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Ändringsförslag 44
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det yttersta målet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändring, som 
på Europeiska gemenskapens vägnar 
godkändes genom rådets beslut 94/69/EG 
av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären på en nivå som gör att skadlig 
mänsklig påverkan på klimatsystemet kan 
förhindras. För att detta mål ska kunna 
uppnås får den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan inte 
nå en nivå som är högre än 2° C över den 
förindustriella nivån. Den senaste 
utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Detta innebär att gemenskapen måste 
öka sina ansträngningar och att 
industriländerna snabbt måste engagera 
sig och uppmuntras till att delta i processen 
för att minska utsläppen.

(2) Det yttersta målet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändring, som 
på Europeiska gemenskapens vägnar 
godkändes genom rådets beslut 94/69/EG 
av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären på en nivå som gör att skadlig 
mänsklig påverkan på klimatsystemet kan 
förhindras. För att detta mål ska kunna 
uppnås får den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan inte 
nå en nivå som är högre än 2° C över den 
förindustriella nivån. Den senaste 
utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Detta innebär att gemenskapen måste 
öka sina ansträngningar, att både gamla 
och nya industriländer snabbt måste 
engagera sig och att utvecklingsländerna 
måste uppmuntras att delta i processen för 
att minska utsläppen.

Or. en

Motivering

Med tanke på att de nyindustrialiserade ländernas andel av utsläppen stadigt ökar måste 
målet vara att säkra deras deltagande och inte bara att uppmuntra det.
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Ändringsförslag 45
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det yttersta målet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändring, som 
på Europeiska gemenskapens vägnar 
godkändes genom rådets beslut 94/69/EG 
av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären på en nivå som gör att skadlig 
mänsklig påverkan på klimatsystemet kan 
förhindras. För att detta mål ska kunna 
uppnås får den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan inte 
nå en nivå som är högre än 2° C över den 
förindustriella nivån. Den senaste 
utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Detta innebär att gemenskapen måste 
öka sina ansträngningar och att 
industriländerna snabbt måste engagera sig 
och uppmuntras till att delta i processen 
för att minska utsläppen.

(2) Det yttersta målet för FN:s 
ramkonvention om klimatförändring, som 
på Europeiska gemenskapens vägnar 
godkändes genom rådets beslut 94/69/EG 
av den 15 december 1993 om slutande av 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändring, är att stabilisera 
koncentrationerna av växthusgaser i 
atmosfären på en nivå som gör att skadlig 
mänsklig påverkan på klimatsystemet kan 
förhindras. För att detta mål ska kunna 
uppnås får den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan inte 
nå en nivå som är högre än 2° C över den 
förindustriella nivån. Den senaste 
utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC) visar att för att det 
målet ska kunna uppnås måste de globala 
utsläppen av växthusgaser nå sin topp före 
2020. Detta innebär att gemenskapen måste 
öka sina ansträngningar, att 
industriländerna snabbt måste engagera sig 
och att utvecklingsländerna måste delta i 
processen för att minska utsläppen.

Or. en

Motivering

Målet måste vara att säkra utvecklingsländernas deltagande och inte bara att uppmuntra det.
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Ändringsförslag 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Europeiska rådet har beslutsamt åtagit 
sig att före 2020 minska gemenskapens 
sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 
minst 20 % jämfört med nivåerna 1990, 
eller med 30 % om andra industriländer 
åtar sig att minska sina utsläpp i liknande 
omfattning, och om ekonomiskt mer 
framskridna utvecklingsländer bidrar på ett 
sätt som står i proportion till deras ansvar 
och respektive möjligheter. Till 2050 bör 
utsläppen av växthusgaser ha minskats med 
minst 50 % jämfört med 1990 års nivåer.
Alla ekonomiska sektorer bör bidra till att 
uppnå dessa utsläppsminskningar, även 
den internationella luft- och sjöfarten.
Utsläpp från internationella 
sjötransporter bör ingå i EU:s 
utsläppshandelssystem senast 2015 eller i 
annat fall i förslaget till 
Europaparlamentets och rådets beslut om 
medlemsstaternas insatser för att minska 
sina utsläpp av växthusgaser i enlighet 
med gemenskapens åtaganden om 
minskning av växthusgasutsläppen till 
2020.

Or. en

Ändringsförslag 47
Esko Seppänen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Eftersom priset på utsläppsrätter 
läggs till på priset på utsläppsfri el 
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innebär EU:s utsläppshandelssystem att 
priset på all el ökar påtagligt. Dessutom 
förs kostnaderna för koldioxidutsläppen 
över på den europeiska industrin genom 
energipriset.

Or. en

Motivering

Dessa problem beror på det marknadsbaserade prissättningssystemet för el i grossistledet.

Ändringsförslag 48
Esko Seppänen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Till följd av prissättningssystemet för 
el i grossistledet kommer detta direktiv att 
innebära en nystart för investeringar i 
utsläppsfria kärntekniska anläggningar.

Or. en

Motivering

Prissättningssystemet för el gynnar utsläppsfri kraftproduktion. Priset på all el ökar i 
praktiken på grund av priset på utsläppsrätterna och är oberoende av 
produktionskostnaderna och användningen av utsläppsrätter i elproduktionen.

Ändringsförslag 49
Esko Seppänen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) För att undvika ekonomiskt missbruk 
måste EU:s utsläppshandelssystem vara 
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fritt från en värdepapperisering av 
utsläppsrätter på finansmarknaderna. 
Annars kommer spekulationer att skapa 
enorma problem vid prissättningen av 
rätterna och av elen.

Or. en

Motivering

Om utsläppsrätterna värdepapperiseras har man inte lärt läxan från den senaste tidens 
problem på den amerikanska hypoteksmarknaden, där subprimelån placerats i riskfyllda 
paket tillsammans med andra värdepapper. Om utsläppsrätterna fritt kan göras om till 
finansiella produkter kommer marknadskrafterna att använda dem i spekulativt syfte för att 
göra dem till en bristvara och sko sig ekonomiskt, till förfång för både elkonsumenterna, 
hushållen och industrin.

Ändringsförslag 50
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina
utsläpp av växthusgaser med minst 20 % 
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa 
anläggningar senast 2020 ligga 21 % under 
deras utsläppsnivåer för 2005.

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 % 
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa 
anläggningar senast 2020 ligga 21 % under 
deras utsläppsnivåer för 2005. För att 
steget från 20 % till 30 % ska bli mindre 
bör man redan nu ta steget till 
25-procentiga utsläppsminskningar inom 
EU:s utsläppshandelssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 51
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 % 
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa 
anläggningar senast 2020 ligga 21 % under 
deras utsläppsnivåer för 2005.

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 % 
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa 
anläggningar senast 2020 ligga 21 % under 
deras utsläppsnivåer för 2005 och således 
mer än 30 % under utsläppsnivåerna för 
1990.

Or. en

Motivering

Det vanliga referensåret är 1990. Därför bör den ungefärliga procentsatsen för de 
koldioxidminskningar som fram till 2020 ska uppnås inom ramen för EU:s 
utsläppshandelssystem även anges i jämförelse med 1990. Detta är av särskilt intresse för de 
internationella förhandlingarna, där EU måste visa vad man uppnått sedan 1990. 30 % var 
den siffra som kommissionen angav vid utfrågningen i Europaparlamentet den 15 maj 2008.

Ändringsförslag 52
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 

(4) För att dessa långsiktiga mål ska kunna 
uppnås är det lämpligt att på ett 
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förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 % 
jämfört med utsläppsnivåerna 1990 ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
bör de utsläppsrätter som tilldelas dessa 
anläggningar senast 2020 ligga 21 % under 
deras utsläppsnivåer för 2005.

förutsägbart sätt fastställa vilka 
utsläppsminskningar som krävs av de 
anläggningar som täcks av 
gemenskapssystemet. För att 
gemenskapens åtagande att minska sina 
utsläpp av växthusgaser med minst 20 %,
jämfört med utsläppsnivåerna under 
Kyotoprotokollets internationellt erkända 
referensår 1990, ska kunna uppnås på ett 
kostnadseffektivt sätt, bör de utsläppsrätter 
som tilldelas dessa anläggningar senast 
2020 ligga 15 % under deras 
utsläppsnivåer för 2005.

