaldet 
”benchmarks” for at mindske 
konkurrencefordrejningen i Fællesskabet 
mest muligt. Disse benchmarks bør 
etableres for hver sektor, der hører under 
EU’s ETS. De bør baseres på de bedste
virksomme drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker, potentialet, 
inklusiv det tekniske potentiale til at 
reducere emission og de teknologier, der 
er tilgængelige på markedet og bør tage 
hensyn til erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse, kraftvarme og 
drivhusgasseparation og -lagring. For at 
sikre, at alle operatørers incitament til at 
matche det bedste præstationsniveau i 
deres sektorer, bør gratis tildelinger til 
individuelle anlæg ikke udføres på niveau 
højere end det passende benchmark. 
Generelt set bør reglerne, der regulerer 
gratis tildeling af kvoter, ikke tilskynde til 
at øge emissionerne og bør sikre, at en 
stadig større andel af disse kvoter 
auktioneres. Tildelinger fastsættes forud 
for handelsperioden, så markedet kan 
fungere korrekt. De bør også sørge for at 
undgå unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
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til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres. 
Kommissionen bør konsultere alle 
relevante interessenter før benchmarks 
etableres.

Or. en

Begrundelse

Generelt støttes ordførerens ændringsforslag 8. Dette ændringsforslag tilføjer nogle aspekter:

- en reference til en international aftale, der erstatter introduktionen

- et vigtigt kriterium for benchmarks, som Bilag III paragraf 3 i det eksisterende 
direktiv på nuværende tidspunkt foreskriver

- en forklaring på hvad der menes med gratis tildeling her 

Ændringsforslag 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartor

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
-lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 

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

markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion, med 
undtagelse af elektricitet, der produceres 
af affaldsgasser, og elektricitet, der 
produceres i forbindelse med industrielt 
varmeforbrug, eller der produceres af 
rester fra industrielle processer, begge 
dele til operatøren af anlæggets eget 
forbrug. Hvis der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Or. en

Begrundelse

CO2 fra brugen af affaldsgasser hænger uløseligt sammen med anlæggene, der producerer 
disse gasser. Auktioner ville lægge urimelige byrder på disse anlæg og afholde dem fra at 
bruge affaldsgasserne effektivt, hvilket bidrager til bevarelse af ressourcerne.

At auktionere elektricitet og potentielle gratis kvoter til varme i det foreslåede system 
resulterer i forskellige kvoter for anlæg, der producerer det samme produkt og dermed et 
disharmonisk system. Strøm og varme produceret i forbindelse med industrielle processer er 
lavet til at forsyne behovet fra disse industrielle processer.

Ændringsforslag 91
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midlertidige gratis tildelinger til anlæg bør 
være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 

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

energieffektivitetsteknikker. Reglerne bør 
ikke tilskynde til at øge emissionerne fra 
ineffektive anlæg.

Or. en

Begrundelse

Den principielle tildelingsmekanisme bør være benchmarks, der er baseret på den faktiske 
produktion for alle sektorer. Derfor er det ikke nødvendigt med ekstra bestemmelser 
angående nytilkomne anlæg etc. og kan slettes. Tildeling baseret på benchmarks og faktisk 
produktion giver plads til at antallet af effektive generatorer kan vokse på bekostning af de 
ineffektive og vil være til gavn for det samlede mål for klimapolitikken.

Ændringsforslag 92
Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 

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

mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
-lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Hvis der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Or. en

Begrundelse

Auktionsprocessen vil udgøre den største igangværende globale auktion, der nogensinde er 
blevet afholdt. Det er af afgørende betydning, at et likvidt marked for kvoter vedligeholdes til 
enhver tid, og at mulige markedssvigt undgås. Derfor er der brug for en indkørselsperiode, 
som understøtter en ordentlig overgang fra elektricitetsmarkedet til en fuldstændig auktion 
for at mindske de negative effekter for produktionskapaciteten og elektricitetspriser for at 
undgå at de nationale industrier oplever forvrængninger på det indre europæiske marked, der 
er fremkaldt af energipriser. 
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Ændringsforslag 93
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Hvis en international aftale, der giver 
lige behandling af de berørte sektorer, 
ikke eksisterer, bør gratis tildelinger til 
anlæg bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Uden forbehold 
for de sektor-specifikke kriterier, bør disse 
regler tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, generelt brugbare alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og potentialet inklusive det 
tekniske potentiale for at reducere 
emission. Reglerne bør tilskynde til at 
mindske specifikke emissioner og bør 
sikre, at en stadig større andel af disse 
kvoter auktioneres. Tildelinger fastsættes 
forud for handelsperioden, så markedet kan 
fungere korrekt. De bør også sørge for at 
undgå unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør også gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres. Når
principperne ved etablering af 
benchmarks i de individuelle sektorer 
defineres, bør Kommissionen konsultere 
de berørte sektorer.

Or. en
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Begrundelse

Forklaring på, at ”overgang” referer til en international aftale, som giver et lige fundament 
(for at undgå lækage). Ændringsforslaget understreger brugen af benchmarks og vigtige 
karakteristika ved disse.

Ændringsforslag 94
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Uden forbehold 
af de sektor-specifikke kriterier, bør 
reglerne tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, generelt brugbare alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og potentialet, inklusive det 
tekniske potentiale til at reducere 
emissioner. Reglerne bør tilskynde til at 
mindske specifikke emissioner og bør 
sikre, at en stadig større andel af disse 
kvoter auktioneres. Tildelinger baseret på 
benchmarks bør fastsættes, så markedet 
kan fungere korrekt. De bør også sørge for 
at undgå unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør også gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion, med 
undtagelse af elektricitet produceret af 
affaldsgasser fra industrielle 
produktionsprocesser. Hvis der er 
resterende kvoter i reservebeholdningen til 
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nytilkomne anlæg i 2020, bør disse 
auktioneres. Når principperne ved 
etablering af benchmarks i de individuelle 
sektorer defineres, bør Kommissionen 
konsultere arbejdsmarkedets parter inden 
for de berørte sektorer.