Or. de

Motivering

De totala utsläppsmängderna skulle enligt beräkningen uppgå till 4,65 miljarder ton vid en 
20-procentig minskning jämfört med 1990. Fram till 2020 ska minskningar på 
2,67 miljarder ton åstadkommas av sektorer som inte omfattas av utsläppshandelssystemet. 
Vidare visar beräkningen, i motsats till kommissionens påstående, att kravet på de sektorer 
som omfattas av utsläppshandelssystemet bör ligga på 15-procentiga utsläppsminskningar 
jämfört med 2005 års nivåer.

Ändringsförslag 53
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att gemenskapssystemet ska bli 
säkrare och mer förutsägbart bör det 
fastställas bestämmelser som ökar 
gemenskapssystemets bidrag till den totala 
minskningen på mer än 20 %. Detta är 
särskilt viktigt om Europeiska rådets mål 
att minska utsläppen med 30 % till 2020 
ska kunna uppnås – ett mål som ur 
vetenskaplig synvinkel anses nödvändigt 
om man vill undvika farliga 
klimatförändringar.

(5) För att gemenskapssystemet ska bli 
säkrare och mer förutsägbart bör det 
fastställas bestämmelser som ökar 
gemenskapssystemets bidrag till den totala 
minskningen på mer än 20 %. Detta är 
särskilt viktigt om Europeiska rådets mål 
att minska utsläppen med 30 % till 2020 
ska kunna uppnås – ett mål som ur 
vetenskaplig synvinkel anses nödvändigt 
om man vill undvika att 
klimatförändringarna får farliga 
konsekvenser, förutsatt att andra 
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industriländer förbinder sig till 
jämförbara utsläppsminskningar och att 
de ekonomiskt mest utvecklade 
utvecklingsländerna bidrar på ett sätt som 
står i proportion till deras ansvar och 
kapacitet. En rättvis fördelning av bördan 
mellan gemenskapens system och andra 
ekonomiska sektorer bör säkerställas på 
grundval av vetenskapliga rön.

Or. en

Motivering

Ytterligare minskningar från EU:s sida måste motsvaras av likvärdiga åtgärder av länder till 
vilka det finns risk för koldioxidläckage.

Ändringsförslag 54
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Särskilt energiintensiva 
industrisektorer bör undantas från 
utauktioneringen av utsläppsrätter. Detta 
bör gälla åtminstone fram till 2020 och, 
med förbehåll för ett eventuellt 
internationellt avtal, även därefter. 
Tilldelningen av gratisrätter bör inte vara 
begränsad utan bör uppgå till 100 %. Ett 
bindande undantag för den 
energiintensiva industrin bör frångås 
endast om ett internationellt avtal efter 
Kyoto garanterar samma 
konkurrensvillkor för 
industriproduktionen över hela världen.

Or. de

Motivering

De energiintensiva industrisektorerna behöver tillförlitliga grundvalar för sin planering för 
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att kunna göra investeringar och därigenom få rättvisa chanser i den internationella 
konkurrensen.

Ändringsförslag 55
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Träd på rot, men även trä och 
träprodukter, är en mycket viktig källa för 
avskiljning och lagring av koldioxid. Som 
ersättning till fossila bränslen kan virke 
dessutom bidra till att bekämpa 
växthuseffekten. Sammantaget utgör 
skogarna naturliga koldioxidreservoarer, 
men koldioxiden släpps ut i atmosfären 
när skogarna huggs ned och bränns. 
Därför är det viktigt att införa 
mekanismer för skogsskydd för att dämpa 
den globala uppvärmningen.

Or. fr

Motivering

Den förändrade markanvändningen (exempelvis avskogningen i tropikerna) anses ligga 
bakom 20 procent av världens växthusgasutsläpp. De årliga utsläpp av växthusgaser i 
världen som kan kopplas till avskogning uppgår till 6 miljarder ton koldioxidekvivalenter.

Enbart i Frankrike utgör lagring 15,6 miljoner ton koldioxid och fångar upp 10 % av 
växthusgasutsläppen. Ersättning uppskattas till 14 miljoner ton koldioxid. Utan sin skog och 
sitt trä skulle Frankrike släppa ut ytterligare 108 miljon ton koldioxid, dvs. ca 20 % mer.
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Ändringsförslag 56
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Anläggningar som släpper ut mindre 
än 25 000 ton koldioxid årligen bör inte 
omfattas av detta direktiv.

Or. de

Motivering

Anläggningar med mindre än 25 000 ton koldioxidutsläpp svarar endast för en liten del av 
industrins totala utsläpp och bör därför undantas från tillämpningsområdet. På så vis 
minskar man dessutom avsevärt de små och medelstora företagens byråkratiska börda.

Ändringsförslag 57
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Med tanke på skogssektorns stora 
potential att dämpa den globala 
uppvärmningen bör det införas 
incitament för att främja och utveckla 
denna sektor, med respekt för skogens 
övriga funktioner.

Or. fr

Motivering

I klimatpanelens rapport från 2007 heter det bland annat att de långsiktigt främsta dämpande 
effekterna kommer att komma från strategier för hållbar skogsutveckling som syftar till att 
bibehålla eller öka skogarnas koldioxidlager med samtidig produktion av virke, massaved och 
träenergi. Vidare bör man erinra sig Europaparlamentets resolution av den 
15 november 2007, där kommissionen uppmanades att även låta viss skogsbruksverksamhet 
ingå i utsläppshandelssystemet.
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Ändringsförslag 58
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Direktiv 2003/87/EG och direktiv 
2004/101/EG om ändring av direktiv 
2003/87/EG bör anpassas till 
Kyotoprotokollets bestämmelser om 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk 
(LULUCF).

Or. fr

Motivering

Kyotoprotokollet ger industriländerna i bilaga B minskningsmål för växthusgasutsläpp 
angivna i siffror. I många artiklar talas det om LULUCF-verksamhet (av engelskans ”Land 
Use, Land Use Change and Forestry”), det vill säga skogsodling, återbeskogning, 
avskogning, skogsförvaltning, förvaltning av jordbruksmark, förvaltning av betesmarker och 
förnyelse av vegetation.

Ändringsförslag 59
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Det europeiska systemet för handel 
med utsläppsrätter och Kyotoprotokollets 
”projektmekanismer” bör kopplas 
samman helt genom att LULUCF-
verksamhet inbegrips i direktiv 
2003/87/EG och i direktiv 2004/101/EG 
om ändring av direktiv 2003/87/EG.

Or. fr
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Motivering

Direktiv 2004/101/EG av den 27 oktober 2004 om ändring av direktiv 2003/87/EG omfattar 
inte skogs- och jordbruksverksamhet.

Skogsindustrin och flera miljöorganisationer stöder tanken på att låta LULUCF ingå i 
utsläppshandelssystemet. De åberopar den betydande inverkan som sådan verksamhet har på 
klimatförändringarna, med tanke på att avskogningen står för 20 % av de globala utsläppen 
av växthusgaser. Att även ta med sådan verksamhet skulle dessutom vara ett sätt att främja 
hållbar utveckling i icke-industrialiserade länder.

Ändringsförslag 60
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) Kommissionen bör undersöka 
villkoren för att LULUCF-verksamhet ska 
kunna inbegripas i direktiv 2003/87/EG 
och direktiv 2004/101/EG om ändring av 
direktiv 2003/87/EG mot bakgrund av de 
förslag som lades fram vid 
Balikonferensen och mot bakgrund av 
den tekniska utvecklingen. Kommissionen 
bör lägga fram ett lagstiftningsförslag om 
detta för Europaparlamentet och rådet 
senast i slutet av 2008.

Or. fr

Motivering

Vissa medlemsstater anklagar kommissionen för att inte tillräckligt väl ha motiverat sitt 
beslut att utelämna LULUCF-verksamhet och beklagar även detta beslut eftersom både 
Europeiska rådet i sina slutsatser av den 9 mars 2007 och Europaparlamentet i sin resolution 
av den 15 november 2007 om klimatkonferensen på Bali har uppmanat kommissionen att titta 
på ett införande av LULUCF i utsläppshandelssystemet. Ett inbegripande av sådan 
verksamhet i utvecklingsländer skulle utgöra en betydande finansieringskälla som skulle 
kunna säkra skyddet av den biologiska mångfalden och återplanteringen av förstörda skogar.
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Ändringsförslag 61
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 10 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom man 
nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

(10) I de fall likvärdiga åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser (särskilt 
skattemässiga åtgärder) införts för mindre 
anläggningar vars utsläpp inte överstiger en 
tröskel på 25 000 ton koldioxid per år, bör 
det finnas ett förfarande som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att, så länge 
åtgärderna tillämpas, utesluta dessa mindre 
anläggningar från systemet med 
utsläppshandel. Relativt sett erbjuder denna 
tröskel maximala vinster i minskade 
administrativa kostnader för varje ton som 
inte omfattas av systemet, och leder också 
till förenklad administration. Eftersom man 
nu frångår de femåriga 
tilldelningsperioderna bör det, i syfte att 
öka säkerheten och förutsägbarheten, 
fastställas bestämmelser om hur ofta 
tillstånden för utsläpp av växthusgaser ska 
ses över.