Or. en

Begrundelse

Affaldsgasser fra produktionsprocesser skal bruges umiddelbart efter deres produktion. For 
at sikre en effektiv genindvinding af dem må der tillades maksimal fleksibilitet ved brugen af 
disse gasser. Brugen af affaldsgasser fra produktionsprocesser til at generere elektricitet 
bidrager til bevarelse af ressourcerne og reduktionen af CO2 emissioner. Elektricitet, der 
produceres under disse specielle omstændigheder, bør ekskluderes fra auktioner. 

Ændringsforslag 95
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) såsom, 
men ikke begrænset til, etablering af 
sektor benchmarks for at mindske 
konkurrencefordrejningen i Fællesskabet 
mest muligt. Reglerne bør klart fastlægge 
processen til at etablere sektor 
benchmarks, som hensigtsmæssigt tager 
hensyn til de mest virksomme drivhusgas-
og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
-lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
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modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør også gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres. Når 
principperne ved etablering af 
benchmarks i de individuelle sektorer 
defineres, bør Kommissionen konsultere 
de berørte sektorer.

Or. en

Begrundelse

Principperne til at fastlægge benchmarks skal aftales med de berørte sektorer og afspejle de 
nuværende emissioner og tekniske muligheder i forbindelse med reduktion af emissioner 
inden for den sektor.

Ændringsforslag 96
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og 
-lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 

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

forud for handelsperioden, så markedet kan 
fungere korrekt. De bør også sørge for at 
undgå unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Or. en

Begrundelse

Forslaget til ændring af direktivet er på nuværende tidspunkt designet til at dæmpe de 
negative konsekvenser, der hænger sammen med auktionen i mangel af en international 
aftale, men det lykkes ikke omfattende at gøre noget ved de negative økonomiske 
konsekvenser, som vil opstå, hvis en betydningsfuld international aftale ikke skaber lige vilkår 
mellem virksomhederne i de konkurrerende lande.

Ændringsforslag 97
Philippe Busquin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 
mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 

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

biomasse og drivhusgasseparation og 
-lagring. Reglerne bør ikke tilskynde til at 
øge emissionerne og bør sikre, at en stadig 
større andel af disse kvoter auktioneres. 
Tildelinger fastsættes forud for 
handelsperioden, så markedet kan fungere 
korrekt. De bør også sørge for at undgå 
unødig konkurrencefordrejning på 
markederne for el og varme, der leveres til 
industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion, med 
undtagelse af elektricitet produceres af 
affaldsgasser som følge af industrielle 
produktionsprocesser.. Hvis der er 
resterende kvoter i reservebeholdningen til 
nytilkomne anlæg i 2020, bør disse 
auktioneres.

Or. en

Begrundelse

Affaldsgasser fra produktionsprocesser skal bruges umiddelbart efter deres produktion. For 
at sikre en effektiv genindvinding af dem må der tillades maksimal fleksibilitet ved brugen af 
disse gasser. Brugen af affaldsgasser fra produktionsprocesser til at generere elektricitet 
bidrager til bevarelse af ressourcerne og reduktionen af CO2 emissioner. Elektricitet, der 
produceres under disse specielle omstændigheder, bør ekskluderes fra auktioner. 

Ændringsforslag 98
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Midlertidige gratis tildelinger til anlæg 
bør være omfattet af samordnede 
fællesskabsregler (benchmarks) for at 

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

mindske konkurrencefordrejningen i 
Fællesskabet mest muligt. Reglerne bør 
tage hensyn til de mest virksomme 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse, rene energibærere som for 
eksempel hydrogen og 
drivhusgasseparation og -lagring. Reglerne 
bør ikke tilskynde til at øge emissionerne 
og bør sikre, at en stadig større andel af 
disse kvoter auktioneres. Tildelinger 
fastsættes forud for handelsperioden, så 
markedet kan fungere korrekt. De bør også 
sørge for at undgå unødig 
konkurrencefordrejning på markederne for 
el, varme og industrielle gasser der leveres 
til industrianlæg. Reglerne bør gælde for 
nyomfattede anlæg, der udfører de samme 
aktiviteter som bestående anlæg, der 
modtager midlertidige gratis tildelinger. 
Med sigte på at undgå 
konkurrencefordrejning på det indre 
marked bør der ikke gives gratis tildelinger 
til nytilkomne anlægs el-produktion. Hvis 
der er resterende kvoter i 
reservebeholdningen til nytilkomne anlæg i 
2020, bør disse auktioneres.

Or. en

Begrundelse

Hydrogen er på nuværende tidspunkt udviklet til stationær (decentraliseret elektricitet 
produktion) og ikke-stationær brug i hele EU som de politiske beslutningstageres foretrukne 
rene energibærer. Brugen af det er bevist på miljømæssige grundlag, der viser lignende, hvis 
ikke bedre ”god til brugspunkt” CO2 livscyklus emissionsvurderinger sammenlignet med 
andre typer brændstoffer.
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Ændringsforslag 99
Lena Ek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af CHP (kombineret varme- og el-produktion) er et erklæret mål for EU. 
Sammen med andre teknologier nævnt her bør reglerne for tildeling sikre, at handel med 
emission arbejder hen mod udvikling af teknologier, som har et større potentiale til at 
reducere CO2, specielt CHP. Dette ændringsforslag vil bringe sammenhæng med andre 
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regler, der beskæftiger sig med CHP i forslaget.

Ændringsforslag 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Alle typer forsyning bør inkluderes.
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Ændringsforslag 101
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Uanset hvad, bør yderst effektiv 
kombineret varme- og el-produktion, som 
en af hjørnestenene i 
klimaændringspolitikken få speciel støtte 
fra mekanismerne, der er etableret 
gennem dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Kombineret varme- og el-produktion kan potentielt bidrage meget til målet med at reducere 
CO2. ETS skal tage hensyn til dette potentiale og støtte det i tilstrækkelig grad.