Or. de

Motivering

De byråkratiska kostnaderna och merkostnaderna för små och medelstora företag bör hållas 
så låga som möjligt. Detta motiverar en höjning av gränsvärdena för mindre anläggningar 
till 25 000 ton koldioxid per år, förutsatt att man även där åstadkommer utsläppsminskningar 
via andra åtgärder.
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Ändringsförslag 62
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den sammanlagda kvantiteten 
utsläppsrätter i gemenskapen bör minska 
linjärt räknat från mitten av perioden 2008 
– 2012, så att systemet med utsläppshandel 
med tiden ger gradvis tilltagande och 
förutsägbara minskningar. Den årliga 
minskningen av utsläppsrätter bör uppgå 
till 1,74 % av de utsläppsrätter som 
utfärdats av medlemsstaterna i enlighet 
med kommissionens beslut om 
medlemsstaternas nationella 
tilldelningsplaner för perioden 2008–2012, 
så att gemenskapssystemet på ett 
kostnadseffektivt sätt bidrar till att uppnå 
gemenskapens åtagande att åstadkomma en 
minskning av utsläppen med minst 20 % 
till 2020.

(11) Den sammanlagda kvantiteten 
utsläppsrätter i gemenskapen bör minska 
linjärt räknat från mitten av perioden 
2008–2012, så att systemet med 
utsläppshandel med tiden ger gradvis 
tilltagande och förutsägbara minskningar.
Den årliga minskningen av utsläppsrätter 
bör motsvara en konstant 
minskningsfaktor på 1,10 % av de 
utsläppsrätter som utfärdats av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om 
medlemsstaternas nationella 
tilldelningsplaner för perioden 2008–2012, 
så att gemenskapssystemet på ett 
kostnadseffektivt sätt bidrar till att uppnå 
gemenskapens åtagande att åstadkomma en 
minskning av utsläppen med minst 20 % 
till 2020.

Or. de

Motivering

De totala utsläppsmängderna skulle enligt beräkningen uppgå till 4,65 miljarder ton vid en 
20-procentig minskning jämfört med 1990. Fram till 2020 ska minskningar på 
2,67 miljarder ton åstadkommas av sektorer som inte omfattas av utsläppshandelssystemet. 
Vidare visar beräkningen, i motsats till kommissionens påstående, att kravet på de sektorer 
som omfattas av utsläppshandelssystemet bör ligga på 15-procentiga utsläppsminskningar 
jämfört med 2005 års nivåer. Därför ändras även den årliga minskningen.



AM\728287SV.doc 17/94 PE407.871v01-00

SV

Ändringsförslag 63
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den sammanlagda kvantiteten 
utsläppsrätter i gemenskapen bör minska 
linjärt räknat från mitten av perioden 2008 
– 2012, så att systemet med utsläppshandel 
med tiden ger gradvis tilltagande och 
förutsägbara minskningar. Den årliga 
minskningen av utsläppsrätter bör uppgå 
till 1,74 % av de utsläppsrätter som 
utfärdats av medlemsstaterna i enlighet 
med kommissionens beslut om 
medlemsstaternas nationella 
tilldelningsplaner för perioden 2008–2012, 
så att gemenskapssystemet på ett 
kostnadseffektivt sätt bidrar till att uppnå
gemenskapens åtagande att åstadkomma en 
minskning av utsläppen med minst 20 %
till 2020.

(11) Den sammanlagda kvantiteten 
utsläppsrätter i gemenskapen bör minska 
linjärt räknat från mitten av perioden 2008 
– 2012, så att systemet med utsläppshandel 
med tiden ger gradvis tilltagande och 
förutsägbara minskningar. Den årliga 
minskningen av utsläppsrätter bör uppgå 
till 2 % av de utsläppsrätter som utfärdats 
av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om 
medlemsstaternas nationella 
tilldelningsplaner för perioden 2008–2012, 
så att gemenskapssystemet på ett 
kostnadseffektivt sätt bidrar till att uppnå 
gemenskapens åtagande att åstadkomma en 
minskning av utsläppen med minst 25 %
till 2020.

Or. en

Motivering

På Bali var åsikten att industriländerna fram till 2020 skulle minska sina växthusgasutsläpp 
med 25–40 % jämfört med 1990 års nivåer. För att detta mål ska kunna uppnås bör EU:s 
utsläppshandelssystem starta med en minskning på 25 % år 2020 (jämfört med 2005 års 
nivåer), som sedan kan justeras till 30 % inom ramen för ett internationellt avtal för perioden 
efter 2012. Detta innebär att den linjära faktorn bör justeras till 2 % (1,74 x 25/21). Steget 
från 25 % till 30 % skulle då vara relativt lätt att ta jämfört med steget från 20 % till 30 %. 
Med ett minskningsmål på 30 % skulle den linjära faktorn bli 2,5, såvida inte kommissionen 
visar att en annan faktor bör tillämpas.
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Ändringsförslag 64
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta bidrag motsvarar en 
utsläppsminskning inom ramen för 
gemenskapens system med 21 % 2020, 
jämfört med de rapporterade nivåerna 
2005, med beaktande av effekterna av det 
utvidgade tillämpningsområdet mellan 
perioden 2005–2007 och perioden 2008–
2012 och de utsläppssiffror 2005 för 
handelssektorn som använts för 
bedömningen av Bulgariens och 
Rumäniens nationella tilldelningsplan för 
perioden 2008–2012, vilket ger en total 
kvantitet på högst 1720 miljoner
utsläppsrätter under 2020. De exakta 
kvantiteterna kommer att beräknas när 
medlemsstaterna har tilldelat utsläppsrätter 
i enlighet med kommissionens beslut 
rörande de nationella tilldelningsplanerna 
för perioden 2008–2012, eftersom 
utsläppsrätterna för vissa anläggningar inte 
kunde godkännas förrän utsläppen från 
dessa anläggningar hade bestyrkts och 
kontrollerats. Så snart utsläppsrätter har 
tilldelats för perioden 2008–2012, kommer 
kommissionen att offentliggöra den 
sammanlagda kvantiteten för hela 
gemenskapen. Denna bör justeras med 
avseende på anläggningar som tas med i 
gemenskapssystemet under perioden 
2008-2012 eller från 2013 och framåt.

(12) Detta bidrag motsvarar en 
utsläppsminskning inom ramen för 
gemenskapens system med 15 % 2020, 
jämfört med de rapporterade nivåerna 
2005, och en minskning med xx % 
jämfört med 1990, med beaktande av 
effekterna av det utvidgade 
tillämpningsområdet mellan perioden 
2005–2007 och perioden 2008–2012 och 
de utsläppssiffror 2005 för handelssektorn 
som använts för bedömningen av 
Bulgariens och Rumäniens nationella 
tilldelningsplan för perioden 2008–2012, 
vilket ger en total kvantitet på högst 1 850 
miljoner utsläppsrätter under 2020 till 
anläggningar som får tilldelningar för 
perioden 2008–2012 och ca 130 miljoner 
utsläppsrätter för sektorer och gaser som 
tillkommer efter 2013. De exakta 
kvantiteterna och den procentuella 
minskningsfaktorn kommer att beräknas 
när medlemsstaterna har tilldelat 
utsläppsrätter i enlighet med 
kommissionens beslut rörande de 
nationella tilldelningsplanerna för perioden 
2008–2012, eftersom utsläppsrätterna för 
vissa anläggningar inte kunde godkännas 
förrän utsläppen från dessa anläggningar 
hade bestyrkts och kontrollerats. Så snart 
utsläppsrätter har tilldelats för perioden 
2008–2012, kommer kommissionen att 
offentliggöra den sammanlagda kvantiteten 
för hela gemenskapen. Denna bör justeras 
med avseende på anläggningar som tas 
med i gemenskapssystemet under perioden 
2008–2012 eller från 2013 och framåt.

Or. de



AM\728287SV.doc 19/94 PE407.871v01-00

SV

Motivering

Av insynsskäl bör även uppgifter i förhållande till 1990 års nivåer räknas ut. Kommissionen 
uppmanas att göra detta. Vidare sker här en anpassning till följd av resultaten från andra 
uträkningar.