Ændringsforslag 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
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kulstofemissioner (“kulstoflækage”), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

kulstofemissioner (“kulstoflækage”), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. I det 
tilfælde at en international aftale om 
klimaændring endnu ikke er afsluttet, 
hvilket fører til obligatoriske reduktioner 
af drivhusgasemissioner i de lande, der 
repræsenterer en kritisk masse af 
produktionen i sektorer underlagt EU’s 
ETS, som ikke får gratis kvoter 
sammenlignet med dem i EU, vil det være 
nødvendigt at undgå 
drivhusgasemissioner, der forekommer 
uden for EU og underminerer EU’s 
målsætning ved at føre til 
”kulstoflækage”. Reglerne omhandlende 
dette bør vedtages og bør gælde for import 
af varer, der ellers ville underminere 
denne målsætning. Disse regler bør være 
neutrale i forbindelse med effektueringen. 
For at være forberedt på sådan en 
eventualitet, der kan underminere 
integriteten af og fordelene ved 
Fællesskabets miljøforanstaltninger, bør en 
effektiv kulstofudligning i form af krav til 
importkvoter oprettes for import af 
energiintensive produkter til 
Fællesskabet. Definitionen af disse 
sektorer og delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. Disse regler bør 
anvende krav til importører af produkter, 
der ligner kravene, som gælder for de 
anlæg inden for EU, der ikke modtager 
gratis kvoter og som har vist sig at være 
udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage eller for international 
konkurrence i tredjeverdenslande, som 
ikke er underlagt en bindende og beviselig 
målsætning om at reducere 
drivhusgasemissioner i forbindelse med 
den internationale post-2012 klimapolitik 
rammen.

Or. en
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Ændringsforslag 103
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner (“kulstoflækage”), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 

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

Or. de

Begrundelse

Ligeledes er benchmark fremgangsmåden her, der er baseret på den bedste tilgængelige
teknologi, den mest effektive og billigste løsning. 

Ændringsforslag 104
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner (“kulstoflækage”), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner (“kulstoflækage”), og 
samtidig udsætte produktionsindustrier for 
økonomisk pres. Det kan underminere 
integriteten af og fordelene ved 
Fællesskabets miljøforanstaltninger. For at 
løse kulstoflækageproblemet og tabet af 
konkurrenceevne vil Fællesskabet tildele 
100 % gratis kvoter til anlæg, der er 
dækket af Fællesskabets system, som ikke 
primært producerer elektricitet. For de 
produktionsindustrier, hvor det er behørigt 
dokumenteret, at risikoen for kulstoflækage 
ikke kan bekæmpes på anden vis, og hvor 
en stor andel af 
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overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

Or. en

Begrundelse

Direktivforslaget er på nuværende tidspunkt designet til at dæmpe de negative miljømæssige 
konsekvenser, der hænger sammen med auktionen, hvor der ikke er en international aftale, 
men det lykkes ikke omfattende at belyse de negative økonomiske konsekvenser, der vil opstå, 
hvis en betydningsfuld international aftale ikke opretter lige vilkår mellem virksomheder i de 
konkurrerende lande.

Ændringsforslag 105
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner (“kulstoflækage”), og 
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samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier, afhængig 
af risikoen for kulstoflækage. Baseret på 
muligheden for et betydeligt tab af 
markedsandele for anlæg uden for 
Fællesskabet, der ikke tager affære for at 
reducere emissioner på en 
sammenlignelig måde, bør en liste over 
energiintensive industrisektorer, der er i 
risikozonen for kulstoflækage, være 
vedlagt som bilag til dette direktiv. 
Fællesskabet vil fortsætte med at tildele 
gratis kvoter til sektorer eller delsektorer, 
der opfylder de relevante kriterier, som 
bestemmer risikoen for kulstoflækage. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

Or. en

Begrundelse

Introduktionen af en liste over sektorer, der er i risikozonen for kulstoflækage vil bringe 
klarhed og øge den juridiske sikkerhed. I tilfælde af at en kulstoflækage identificeres, skal 
kvoterne baseres på benchmarks, men op til 100 % af kvoterne skal være gratis, bestemt ud
fra disse benchmarks, afhængig af risikoen for kulstoflækage.
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Ændringsforslag 106
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner (“kulstoflækage”), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og 
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner (“kulstoflækage”), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer og
delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
Baseret på muligheden for et betydeligt 
tab af markedsandele for anlæg uden for 
Fællesskabet, der ikke tager affære for at 
reducere emissioner på en 
sammenlignelig måde, bør en liste over 
energiintensive industrisektorer, der er i 
risikozonen for kulstoflækage, være 
vedlagt som bilag til dette direktiv. For at 
løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet fortsætte med at tildele alle 
gratis kvoter til sektorer eller delsektorer, 
som opfylder de relevante kriterier, der 
bestemmer risikoen for kulstoflækage. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
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kvoter ændres. sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

Or. en

Begrundelse

Introduktionen af en liste over sektorer, der er i risikozonen for kulstoflækage vil bringe 
klarhed og øge den juridiske sikkerhed. I det tilfælde at en kulstoflækage identificeres, skal
kvoterne baseres på benchmarks, men op til 100 % af kvoterne skal være gratis, bestemt ud
fra disse benchmarks, afhængig af risikoen for kulstoflækage.

Ændringsforslag 107
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Fællesskabet vil fortsat spille en 
ledende rolle i forhandlingerne om en 
ambitiøs international aftale, som skal nå 
målet om at begrænse den globale 
temperaturstigning til 2 °C, og det ser efter 
Bali-konferencens fremskridt positivt på 
udsigterne. Hvis andre industrilande og 
andre store drivhusgasemittenter ikke 
deltager i denne internationale aftale, kan 
visse energiintensive industrier i 
Fællesskabet, der er udsat for international 
konkurrence, bidrage til en øget udledning 
af drivhusgasser i tredjelande, hvor der 
ikke er tilsvarende begrænsninger for 
kulstofemissioner (“kulstoflækage”), og 
samtidig udsætte visse industrisektorer, 
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delsektorer for økonomisk pres. Det kan 
underminere integriteten af og fordelene 
ved Fællesskabets miljøforanstaltninger. 
For at løse kulstoflækageproblemet vil 
Fællesskabet tildele op til 100 % gratis 
kvoter til sektorer eller delsektorer, som 
opfylder de relevante kriterier. 
Definitionen af disse sektorer og 
delsektorer og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive genovervejet for 
at sikre, at der gribes ind, hvor det er 
nødvendigt, og at der ikke sker 
overkompensering. For de specifikke 
sektorer og delsektorer, hvor det er 
behørigt dokumenteret, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan bekæmpes på 
anden vis, og hvor en stor andel af 
produktionsomkostningerne udgøres af el, 
og denne el produceres på en effektiv 
måde, kan den valgte foranstaltning tage 
el-forbruget i produktionsprocessen med i 
betragtning, uden at den samlede mængde 
kvoter ændres.

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

Or. en

Begrundelse

Enhver forvrængning af det indre marked forårsaget af tildeling af kvoter, der ville resultere i 
et skift i produktionen fra industrier, som er specialiseret i industriel gasproduktion til 
forbrugere af sådanne gasser med det resultat, at emissionen af CO2 stiger bør undgås. Det 
bør anerkendes, at formålet med EU’s ETS er at reducere emissionen af drivhusgasser, og en 
afbrydelse af de nuværende metoder til industriel gasproduktion på en energieffektiv måde 
kunne have en modsat effekt.
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Ændringsforslag 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale 
parter og ud fra resultaterne af 
forhandlingerne om en international 
aftale fremlægge en rapport, som ledsages 
af passende forslag. Kommissionen bør i 
denne forbindelse udpege de 
energiintensive industrisektorer eller 
delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at 
mindske emissionerne. Energiintensive 
industrier, for hvilke det konstateres, at de 
er kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle 
foranstaltninger skal overholde 
UNFCCC's principper, herunder navnlig 
princippet om fælles, men differentieret 
ansvar og respektive kapaciteter, hvorved 
der også bør tages hensyn til de mindst 
udviklede landes særlige situation. 
Foranstaltningerne skal også stemme 

(20) For at sikre at effektiviteten i det 
europæiske system med 
emissionskvotehandel og for at forhindre 
europæiske restriktioner forårsaget af, at 
industrien flytter til lande med mindre 
stringente miljø restriktioner – for at 
forhindre et fald i de globale emissioner –
er det nødvendigt for energiintensive 
sektorer og delsektorer, der er underlagt 
international konkurrence, at introducere 
et effektivt system, der gør det muligt for 
Fællesskabets anlæg at have de samme 
vilkår som et tredje lands anlæg, blandt 
andet ved at underlægge importørerne 
krav, der er sammenlignelige med 
kravene fastlagt af EU’s anlæg ved en 
obligatorisk overgivelse af kvoter. Denne 
mekanisme er beregnet til kun at blive 
brugt over for lande, der, ifølge en 
international aftale, i I-landes tilfælde, 
ikke lykkes at lave forehavender, der er 
sammenlignelige med dem, der er optaget 
af EU med hensyn til reduktion af 
drivhusgasemission eller i nye 
vækstøkonomiers tilfælde, hvor det ikke 
lykkes at introducere nye og passende 
målsætninger, der er målbare, 
nævneværdige og beviselige i 
overensstemmelse med køreplanen 
vedtaget på Bali konferencen. 
Kommissionen bør identificere de 
sektorer, der sandsynligt er påvirket af 
kulstoflækage, baseret på yderst 
specifikke kriterier, for at sikre at risikoen 
for kulstoflækage er ordentlig vurderet og 
for at undgå overkompensering. 
Mekanismen med justeringsgrænsen bør 
være konsistent med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, specielt i 
henhold til WTO. 
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overens med Fællesskabets internationale 
forpligtelser, herunder i henhold til WTO-
aftalen.

Or. fr

Begrundelse

EU skal sende et budskab til lande, der er uvillige til at indgå internationale aftaler, at afslå 
at ratificere sådanne aftaler vil have konsekvenser for dem, der importerer deres produkter til 
Europa.

Ændringsforslag 109
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2010, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2009. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. 
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risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle 
foranstaltninger skal overholde 
UNFCCC's principper, herunder navnlig 
princippet om fælles, men differentieret 
ansvar og respektive kapaciteter, hvorved 
der også bør tages hensyn til de mindst 
udviklede landes særlige situation. 
Foranstaltningerne skal også stemme 
overens med Fællesskabets internationale 
forpligtelser, herunder i henhold til WTO-
aftalen.

Or. de

Begrundelse

Risikoen for kulstoflækage minimeres ved at introducere en benchmark model. Men det er 
ikke klart, hvorfor identificeringen af de pågældende sektorer kun bør foregå i 2010, da det 
kun ville forsinke de nødvendige investeringer. Et år bør være nok for Kommissionen til at 
tage en beslutning.

Ændringsforslag 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 

(20) Kommissionen vil derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en
analytisk rapport, der vurderer situationen 
med særlig henblik på energiintensive 
sektorer, der er i risikozonen for 
kulstoflækage. Denne rapport bør være 
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kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at 
mindske emissionerne. Energiintensive 
industrier, for hvilke det konstateres, at de 
er kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

ledsaget af alle relevante forslag, der bør 
inkludere justeringer af proportionen af 
gratis kvoter og som en supplerende 
metode et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Or. en

Begrundelse

Vurderingen skal udføres i alle sektorer, men med særlig vægt på udsatte sektorer. Det bør 
også klarlægges, at kulstofudligningssystemer skal bruges som supplement til andre primære 
tiltag. Forslag skal også være tilgængelige, så øgede byrder, som for eksempel øgede 
udgifter, der kommer fra de høje elektricitetspriser, kan tages op.
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Ændringsforslag 111
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at 
mindske emissionerne. Energiintensive 
industrier, for hvilke det konstateres, at de 
er kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Et sådan udligningssystem kunne stille 
krav til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Der bør også tages 
hensyn til spørgsmålet om sikkerheden for 
forsyningen af råmaterialer i EU. 
Foranstaltningerne skal også stemme 
overens med Fællesskabets internationale 
forpligtelser, herunder i henhold til WTO-
aftalen.
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henhold til WTO-aftalen.