Ändringsförslag 65
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta bidrag motsvarar en 
utsläppsminskning inom ramen för 
gemenskapens system med 21 % 2020, 
jämfört med de rapporterade nivåerna 
2005, med beaktande av effekterna av det 
utvidgade tillämpningsområdet mellan 
perioden 2005–2007 och perioden 2008–
2012 och de utsläppssiffror 2005 för 
handelssektorn som använts för 
bedömningen av Bulgariens och 
Rumäniens nationella tilldelningsplan för 
perioden 2008–2012, vilket ger en total 
kvantitet på högst 1720 miljoner 
utsläppsrätter under 2020. De exakta 
kvantiteterna kommer att beräknas när 
medlemsstaterna har tilldelat utsläppsrätter 
i enlighet med kommissionens beslut 
rörande de nationella tilldelningsplanerna 
för perioden 2008–2012, eftersom 
utsläppsrätterna för vissa anläggningar inte 
kunde godkännas förrän utsläppen från 
dessa anläggningar hade bestyrkts och 
kontrollerats. Så snart utsläppsrätter har 
tilldelats för perioden 2008–2012, kommer 
kommissionen att offentliggöra den 
sammanlagda kvantiteten för hela 
gemenskapen. Denna bör justeras med 
avseende på anläggningar som tas med i 
gemenskapssystemet under perioden 2008–
2012 eller från 2013 och framåt.

(12) Detta bidrag motsvarar en 
utsläppsminskning inom ramen för 
gemenskapens system med 21 % 2020, 
jämfört med de rapporterade nivåerna 
2005, och en minskning med mer än 30 % 
jämfört med 1990 års nivåer, med 
beaktande av effekterna av det utvidgade 
tillämpningsområdet mellan perioden 
2005–2007 och perioden 2008–2012 och 
de utsläppssiffror 2005 för handelssektorn 
som använts för bedömningen av 
Bulgariens och Rumäniens nationella 
tilldelningsplan för perioden 2008–2012, 
vilket ger en total kvantitet på högst 1720 
miljoner utsläppsrätter under 2020. De 
exakta kvantiteterna kommer att beräknas 
när medlemsstaterna har tilldelat 
utsläppsrätter i enlighet med 
kommissionens beslut rörande de 
nationella tilldelningsplanerna för perioden 
2008–2012, eftersom utsläppsrätterna för 
vissa anläggningar inte kunde godkännas 
förrän utsläppen från dessa anläggningar 
hade bestyrkts och kontrollerats. Så snart 
utsläppsrätter har tilldelats för perioden 
2008–2012, kommer kommissionen att 
offentliggöra den sammanlagda kvantiteten 
för hela gemenskapen. Denna bör justeras 
med avseende på anläggningar som tas 
med i gemenskapssystemet under perioden 
2008–2012 eller från 2013 och framåt.
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Or. en

Motivering

Det vanliga referensåret är 1990. Därför bör den ungefärliga procentsatsen för de 
koldioxidminskningar som fram till 2020 ska uppnås inom ramen för EU:s 
utsläppshandelssystem även anges i jämförelse med 1990. Detta är av särskilt intresse för de 
internationella förhandlingarna, där EU måste visa vad man uppnått sedan 1990. 30 % var 
den siffra som kommissionen angav vid utfrågningen i Europaparlamentet den 15 maj 2008.

Ändringsförslag 66
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den ytterligare ansträngning som 
krävs av EU:s ekonomi innebär bland 
annat att det omarbetade 
gemenskapssystemet drivs med så hög 
ekonomisk effektivitet som möjligt och på 
grundval av fullt harmoniserade 
tilldelningsvillkor inom gemenskapen.
Auktionsmetoden torde därför vara 
lämpligast för tilldelning av 
utsläppsrätter, eftersom det är det system 
som är enklast och som i allmänhet anses 
vara mest ekonomiskt effektivt. Detta bör 
också undanröja oförtjänta vinster och göra 
nya aktörer och ekonomier vars tillväxt är 
högre än genomsnittets lika 
konkurrenskraftiga som redan existerande 
anläggningar.

(13) Den ytterligare ansträngning som 
krävs av EU:s ekonomi innebär bland 
annat att det omarbetade 
gemenskapssystemet drivs med så hög 
ekonomisk effektivitet som möjligt och på 
grundval av fullt harmoniserade 
tilldelningsvillkor inom gemenskapen. 
Gratis tilldelning baserad på riktmärken 
och faktisk produktion är det system som 
är ekonomiskt mest effektivt och som kan 
skapa incitament till koldioxidsnål teknik 
och till uppnåendet av minskningsmålet. 
Detta bör också undanröja oförtjänta 
vinster och göra nya aktörer och ekonomier 
vars tillväxt är högre än genomsnittets lika 
konkurrenskraftiga som redan existerande 
anläggningar.

Or. en

Motivering

Om man vill skapa ett kostnadseffektivt och fungerande utsläppshandelssystem som verkligen 
bidrar till att uppnå minskningsmålen till minimala kostnader är utauktionering inte den 
bästa lösningen. Tilldelning baserad på riktmärken och faktisk produktion är ett bättre system 
som ger miljöeffektivitet till minimala kostnader, vilket framgår av den aktuella Ecofys-studie 
som gjorts för Ifiec.



AM\728287SV.doc 21/94 PE407.871v01-00

SV

Ändringsförslag 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den ytterligare ansträngning som 
krävs av EU:s ekonomi innebär bland 
annat att det omarbetade 
gemenskapssystemet drivs med så hög 
ekonomisk effektivitet som möjligt och på 
grundval av fullt harmoniserade 
tilldelningsvillkor inom gemenskapen.
Auktionsmetoden torde därför vara 
lämpligast för tilldelning av utsläppsrätter, 
eftersom det är det system som är enklast 
och som i allmänhet anses vara mest 
ekonomiskt effektivt. Detta bör också 
undanröja oförtjänta vinster och göra nya 
aktörer och ekonomier vars tillväxt är 
högre än genomsnittets lika 
konkurrenskraftiga som redan existerande 
anläggningar.

(13) Den ytterligare ansträngning som 
krävs av EU:s ekonomi innebär bland 
annat att det omarbetade 
gemenskapssystemet drivs med så hög 
ekonomisk effektivitet som möjligt och på 
grundval av fullt harmoniserade 
tilldelningsvillkor inom gemenskapen. 
Auktionsmetoden torde därför vara 
lämpligast för tilldelning av utsläppsrätter, 
eftersom det är det system som är enklast 
och som i allmänhet anses vara mest 
ekonomiskt effektivt. Detta ska också 
undanröja oförtjänta vinster och göra nya 
aktörer och ekonomier vars tillväxt är 
högre än genomsnittets lika 
konkurrenskraftiga som redan existerande 
anläggningar.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till ökad förutsebarhet.

Ändringsförslag 68
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Alla medlemsstater kommer att 
tvingas att göra betydande investeringar 
för att minska koldioxidintensiteten inom 
ekonomin till 2020, och de medlemsstater 

utgår
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där inkomsten per capita fortfarande 
ligger betydligt under genomsnittet i 
gemenskapen men vars ekonomi är på 
väg att komma ikapp de rikare 
medlemsstaternas, kommer att behöva 
göra en betydande ansträngning för att 
förbättra energieffektiviteten. Målen att 
undanröja snedvridning av konkurrensen 
inom gemenskapen och säkerställa en hög 
grad av ekonomisk effektivitet i arbetet 
med att omvandla EU till en ekonomi med 
låga koldioxidutsläpp, innebär att det 
skulle vara olämpligt om olika 
ekonomiska sektorer behandlades på 
olika sätt inom ramen för gemenskapens 
system i enskilda medlemsstater. Det är 
därför nödvändigt att utveckla andra 
mekanismer för att stödja 
ansträngningarna i medlemsstater med 
relativt sett lägre inkomst per capita och 
högre tillväxtutsikter. 90 % av den totala 
kvantiteten utsläppsrätter som ska 
auktioneras ut bör fördelas mellan 
medlemsstaterna i förhållande till deras 
relativa andel av utsläppen 2005 inom 
ramen för gemenskapssystemet. Av 
solidariska skäl och för tillväxten inom 
gemenskapen bör 10 % av denna kvantitet 
anslås till tidigare nämnda medlemsstater, 
så att de får möjlighet minska utsläppen 
och anpassa sig till effekterna av 
klimatförändringarna. Vid fördelningen 
av dessa 10 % bör hänsyn tas till 
inkomsten per capita under år 2005 och 
tillväxtutsikterna i dessa medlemsstater.
Medlemsstater med låga inkomstnivåer 
per capita och höga tillväxtutsikter bör få 
en större tilldelning. Medlemsstater med 
en genomsnittsinkomst per capita som 
ligger mer än 20 % över genomsnittet i 
gemenskapen bör bidra till tilldelningen, 
utom när de direkta kostnaderna för hela 
paketet enligt uppskattningen i 
SEC(2008)85 överstiger 0,7 % av BNP.