Or. en

Begrundelse

Direktivforslaget er på nuværende tidspunkt designet til at dæmpe de negative miljømæssige 
konsekvenser, der hænger sammen med auktionen, hvor der ikke er en international aftale, 
men det lykkes ikke omfattende at belyse de negative økonomiske konsekvenser, der vil opstå, 
hvis en betydningsfuld international aftale ikke opretter lige vilkår mellem virksomheder i de 
konkurrerende lande.

Ændringsforslag 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2010, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. I 
denne forbindelse bør de energiintensive 
industrisektorer eller delsektorer, som kan 
tænkes at være kulstoflækagetruede, 
udpeges af direktivets organ. Det er yderst 
vigtigt, at denne liste kan suppleres, så 
alle industrisektorerne og delsektorerne 
der er udsatte for denne risiko kan 
identificeres senest den 30. juni 2009. 
Denne liste kan revideres efterfølgende, 
for at tage hensyn til – ved at bruge de 
samme kriterier – effekterne af ændringer 
i den globale situation. Kommissionen bør 
basere sin analyse på en vurdering af 
problemerne ved at videregive
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
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fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen. 
Sammenlignelige forpligtelser accepteret 
mellem I-lande og bidrag fra Ulande, 
specielt dem med mest økonomisk vækst, 
bør være målbare, beviselige og 
nævneværdige. Måle- og 
verificeringsmetoderne bør anerkendes på 
internationalt niveau.

Or. fr

Begrundelse

Da den international aftale skal være klar i december 2009, bør revideringen af 
Fællesskabets regler ikke udsættes til 2011. For at give sikkerhed til investeringerne er det 
nødvendigt, så hurtigt som muligt, at udpege hvilke sektorer, der er kulstoflækagetruede.

Det skal være muligt at opdatere listen, hvor der tages hensyn til vigtige udviklinger på 
globalt niveau inden for klimafeltet. Men sådan en opdatering må ikke blive udløst ensidigt på 
europæiske niveau, med mindre der sker vigtige internationale udviklinger.
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Ændringsforslag 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Kravene til kvoteimport bør
kunne stille krav til importører, som ville 
være lige så strenge, som de krav, der 
stilles til fællesskabsanlæg, med hensyn til
et krav om returnering af kvoter. Systemet 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.
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henhold til WTO-aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 114
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2010, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest 6 måneder 
efter den dato, hvor direktivet træder i 
kraft. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter og 
den indirekte effekt af CO2 videregivelse i 
elektricitetspriser i produktpriserne, uden 
at der sker tab af betydelige markedsandele 
til anlæg uden for Fællesskabet, som ikke 
gennemfører tilsvarende foranstaltninger 
for at mindske emissionerne. 
Energiintensive industrier, for hvilke det 
konstateres, at de er kulstoflækagetruede 
vil for direkte og hvis det er relevant 
indirekte emissioner få tildelt en større 
mænge gratis tildelinger. For nogle 
sektorer kunne der indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
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men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Or. en

Begrundelse

Industrien behøver klarhed i forbindelse med hvilke sektorer og delsektorer der er dækket af 
denne forpligtelse og de mulige foranstaltninger der tages på den tidligst mulige dato for at 
forberede de berørte anlæg på fremtidig produktion eller lukning. Foranstaltningerne bør 
tage hensyn til både den direkte og indirekte effekt fra videregivelse af CO2, hvis der skal 
gøres noget ved den alvorlige risiko for kulstoflækage. Kulstofudligningssystemet vil ikke 
være velegnet til alle sektorer. 

Ændringsforslag 115
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Der bør også tages 
hensyn til problemet med at sikre 
forsyningerne af råmaterialer i EU. 
Foranstaltninger, der tages skal også 
stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Or. de

Begrundelse

Adgang til råmaterialer er i stigende omfang ved at blive den vigtigste faktor i en succesfuld 
økonomisk udvikling og derfor er det en strategisk vigtighed. En massiv udgiftsbyrde, som en 
auktion af emissionskvoter ville betyde for nogle virksomheder, ville føre til en indstilling af 
indenrigsproduktion og til køb fra tredjeverdenslande. Dette ville øge afhængigheden af 
råmaterialer. Det ville også føre til en flytning af produktion til tredjeverdenslande, der 
besidder råmaterialer.
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Ændringsforslag 116
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Foranstaltningerne skal 
også stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 

(20) Kommissionen bør derfor nyvurdere 
situationen inden juni 2011, gennemføre 
drøftelser med alle relevante sociale parter 
og ud fra resultaterne af forhandlingerne 
om en international aftale fremlægge en 
rapport, som ledsages af passende forslag. 
Kommissionen bør i denne forbindelse 
udpege de energiintensive industrisektorer 
eller delsektorer, som kan tænkes at være 
kulstoflækagetruede senest den 30. juni 
2010. Kommissionen bør basere sin 
analyse på en vurdering af manglende 
muligheder for at videregive 
omkostningerne ved de krævede kvoter i 
produktpriserne, uden at der sker tab af 
betydelige markedsandele til anlæg uden 
for Fællesskabet, som ikke gennemfører 
tilsvarende foranstaltninger for at mindske 
emissionerne. Energiintensive industrier, 
for hvilke det konstateres, at de er 
kulstoflækagetruede kunne få tildelt en 
større mænge gratis tildelinger, eller der 
kunne indføres et effektivt 
kulstofudligningssystem, således at 
fællesskabsanlæg, som har en væsentlig 
risiko for kulstoflækage, og anlæg fra 
tredjelande konkurrerer på lige fod. Et 
sådan udligningssystem kunne stille krav 
til importører, som ville være lige så 
strenge, som de krav, der stilles til 
fællesskabsanlæg, f.eks. et krav om 
returnering af kvoter. Alle foranstaltninger 
skal overholde UNFCCC's principper, 
herunder navnlig princippet om fælles, 
men differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, hvorved der også bør tages 
hensyn til de mindst udviklede landes 
særlige situation. Der bør også tages 
hensyn til problemet med at sikre 
forsyningerne af råmaterialer i EU. 
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henhold til WTO-aftalen. Foranstaltninger der tages skal også 
stemme overens med Fællesskabets 
internationale forpligtelser, herunder i 
henhold til WTO-aftalen.

Or. de

Begrundelse

Adgang til råmaterialer er i stigende omfang ved at blive den vigtigste faktor i en succesfuld 
økonomisk udvikling og derfor er det en strategisk vigtighed. En massiv udgiftsbyrde, som en 
auktion af emissionskvoter ville betyde for nogle virksomheder, ville føre til en indstilling af 
indenrigsproduktion og til køb fra tredjeverdenslande. Dette ville øge afhængigheden af 
råmaterialer. Det ville også føre til en flytning af produktion til tredjeverdenslande, der 
besidder råmaterialer.

Ændringsforslag 117
Philippe Busquin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Ingen unødig forvrængning af 
konkurrencen bør skabes mellem anlæg 
uanset om de er udliciterede eller ej.

Or. en

Begrundelse

Enhver forvrængning af det indre marked, der er forårsaget af tildelingen af kvoter, som ville 
resultere i et skift i produktionen fra udliciterede anlæg til internaliserede anlæg med den 
konsekvens, at CO2 emissionerne stiger, bør undgås. Formålet med EU’s ETS er at reducere 
emissionen af drivhusgasser og afbrydelser i de nuværende produktionsmetoder med 
outsourcing på en energieffektiv måde kunne have en modsat effekt.
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Ændringsforslag 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Ingen unødig forvrængning af 
konkurrencen bør skabes mellem anlæg 
uanset om de er udliciterede eller ej.

Or. en

Begrundelse

For ikke at skabe incitamenter fra det nuværende forslag, der fører til 
markedsforvrængninger og også til forhøjede emissioner. Det er yderst vigtigt, at teksten i
direktivet afspejler ”outsourcing” af aktiviteter i mange sektorer. Enhver forvrængning af det 
indre marked, der er forårsaget af tildelingen af kvoter, som ville resultere i et skift i 
produktionen fra udliciterede anlæg til internaliserede anlæg med den konsekvens, at 
emissionerne stiger, bør undgås. Målet med systemet er at reducere emissioner og afbrydelser 
i de nuværende produktionsmetoder med outsourcing på en energieffektiv måde kunne have 
en modsat effekt.

Ændringsforslag 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre lige konkurrenceforhold i 
Fællesskabet bør der ske en samordning af, 
hvordan emissionsreduktionskreditter uden 
for Fællesskabet kan anvendes af 
driftsledere i fællesskabsordningen. Kyoto-
protokollen til De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC) fastsætter kvantificerede 
emissionsmål for industrilandene for 
perioden 2008-2012, og indfører godkendte 
emissionsreduktioner (CER'er) og 
emissionsreduktionsenheder (ERU'er) fra 
henholdsvis projekter under mekanismen 

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

for bæredygtig udvikling (CDM) og fælles 
gennemførelsesprojekter og industrilandes 
brug af dem for at opfylde en del af 
målene. Kyoto-protokollen giver ikke 
mulighed for at generere ERU'er fra 2013 
og fremefter, uden at der fastsættes nye 
kvantificerede emissionsmål for 
værtslandene, men CDM-kreditter kan 
potentielt fortsat genereres. Der bør 
fastsættes bestemmelser for fortsat brug af 
godkendte emissionsreduktioner (CER'er) 
og emissionsreduktionsenheder (ERU'er), 
når der foreligger en international 
klimaændringsaftale, fra lande, som er 
parter i aftalen. Hvis der ikke indgås sådan 
en aftale, vil muligheden for fortsat brug af 
CER'er og ERU'er underminere 
incitamentet og gøre det vanskeligt at nå 
Fællesskabets mål for øget brug af 
vedvarende energiformer. Brugen af 
CER'er og ERU'er bør ske i 
overensstemmelse med Fællesskabets mål 
om at udvinde 20 % af energien fra 
vedvarende kilder i 2020 og fremme 
energieffektivitet, innovation og 
teknologisk udvikling. Når Fællesskabet 
har indgået en tilfredsstillende international 
aftale, bør adgangen til kreditter fra 
projekter i tredjelande øges i takt med det 
stigende niveau for de 
emissionsreduktioner, der skal nås under 
fællesskabsordningen.

Or. en
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Begrundelse

Betingelserne for forskudte kreditter bør fastlægges inden for rammerne af FN og den 
omfattende internationale post-2012 aftale.

Ændringsforslag 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
op til det niveau, der var tilladt i perioden 
2008-2012, fra projekttyper, som blev 
accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er og ERU'er, der indehaves 
af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 
31. december 2014. Driftslederne bør have 
samme vished i forbindelse med projekter, 
som er oprettet før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
op til det niveau, der var tilladt i perioden 
2008-2012, fra projekttyper, som blev 
accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012. Derudover bør operatørerne også 
have lov til at gøre årligt brug af kvoter 
fra fleksible projektmekanismer (CER og 
ERU) eller andre godkendte kreditter fra 
tredjeverdenslande op til et maksimum på 
50 % af reduktionerne sammenlignet med 
kvoterne for perioden 2012 til 2018. Da 
medlemsstaterne ikke kan overføre CER'er 
og ERU'er, der indehaves af driftsledere, 
mellem forpligtelsesperioderne i henhold 
til internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
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ikke opretholdes efter den 
31. december 2014. Driftslederne bør have 
samme vished i forbindelse med projekter, 
som er oprettet før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

Or. de

Begrundelse

Øget fleksibilitet i forbindelse med omkostningseffektivitet.