Or. en



AM\728287SV.doc 23/94 PE407.871v01-00

SV

Ändringsförslag 69
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Alla medlemsstater kommer att 
tvingas att göra betydande investeringar för 
att minska koldioxidintensiteten inom 
ekonomin till 2020, och de medlemsstater 
där inkomsten per capita fortfarande ligger 
betydligt under genomsnittet i 
gemenskapen men vars ekonomi är på väg 
att komma ikapp de rikare 
medlemsstaternas, kommer att behöva göra 
en betydande ansträngning för att förbättra 
energieffektiviteten. Målen att undanröja 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen och säkerställa en hög grad 
av ekonomisk effektivitet i arbetet med att 
omvandla EU till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp, innebär att det skulle 
vara olämpligt om olika ekonomiska 
sektorer behandlades på olika sätt inom 
ramen för gemenskapens system i enskilda 
medlemsstater. Det är därför nödvändigt att 
utveckla andra mekanismer för att stödja 
ansträngningarna i medlemsstater med 
relativt sett lägre inkomst per capita och 
högre tillväxtutsikter. 90 % av den totala 
kvantiteten utsläppsrätter som ska 
auktioneras ut bör fördelas mellan 
medlemsstaterna i förhållande till deras 
relativa andel av utsläppen 2005 inom 
ramen för gemenskapssystemet. Av 
solidariska skäl och för tillväxten inom 
gemenskapen bör 10 % av denna kvantitet 
anslås till tidigare nämnda medlemsstater, 
så att de får möjlighet minska utsläppen 
och anpassa sig till effekterna av 
klimatförändringarna. Vid fördelningen av 
dessa 10 % bör hänsyn tas till inkomsten 
per capita under år 2005 och 
tillväxtutsikterna i dessa medlemsstater.
Medlemsstater med låga inkomstnivåer per 
capita och höga tillväxtutsikter bör få en 

(14) Alla medlemsstater kommer att 
tvingas att göra betydande investeringar för 
att minska koldioxidintensiteten inom 
ekonomin till 2020, och de medlemsstater 
där inkomsten per capita fortfarande ligger 
betydligt under genomsnittet i 
gemenskapen men vars ekonomi är på väg 
att komma ikapp de rikare 
medlemsstaternas, kommer att behöva göra 
en betydande ansträngning för att förbättra 
energieffektiviteten. Målen att undanröja 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen och säkerställa en hög grad 
av ekonomisk effektivitet i arbetet med att 
omvandla EU till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp, innebär att det skulle 
vara olämpligt om olika ekonomiska 
sektorer behandlades på olika sätt inom 
ramen för gemenskapens system i enskilda 
medlemsstater. Det är därför nödvändigt att 
utveckla andra mekanismer för att stödja 
ansträngningarna i medlemsstater med 
relativt sett lägre inkomst per capita och 
högre tillväxtutsikter. 90 % av den totala 
kvantiteten utsläppsrätter som ska 
auktioneras ut bör fördelas mellan 
medlemsstaterna i förhållande till deras 
relativa andel av utsläppen 2005 inom 
ramen för gemenskapssystemet. Av 
solidariska skäl och för tillväxten inom 
gemenskapen bör 10 % av denna kvantitet 
anslås till tidigare nämnda medlemsstater, 
så att de får möjlighet minska utsläppen 
och anpassa sig till effekterna av 
klimatförändringarna. Vid fördelningen av 
dessa 10 % bör hänsyn tas till inkomsten 
per capita under år 2005 och 
tillväxtutsikterna i dessa medlemsstater. 
Medlemsstater med låga inkomstnivåer per 
capita och höga tillväxtutsikter bör få en 



PE407.871v01-00 24/94 AM\728287SV.doc

SV

större tilldelning. Medlemsstater med en 
genomsnittsinkomst per capita som ligger 
mer än 20 % över genomsnittet i 
gemenskapen bör bidra till tilldelningen, 
utom när de direkta kostnaderna för hela 
paketet enligt uppskattningen i 
SEC(2008)85 överstiger 0,7 % av BNP.

större tilldelning. Hänsyn bör även tas till 
de specifika geografiska handikappen i 
vissa medlemsstater, kopplade exempelvis 
till territoriets perifera läge eller dess 
ökaraktär. Medlemsstater med en 
genomsnittsinkomst per capita som ligger 
mer än 20 % över genomsnittet i 
gemenskapen bör bidra till tilldelningen, 
utom när de direkta kostnaderna för hela 
paketet enligt uppskattningen i 
SEC(2008)85 överstiger 0,7 % av BNP.

Or. en

Motivering

Vid fördelningen av utauktioneringsintäkterna bör hänsyn tas till gemenskapens mål om 
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. 

Ändringsförslag 70
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Alla medlemsstater kommer att 
tvingas att göra betydande investeringar för 
att minska koldioxidintensiteten inom 
ekonomin till 2020, och de medlemsstater 
där inkomsten per capita fortfarande ligger 
betydligt under genomsnittet i 
gemenskapen men vars ekonomi är på väg 
att komma ikapp de rikare 
medlemsstaternas, kommer att behöva göra 
en betydande ansträngning för att förbättra 
energieffektiviteten. Målen att undanröja 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen och säkerställa en hög grad 
av ekonomisk effektivitet i arbetet med att 
omvandla EU till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp, innebär att det skulle 
vara olämpligt om olika ekonomiska 
sektorer behandlades på olika sätt inom 

(14) Alla medlemsstater kommer att 
tvingas att göra betydande investeringar för 
att minska koldioxidintensiteten inom 
ekonomin till 2020, och de medlemsstater 
där inkomsten per capita fortfarande ligger 
betydligt under genomsnittet i 
gemenskapen men vars ekonomi är på väg 
att komma ikapp de rikare 
medlemsstaternas, kommer att behöva göra 
en betydande ansträngning för att förbättra 
energieffektiviteten. Målen att undanröja 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen och säkerställa en hög grad 
av ekonomisk effektivitet i arbetet med att 
omvandla EU till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp, innebär att det skulle 
vara olämpligt om olika ekonomiska 
sektorer behandlades på olika sätt inom 
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ramen för gemenskapens system i enskilda 
medlemsstater. Det är därför nödvändigt att 
utveckla andra mekanismer för att stödja 
ansträngningarna i medlemsstater med 
relativt sett lägre inkomst per capita och 
högre tillväxtutsikter. 90 % av den totala 
kvantiteten utsläppsrätter som ska 
auktioneras ut bör fördelas mellan 
medlemsstaterna i förhållande till deras 
relativa andel av utsläppen 2005 inom 
ramen för gemenskapssystemet. Av 
solidariska skäl och för tillväxten inom 
gemenskapen bör 10 % av denna kvantitet 
anslås till tidigare nämnda medlemsstater, 
så att de får möjlighet minska utsläppen 
och anpassa sig till effekterna av 
klimatförändringarna. Vid fördelningen av 
dessa 10 % bör hänsyn tas till inkomsten 
per capita under år 2005 och 
tillväxtutsikterna i dessa medlemsstater.
Medlemsstater med låga inkomstnivåer per 
capita och höga tillväxtutsikter bör få en 
större tilldelning. Medlemsstater med en 
genomsnittsinkomst per capita som ligger 
mer än 20 % över genomsnittet i 
gemenskapen bör bidra till tilldelningen, 
utom när de direkta kostnaderna för hela 
paketet enligt uppskattningen i 
SEC(2008)85 överstiger 0,7 % av BNP.

ramen för gemenskapens system i enskilda 
medlemsstater. Det är därför nödvändigt att 
utveckla andra mekanismer för att stödja 
ansträngningarna i medlemsstater med 
relativt sett lägre inkomst per capita och 
högre tillväxtutsikter. 90 % av den totala 
kvantiteten utsläppsrätter som ska 
auktioneras ut bör fördelas mellan 
medlemsstaterna i förhållande till deras 
relativa andel av utsläppen 2005 inom 
ramen för gemenskapssystemet. Av 
solidariska skäl och för tillväxten inom 
gemenskapen bör 10 % av denna kvantitet 
anslås till tidigare nämnda medlemsstater, 
så att de får möjlighet minska utsläppen 
och anpassa sig till effekterna av 
klimatförändringarna. Vid fördelningen av 
dessa 10 % bör hänsyn tas till inkomsten 
per capita under år 2005 och 
tillväxtutsikterna i dessa medlemsstater. 
Medlemsstater med låga inkomstnivåer per 
capita och höga tillväxtutsikter bör få en 
större tilldelning. Hänsyn bör även tas till 
de geografiska särdragen och 
nackdelarna hos vissa europeiska 
regioner, exempelvis randområden, 
bergsregioner och öar. Medlemsstater med 
en genomsnittsinkomst per capita som 
ligger mer än 20 % över genomsnittet i 
gemenskapen bör bidra till tilldelningen, 
utom när de direkta kostnaderna för hela 
paketet enligt uppskattningen i 
SEC(2008)85 överstiger 0,7 % av BNP.