Ændringsforslag 121
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
op til det niveau, der var tilladt i perioden 
2008-2012, fra projekttyper, som blev 
accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er og ERU'er, der indehaves 
af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
op til 25 % af niveauet i det respektive år, 
fra projekttyper, som blev accepteret af alle 
medlemsstater i fællesskabsordningen i 
perioden 2008-2012. Da medlemsstaterne 
ikke kan overføre CER'er og ERU'er, der 
indehaves af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
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ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 
31. december 2014. Driftslederne bør have 
samme vished i forbindelse med projekter, 
som er oprettet før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 
31. december 2014. Driftslederne bør have 
samme vished i forbindelse med projekter, 
som er oprettet før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

Or. en

Begrundelse

At binde de godkendte JI/CDM certifikater til den tilladte volumen under den anden 
handelsperiode er ikke i tråd med harmoniseringsarbejdet, da de forskellige medlemslande i 
den anden handelsperiode har fået tilladt forskellige procenter. Fortsættelsen af disse 
procenter efter den anden handelsperiode vil give anledning til en fortsat ulige behandling af 
operatører. Derfor er en samlet forskel, der på samme tid fjerner den ulige behandling og 
ikke krænker bevilligede rettigheder, er tilrådelig for at undgå sagsanlæg fra operatører i 
ugunstige positioner.

Ændringsforslag 122
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
op til det niveau, der var tilladt i perioden 
2008-2012, fra projekttyper, som blev 
accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er og ERU'er, der indehaves 
af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
og andre emissionsreducerings kreditter 
op til 10,5 % af deres årlige emissioner fra 
projekttyper, som blev accepteret af mindst 
en af medlemsstaterne i 
fællesskabsordningen frem til og inklusiv 
2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er og ERU'er, der indehaves 
af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
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i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 
31. december 2014. Driftslederne bør have 
samme vished i forbindelse med projekter, 
som er oprettet før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 
31. december 2014. Driftslederne bør have 
samme vished i forbindelse med projekter, 
som er oprettet før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

Or. en

Begrundelse

CDM og JI kreditter repræsenterer en effektiv metode at reducere CO2 emissioner på en 
omkostningseffektiv måde, mens det sikres, at udviklingslande har adgang til bedre 
teknologier. For at skabe en optimal fleksibilitet bør medlemsstaterne gensidigt anerkende 
projekttyperne, der allerede er anerkendt i en af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
op til det niveau, der var tilladt i perioden 
2008-2012, fra projekttyper, som blev 
accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-

(22) For at sikre forudsigeligheden bør 
driftsledere have vished for, hvorvidt de 
efter 2012 kan anvende CER'er og ERU'er 
op til det niveau, der var tilladt i perioden 
2008-2012, fra projekttyper, som blev 
accepteret af alle medlemsstater i 
fællesskabsordningen i perioden 2008-
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2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er og ERU'er, der indehaves 
af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 
31. december 2014. Driftslederne bør have 
samme vished i forbindelse med projekter, 
som er oprettet før 2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og 
fremefter.

2012. Da medlemsstaterne ikke kan 
overføre CER'er og ERU'er, der indehaves 
af driftsledere, mellem 
forpligtelsesperioderne i henhold til 
internationale aftaler (‘hensættelse’ af 
CER'er og ERU'er), før 2015, og kun hvis 
medlemsstaterne vælger at tillade 
hensættelser af sådanne CER'er og ERU'er 
i forbindelse med en begrænset ret til at 
hensætte sådanne kreditter, bør der skabes 
vished ved at kræve, at medlemsstaterne 
giver driftslederne mulighed for at ombytte 
CER'er og ERU'er, som er udstedt i 
forbindelse med emissionsreduktioner før 
2012, til kvoter, der gælder fra 2013. Da 
medlemsstaterne dog ikke bør forpligtes til 
at acceptere CER'er og ERU'er, som det 
ikke er sikkert, de vil kunne bruge i 
forbindelse med deres bestående 
internationale forpligtelser, bør dette krav 
ikke opretholdes efter den 
31. december 2014. Driftslederne bør have 
samme vished i forbindelse med energi 
produceret fra vedvarende energikilder og 
fra efterspørgselsside 
effektivitetsprojekter, som er oprettet før 
2013, for så vidt angår 
emissionsreduktioner fra 2013 og fremefter 
eksklusiv CER’er fra store 
vandkraftsprojekter.

Or. en

Begrundelse

Brugen af eksterne udligninger bør være begrænset til kreditter, der virkelig supplerer og 
medvirker til en bæredygtig udvikling i værtslandene. I særdeleshed bør CER’er og ERU’er 
fra sektorer, der er blevet udpeget som kulstoflækagetruede og udsat for international 
konkurrence, ikke have lov til at blive brugt inden for EU’s system efter 2012.
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Ændringsforslag 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Hvis indgåelsen af en international 
aftale forsinkes, bør der tages højde for 
anvendelsen af kreditter fra projekter af 
høj kvalitet i fællesskabsordningen ved 
hjælp af aftaler med tredjelande. Sådanne 
aftaler, som kan være bilaterale eller 
multilaterale, kunne sørge for, at 
projekter, som genererede ERU'er frem til 
2012, men ikke længere kan gøre dette 
inden for Kyoto-protokollens rammer, 
fortsat kan anerkendes i 
fællesskabsordningen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Betingelserne for udligningskreditter bør fastsættes inden for FN’s rammer og rammerne for 
den omfattende international post-2012 aftale.

Ændringsforslag 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der bør tilføjes en definition for 
fyringsanlæg i direktivet for at afklare, 
hvorvidt direktivet finder anvendelse på 
forskellige slags kedler, brændere, turbiner, 
varmeaggregater, industriovne, 
forbrændingsovne, sintringsovne, 
brændeovne, tørreovne, motorer, gasfakler 
og termiske eller katalytiske efterbrændere.