Or. el

Ändringsförslag 71
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 

utgår



PE407.871v01-00 26/94 AM\728287SV.doc

SV

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

Or. en
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Ändringsförslag 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör 100 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare. Utöver detta 
bör inkomster från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till administrativa 
utgifter inom förvaltningen av 
gemenskapssystemet.
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fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande 
statligt stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

Or. fr

Motivering

Det är absolut nödvändigt att EU kan investera mer i energiteknik och i teknik för minskade 
koldioxidutsläpp för att kunna förbereda minskningsinsatserna fram till 2050. En 
hundraprocentig användning av intäkterna på gemenskapsnivå medger en lämplig 
organisering av den europeiska forskningen, inte minst i förhållande till Förenta staterna och 
Japan.

Ändringsförslag 73
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, samt hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 

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

och andra basprodukter som berör hushåll 
som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, investera i 
utvecklingsländer med sikte på ytterligare 
utsläppsminskningar och en utsläppssnål 
ekonomi, förbättra de europeiska 
företagens konkurrenskraft och främja 
företagsinsatser mot 
klimatförändringarna genom fokus på 
energieffektivitet och ökad finansiering av 
förnybara energikällor, bedriva forskning 
i och utveckla utsläppssnål teknik och 
göra tekniska förbättringar av dess 
infrastruktur, samt minska 
utsläppshandelssystemets konsekvenser 
för områden med allvarliga geografiska 
och demografiska problem genom att 
vidta ytterligare åtgärder för utvecklingen 
av en hållbar energipolitik.

Or. el

Ändringsförslag 74
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

Marknadsbaserade instrument som skogsbaserade koldioxidkrediter är det effektivaste sättet 
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att ge de incitament och investeringar som utvecklingsländerna behöver för att hejda 
avskogningen och genomföra hållbara återbeskognings- och skogsplanteringsprojekt.

Ändringsförslag 75
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning och 
lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi, hindra avskogningen och 
underlätta anpassningen i 
utvecklingsländerna, hantera sociala 
aspekter som eventuella ökningar av 
elpriser som berör hushåll som består av 
låg- eller medelinkomsttagare samt lindra 
utsläppshandelssystemets konsekvenser 
för områden med permanenta och svåra 
geografiska och demografiska handikapp 
genom att ge dem ytterligare medel för att 
utveckla en hållbar energipolitik. Denna 
andel ligger väsentligt under de förväntade 
nettoinkomsterna från auktionsförfarandet 
för myndigheternas del, med beaktande av 
de minskade inkomster från bolagsskatter 
som eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
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skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

av gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

Or. en

Motivering

Vid fördelningen av utauktioneringsintäkterna bör hänsyn tas till gemenskapens mål om 
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. 

Ändringsförslag 76
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör minst 20 % av 
intäkterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till att minska 
utsläppen av växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, främja avskiljning 
och lagring av växthusgaser, bidra till den 
globala fonden för energieffektivitet och 

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

anpassningen i utvecklingsländerna, samt 
hantera sociala aspekter som eventuella 
ökningar av elpriser som berör hushåll som 
består av låg- eller medelinkomsttagare.
Denna andel ligger väsentligt under de 
förväntade nettoinkomsterna från 
auktionsförfarandet för myndigheternas 
del, med beaktande av de minskade 
inkomster från bolagsskatter som 
eventuellt också kan förväntas. Utöver 
detta bör inkomster från utauktioneringen 
av utsläppsrätter användas till 
administrativa utgifter inom förvaltningen 
av gemenskapssystemet. För att främja 
innovation bör medlemsstaterna se till att 
minst 50 % av intäkterna från 
utauktioneringen går tillbaka till de 
deltagande företagen för investeringar i 
grön teknik, inklusive teknik för 
avskiljning och geologisk lagring av 
växthusgaser. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

Or. nl

Motivering

Minst hälften av intäkterna från utauktioneringen bör gå tillbaka till de deltagande företagen, 
förutsatt att dessa investerar pengarna i grön teknik eller i teknik som inbegriper avskiljning 
och lagring av koldioxid.
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Ändringsförslag 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) Med hänsyn till de omfattande 
ansträngningarna att bekämpa 
klimatförändringar och anpassa oss till de 
oundvikliga följderna, bör intäkterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter 
användas till att minska utsläppen av 
växthusgaser, anpassa oss till 
klimatförändringarnas verkningar, 
finansiera forskning och utveckling på 
området utsläppsminskningar och 
anpassning, utveckla den förnybara energin 
och uppfylla gemenskapens åtagande som 
innebär att 20 % av all energi ska vara 
förnybar 2020, öka energieffektiviteten 
med 20 % till 2020, bidra till den globala 
fonden för energieffektivitet och förnybar 
energi, hindra avskogningen och underlätta 
anpassningen i utvecklingsländerna, samt 
hantera sociala aspekter som eventuella 
ökningar av elpriser som berör hushåll som 
består av låg- eller medelinkomsttagare. 
Minst 50 % av intäkterna bör användas 
till nödvändiga klimatinsatser i 
utvecklingsländerna. Utöver detta bör 
inkomster från utauktioneringen av 
utsläppsrätter användas till administrativa 
utgifter inom förvaltningen av 
gemenskapssystemet. Det bör fastställas 
bestämmelser om övervakningen av att 
medel från utauktioneringen används för 
dessa syften. En anmälan av detta slag 
befriar inte medlemsstaterna från den 
skyldighet att underrätta kommissionen om 
stödåtgärder som föreskrivs i artikel 88.3 i 
fördraget. Direktivet påverkar inte 
utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.
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utgången av framtida 
överträdelseförfaranden beträffande statligt 
stöd vilka genomförs med stöd av 
artiklarna 87 och 88 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 78
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Utauktioneringsprocessen kommer att bli den största fortlöpande utauktioneringen någonsin i 
världen. Det är avgörande att en likvid marknad för utsläppsrätter upprätthålls i alla lägen 
och att eventuella marknadsmisslyckanden undviks. Därför behövs en infasningsperiod för att 
stödja en friktionsfri övergång till full utauktionering på elmarknaden, begränsa de negativa 
konsekvenserna för produktionskapaciteten och elpriserna och undvika att den nationella 
industrin drabbas av snedvridningar på den europeiska marknaden till följd av 
energipriserna.
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Ändringsförslag 79
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Utsläppshandel är ett instrument som 
bör bidra till att uppnå minskningsmålen 
för koldioxid till minsta möjliga kostnad. 
Gratis tilldelning baserad på riktmärken 
och faktisk produktion ger de nödvändiga 
incitamenten för effektivitetsförbättringar. 
De kostnader som EU:s 
utsläppshandelssystem medför både för 
deltagande anläggningar och indirekt 
även för konsumenterna kan därigenom 
begränsas till vad som är ekonomiskt 
nödvändigt för att koldioxidutsläppen ska 
kunna minskas i enlighet med målen. De 
koldioxidutsläpp som alltjämt är tillåtna i 
enlighet med taket medför på så vis inga 
kostnader för gemenskapen, men kommer 
att göra det så snart de omfattas av ett
framtida, strängare minskningsmål. En 
sådan begränsning äventyrar inte på 
något vis de klimatpolitiska målen. 
Uppnåendet av minskningsmålet för 
koldioxid kan säkerställas genom att 
riktmärkena sätts korrekt. Genom att 
riktmärkena justeras ned under de 
följande åren skapas garantier för att det 
totala minskningsmålet verkligen kommer 
att uppnås. Därför bör gratis tilldelning 
baserad på riktmärken och faktisk 
produktion vara regel från 2013 och framåt 
inom alla sektorer och under hela 
perioden.

Or. en

Motivering

Om man vill skapa ett kostnadseffektivt och fungerande utsläppshandelssystem som verkligen 
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bidrar till att uppnå minskningsmålen till minimala kostnader är utauktionering inte den 
bästa lösningen. Tilldelning baserad på riktmärken och faktisk produktion är ett bättre system 
som ger miljöeffektivitet till minimala kostnader, vilket framgår av den aktuella Ecofys-studie 
som gjorts för Ifiec.

Ändringsförslag 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom alla 
sektorer, tillsammans med ett krav på 
utsläppsrätter vid import (allowance 
import requirement, AIR) som bland 
annat beaktar deras möjligheter att föra 
de ökade koldioxidkostnaderna vidare, om 
ett omfattande internationellt avtal för 
perioden efter 2012 skulle dröja.

Or. en

Motivering

Koldioxidpriset bör inkluderas fullt ut i alla produkter så att man kan styra marknaden mot 
en klimatvänligare konsumtion. Fri tilldelning rubbar marknadsmekanismen, medan full 
utauktionering skulle bespara oss en massa byråkrati och belöna dem som gör bäst ifrån sig. 
Koldioxidläckage och illojal konkurrens som den europeiska produktionen utsätts för från 
länder som inte har förbundit sig till ett omfattande internationellt klimatavtal bör motverkas 
genom ett krav på utsläppsrätter vid import utifrån.
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Ändringsförslag 81
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats. Produktion av värme 
genom högeffektiv kraftvärme enligt 
definitionen i direktiv 2004/8/EG, som ska 
täcka ett ekonomiskt försvarbart 
värmebehov, samt värme som levereras 
till effektiva fjärrvärmeanläggningar som 
är kvalificerade enligt riktlinjerna för 
statligt stöd för miljöskydd bör tilldelas 
gratisrätter för att garanteras samma 
behandling som andra värmeproducenter 
som inte omfattas av EU:s system för 
handel med utsläppsrättigheter.

Or. en

Motivering

Värmemarknaden är konkurrensutsatt. Större delen av denna marknad utgörs av individuella 
värmepannor som drivs med fossilt bränsle och omfattas inte utsläppshandelssystemet. 
Fjärrvärmeanläggningar har därför ingen möjlighet att föra över kostnaderna på 
konsumenterna, samtidigt som de utgör de koldioxideffektivaste lösningarna. För att undvika 
utsläppsökningar i den del av värmemarknaden som står utanför handelssystemet bör 
anläggningarna behandlas på samma sätt som industrin på marknader med risk för 
koldioxidläckage.
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Ändringsförslag 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Därför bör full utauktionering vara 
regel från 2013 och framåt inom 
energisektorn, med tanke på dess förmåga 
att föra de ökade koldioxidkostnaderna 
vidare, och ingen fri tilldelning bör beviljas 
för avskiljning och lagring av koldioxid 
eftersom incitamentet till att förfara på 
detta vis då skulle vara att inga 
utsläppsrätter behöver ges upp för sådana 
utsläpp som lagrats.

Or. en

Motivering

Värmeproduktion får inte ”i förbifarten” fogas in under samma bestämmelser som 
elproduktion. Detta leder till inkonsekvens och marknadssnedvridning.

Ändringsförslag 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Värme, producerad i kombination 
med el eller ej, som levereras för 
industriell användning bör tilldelas 
gratisrätter i proportion till de gratisrätter 
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som tilldelats de berörda 
industrisektorerna. Värme, producerad i 
kombination med el eller ej, som levereras 
för fjärrvärmeanvändning som är 
kvalificerad enligt riktlinjerna om statligt 
stöd för miljöskydd bör tilldelas 
gratisrätter för att garanteras samma 
behandling som andra värmeproducenter 
som inte omfattas av gemenskapens 
system.

Or. en

Motivering

Värmeproduktion måste ha klara och tydliga regler. Med denna lydelse undviks 
diskriminering mellan ”externaliserad” kraftvärme och ”intern” produktion klassad inom 
industrisektorn.

Fjärrvärme är ett viktigt sätt att minska utsläppen, med dess huvudkonkurrenter kommer från 
individuella värmepannor som drivs med fossilt bränsle och som inte omfattas av 
utsläppshandelssystemet. För att undvika missriktade ekonomiska incitament att öka 
utsläppen bör fjärrvärmeanläggningar vara kvalificerade för gratisrätter.

Ändringsförslag 84
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För övriga sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet bör det införas ett 
övergångssystem enligt vilket 
gratisutdelningen under 2013 skulle 
utgöra 80 % av den kvantitet som svarar 
mot den procentandel av de sammanlagda 
utsläppen i gemenskapen under perioden
2005–2007 som dessa anläggningar stod 
för, uttryckt som andelen av den årliga 
sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i 
gemenskapen. Efter detta skulle 
tilldelningen av gratisrätter varje år 
minskas med lika stora kvantiteter för att 

utgår
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bli noll år 2020.

Or. en

Ändringsförslag 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För övriga sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet bör det införas ett 
övergångssystem enligt vilket 
gratisutdelningen under 2013 skulle 
utgöra 80 % av den kvantitet som svarar 
mot den procentandel av de sammanlagda 
utsläppen i gemenskapen under perioden 
2005–2007 som dessa anläggningar stod 
för, uttryckt som andelen av den årliga 
sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i 
gemenskapen. Efter detta skulle 
tilldelningen av gratisrätter varje år 
minskas med lika stora kvantiteter för att 
bli noll år 2020.

utgår

Or. en

Motivering

Koldioxidpriset bör inkluderas fullt ut i alla produkter så att man kan styra marknaden mot 
en klimatvänligare konsumtion. Fri tilldelning rubbar marknadsmekanismen, medan full 
utauktionering skulle bespara oss en massa byråkrati och belöna dem som gör bäst ifrån sig. 
Koldioxidläckage och illojal konkurrens som den europeiska produktionen utsätts för från 
länder som inte har förbundit sig till ett omfattande internationellt klimatavtal bör motverkas 
genom ett krav på utsläppsrätter vid import utifrån.
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Ändringsförslag 86
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För övriga sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet bör det införas ett 
övergångssystem enligt vilket 
gratisutdelningen under 2013 skulle utgöra 
80 % av den kvantitet som svarar mot den 
procentandel av de sammanlagda utsläppen 
i gemenskapen under perioden 2005–2007 
som dessa anläggningar stod för, uttryckt 
som andelen av den årliga sammanlagda 
kvantiteten utsläppsrätter i gemenskapen.
Efter detta skulle tilldelningen av 
gratisrätter varje år minskas med lika 
stora kvantiteter för att bli noll år 2020.

(17) För övriga sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet bör det, så länge 
inget internationellt avtal ratificerats, 
införas ett övergångssystem enligt vilket 
gratisutdelningen skulle utgöra 100 % av 
den kvantitet som svarar mot den 
procentandel av de sammanlagda utsläppen 
i gemenskapen under perioden 2005–2007 
som dessa anläggningar stod för, uttryckt 
som andelen av den årliga sammanlagda 
kvantiteten utsläppsrätter i gemenskapen.

Or. en

Motivering

Direktivförslaget är för närvarande utformat för att lindra de negativa miljökonsekvenserna 
av utauktionering i frånvaro av ett internationellt avtal, men tar däremot inte på något 
heltäckande sätt upp de negativa ekonomiska konsekvenser som skulle uppstå om ett 
meningsfullt internationellt avtal inte lyckas skapa lika villkor bland företag i konkurrerande 
länder.

Ändringsförslag 87
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För övriga sektorer som omfattas av 
gemenskapssystemet bör det införas ett 
övergångssystem enligt vilket 
gratisutdelningen under 2013 skulle utgöra 
80 % av den kvantitet som svarar mot den 

(17) Det bör införas ett övergångssystem 
enligt vilket gratisutdelningen under 2013 
skulle utgöra 80 % av den kvantitet som 
svarar mot den procentandel av de 
sammanlagda utsläppen i gemenskapen 
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procentandel av de sammanlagda utsläppen 
i gemenskapen under perioden 2005–2007 
som dessa anläggningar stod för, uttryckt 
som andelen av den årliga sammanlagda 
kvantiteten utsläppsrätter i gemenskapen.
Efter detta skulle tilldelningen av 
gratisrätter varje år minskas med lika stora 
kvantiteter för att bli noll år 2020.