(28) Der bør tilføjes en definition for 
fyringsanlæg i direktivet, i 
overensstemmelse med den tilsvarende 
definition i Rådets Direktiv 96/61/EF af 
24. september 1996 om integreret 
forebyggelse af forurening og kontrol, for 
at afklare, hvorvidt direktivet finder 
anvendelse på forskellige slags kedler, 
brændere, turbiner, varmeaggregater, 
industriovne, forbrændingsovne, 
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sintringsovne, brændeovne, tørreovne, 
motorer, gasfakler og termiske eller 
katalytiske efterbrændere.

Or. de

Begrundelse

Betegnelsen ’fyringsanlæg’ bør defineres i overensstemmelse med Direktiv 96/61/EF for at 
garantere ensformighed i terminologi og ensrette lovgivningen om tilladelser og lovgivningen 
om emissionshandel.

Ændringsforslag 126
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der bør tilføjes en definition for 
fyringsanlæg i direktivet for at afklare, 
hvorvidt direktivet finder anvendelse på
forskellige slags kedler, brændere, turbiner, 
varmeaggregater, industriovne, 
forbrændingsovne, sintringsovne, 
brændeovne, tørreovne, motorer, gasfakler 
og termiske eller katalytiske 
efterbrændere.

(28) Der bør tilføjes en definition for 
fyringsanlæg i direktivet for at afklare, 
hvorvidt direktivet finder anvendelse på 
forskellige slags kedler, brændere, turbiner, 
varmeaggregater, industriovne, 
forbrændingsovne, sintringsovne, 
brændeovne, tørreovne, motorer.

Or. en

Begrundelse

Periodiske procesfakler er nødvendige i forbindelse med sikkerheden ved processen i de 
første og sidste stadier. Mens det ville være ønskværdigt at reducere denne type emission (for 
eksempel: anslåede udgifter med hensyn til mistet materiale på en ethylene cracker er på 
€400-€600 per ton CO2), er det ikke teknisk muligt. Derudover er det ikke klart, om der findes 
udstyr til at overvåge de periodiske fakler med den krævede præcision. 
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Ændringsforslag 127
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at nævne luftfart specifikt. Når luftfart er inkluderet i ETS, bør 
benchmark modellen anvendes på det og på maritim transport, hvor det er passende, da dette 
fremmer den mest effektive teknologi uden at skabe massive ekstra udgifter og derigennem 
forvrænge konkurrencen.

Ændringsforslag 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) [Hvad angår fremgangsmåden ved 
tildelingen, så bør luftfartssektoren 

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

behandles el-producerende anlæg. 
Fællesskabet og dets medlemsstater bør 
fortsætte deres bestræbelser på at nå til 
enighed om en global aftale om 
nedbringelse af drivhusgasemissioner fra 
luftfartssektoren og nyvurdere denne sektor 
som led i den næste revision af 
fællesskabsordningen.]

Or. en

Begrundelse

Luftfart bør behandles på samme måde som elektricitetssektoren, da den også kan overgive 
størstedelen af udgifterne til forbrugerne og inklusionen af operatører i handelssystemet med 
gratis kvoter, som derfor ville føre til uventede gevinster for sektoren på bekostning af 
forbrugerne uden en miljømæssig fordel.

Ændringsforslag 129
Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) [Hvad angår fremgangsmåden ved 
tildelingen, så bør luftfartssektoren 
behandles som andre sektorer, der
modtager midlertidige gratis tildelinger, 
frem for at blive behandlet som el-
producerende anlæg. Det betyder, at 80 % 
af tildelingerne bør være gratis i 2013, og 
at tildelingen til luftfartssektoren derefter 
bør nedsættes med lige store mængder 
hvert år, indtil der nås en gratis tildeling på 
nul i 2020. Fællesskabet og dets 
medlemsstater bør fortsætte deres 

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

luftfartssektoren og nyvurdere denne sektor 
som led i den næste revision af 
fællesskabsordningen.]

Or. en

Begrundelse

Auktionsprocessen vil udgøre den største igangværende globale auktion, der nogensinde er 
blevet afholdt. Det er af afgørende betydning, at et likvidt marked for kvoter vedligeholdes til 
enhver tid, og at mulige markedssvigt undgås. Derfor er der brug for en indkørselsperiode, 
som understøtter en ordentlig overgang fra elektricitetsmarkedet til en fuldstændig auktion 
for at mindske de negative effekter for produktionskapaciteten og elektricitetspriser for at 
undgå at de nationale industrier oplever forvrængninger på det indre europæiske marked, der 
er fremkaldt af energipriser. 

Ændringsforslag 130
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Det er vigtigt at udvide systemet i 
fremtiden til at omfatte andre store 
emissionskilder for drivhusgasser, specielt 
inden for transport sektoren, som 
shippingoperatører. Til det formal bør 
Kommissionen indsende passende 
ændringsforslag så hurtigt som muligt 
sammen med en vurdering af 
påvirkningen og med det formål at 
inkludere maritim transport i 
Fællesskabets system i 2013 og sætte en 
dato for inkluderingen af fragttransport 
på land.

Or. nl

Begrundelse

Fragttransport på land og maritim transport bør inkluderes i ETS.
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Ændringsforslag 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. 
Kommissionen bør navnlig bemyndiges til 
at vedtage foranstaltninger i forbindelse 
med auktionering af kvoter, midlertidig 
tildeling af kvoter i Fællesskabet,
overvågning, rapportering og verifikation 
af emissioner, akkreditering af verifikatorer 
og gennemførelsen af samordnede regler 
for projekter. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv, bør de vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
omhandlet i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

(34) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af dette direktiv bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. 
Kommissionen bør navnlig bemyndiges til 
at vedtage foranstaltninger i forbindelse 
med auktionering af kvoter i forhold til 
benchmarks modellen, overvågning, 
rapportering og verifikation af emissioner, 
akkreditering af verifikatorer og 
gennemførelsen af samordnede regler for 
projekter. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv, bør de vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
omhandlet i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Or. de

Begrundelse

Der skal ikke være nogen midlertidig tildeling af gratis kvoter, da benchmark modellen også 
bliver introduceret for energiintensive industrier. Auktioner vil derfor kun finde sted i forhold 
til benchmark modellen, under den forudsætning at det pågældende anlæg forbliver under 
benchmark.
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