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

Or. en

Motivering

Utauktioneringsprocessen kommer att bli den största fortlöpande utauktioneringen någonsin i 
världen. Det är avgörande att en likvid marknad för utsläppsrätter upprätthålls i alla lägen 
och att eventuella marknadsmisslyckanden undviks. Därför behövs en infasningsperiod för att 
stödja en friktionsfri övergång till full utauktionering på elmarknaden, begränsa de negativa 
konsekvenserna för produktionskapaciteten och elpriserna och undvika att den nationella 
industrin drabbas av snedvridningar på den europeiska marknaden till följd av 
energipriserna.

Ändringsförslag 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte 
heller leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar.
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För 
att undvika snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden bör 
inga gratisrätter utdelas för el som 
produceras av nya aktörer. Utsläppsrätter 
som vikts för nya aktörer men som ännu 
inte tilldelats 2020, bör utauktioneras.

Or. en

Motivering

Koldioxidpriset bör inkluderas fullt ut i alla produkter så att man kan styra marknaden mot 
en klimatvänligare konsumtion. Fri tilldelning rubbar marknadsmekanismen, medan full 
utauktionering skulle bespara oss en massa byråkrati och belöna dem som gör bäst ifrån sig. 
Koldioxidläckage och illojal konkurrens som den europeiska produktionen utsätts för från 
länder som inte har förbundit sig till ett omfattande internationellt klimatavtal bör motverkas 
genom ett krav på utsläppsrätter vid import utifrån.

Ändringsförslag 89
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt.
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 

(18) Så länge det inte finns något 
internationellt avtal som garanterar de 
berörda sektorerna lika behandling bör 
utdelning av gratisrätter till anläggningar 
ske enligt harmoniserade 
gemenskapstäckande regler, så kallade
riktmärken. Dessa riktmärken bör 
fastställas för varje sektor som omfattas 
av gemenskapens utsläppshandelssystem. 
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användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar.
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

De bör bygga på den bästa och mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken
samt på potentialen, bland annat den 
tekniska potentialen att minska utsläppen, 
och den tillgängliga tekniken på 
marknaden, och bör beakta substitut, 
alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor, kraftvärme och avskiljning 
och lagring av växthusgaser. För att alla 
operatörer ska ha ett incitament att lägga 
sig i framkant i sina respektive sektorer 
bör gratisrätterna till enskilda 
anläggningar inte ligga på en högre nivå 
än vad som anges av det tillämpliga 
riktmärket. Generellt sett får reglerna för 
gratis tilldelning av utsläppsrätter aldrig 
fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 
ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar.
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För att 
undvika snedvridning av konkurrensen på 
den inre marknaden bör inga gratisrätter 
utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras. Kommissionen bör 
samråda med alla berörda parter innan 
den fastställer riktmärkena.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 8 från föredraganden stöds på det stora hela. Med det här ändringsförslaget 
läggs emellertid en del aspekter till:
– En hänvisning till ett internationellt avtal ersätter inledningen.
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– Ett väsentligt kriterium för riktmärken i enlighet med nuvarande lydelse i punkt 3 i 
bilaga III till det befintliga direktivet. 
– Ett förtydligande att det är fråga om gratis tilldelning här.

Ändringsförslag 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Utan att det påverkar tillämpningen av 
sektorsspecifika kriterier bör dessa regler 
utgå från den mest växthusgas- och 
energieffektiva tekniken, substitut, allmänt 
tillämpliga alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och potential, bland annat 
den tekniska potentialen att minska 
utsläppen. Reglerna bör fungera som 
incitament till att minska särskilda 
utsläpp. Utsläppsrätter som bygger på 
riktmärken måste fastställas så att 
marknaden kan fungera tillfredsställande.
Vidare får de inte leda till otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen på 
marknaderna för el och uppvärmning till 
industrianläggningar. Reglerna skulle även 
gälla för nya aktörer som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer, med 
undantag för el som produceras från 
avfallsgaser och el som produceras i 
samband med industriell 
värmeförbrukning eller från 
restprodukter från industriprocesser, i 
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båda fallen för anläggningsoperatörens 
egen förbrukning. Utsläppsrätter som vikts 
för nya aktörer men som ännu inte tilldelats 
2020, bör utauktioneras.

Or. en

Motivering

Koldioxid från användning av avfallsgaser är hårt knuten till de anläggningar där dessa 
gaser produceras. Utauktionering skulle utgöra en otillbörlig börda för dessa anläggningar 
och avskräcka från effektiv användning av avfallsgaser, som bidrar till att bevara resurserna.

Utauktionering av el och eventuella gratisrätter för värme i det föreslagna systemet leder till 
olika tilldelningar för anläggningar som tillverkar samma produkt och skapar på så vis ett 
icke-harmoniserat system. El och värme som produceras i samband med industriprocesser 
syftar till att täcka behovet av sådana industriprocesser.

Ändringsförslag 91
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Utdelningen av gratisrätter till 
anläggningar bör ske enligt harmoniserade 
gemenskapstäckande regler (”riktmärken”), 
så att risken för snedvridning av 
konkurrensen inom gemenskapen blir så 
liten som möjligt. Dessa regler bör utgå 
från den mest växthusgas- och 
energieffektiva tekniken. Reglerna får 
emellertid aldrig fungera som incitament 
till att öka utsläppen från ineffektiva 
anläggningar.
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konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar.
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. För 
att undvika snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden bör 
inga gratisrätter utdelas för el som 
produceras av nya aktörer. Utsläppsrätter 
som vikts för nya aktörer men som ännu 
inte tilldelats 2020, bör utauktioneras.

Or. en

Motivering

Den grundläggande tilldelningsmekanismen bör vara riktmärken baserade på faktisk 
produktion för samtliga sektorer. Ytterligare bestämmelser om nya aktörer m.m. är därför 
onödiga och kan strykas. Tilldelning baserad på riktmärken och faktisk produktion gör det 
möjligt för effektiva anläggningar att växa fram på bekostnad av ineffektiva och till gagn för 
de klimatpolitiska målen i stort.

Ändringsförslag 92
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt.
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen och de bör garantera att en 

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

ständigt ökande andel av utsläppsrätterna 
auktioneras ut. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar. 
Reglerna skulle gälla för nya aktörer som 
utför samma verksamhet som befintliga 
anläggningar som tar emot gratisrätter 
inom ramen för övergångssystemet. 
Utsläppsrätter som vikts för nya aktörer 
men som ännu inte tilldelats 2020, bör 
utauktioneras.

Or. en

Motivering

Utauktioneringsprocessen kommer att bli den största fortlöpande utauktioneringen någonsin i 
världen. Det är avgörande att en likvid marknad för utsläppsrätter upprätthålls i alla lägen 
och att eventuella marknadsmisslyckanden undviks. Därför behövs en infasningsperiod för att 
stödja en friktionsfri övergång till full utauktionering på elmarknaden, begränsa de negativa 
konsekvenserna för produktionskapaciteten och elpriserna och undvika att den nationella 
industrin drabbas av snedvridningar på den europeiska marknaden till följd av 
energipriserna.

Ändringsförslag 93
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt.

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

så att risken för snedvridning av 
konkurrensen inom gemenskapen blir så 
liten som möjligt. Utan att det påverkar 
tillämpningen av sektorsspecifika kriterier 
bör dessa regler utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, allmänt tillämpliga alternativa 
produktionsmetoder, användning av 
biomassa, förnybara energikällor och 
potential, bland annat den tekniska 
potentialen att minska utsläppen. 
Reglerna bör fungera som incitament till 
att minska särskilda utsläpp. 
Utsläppsrätter som bygger på riktmärken 
måste fastställas så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. Vidare får de 
inte leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar.
Reglerna skulle även gälla för nya aktörer 
som utför samma verksamhet som 
befintliga anläggningar som tar emot 
gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer.
Utsläppsrätter som vikts för nya aktörer 
men som ännu inte tilldelats 2020, bör 
utauktioneras. När kommissionen 
fastställer principerna för riktmärkena i 
enskilda sektorer bör den samråda med de 
berörda sektorerna.

Or. en

Motivering

Förtydligande att ”övergångstilldelningen” hänför sig till ett internationellt avtal som skapar 
lika villkor (för att undvika läckage). I ändringsförslaget framhålls användningen av 
riktmärken och viktiga egenskaper hos dessa.
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Ändringsförslag 94
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Utan att det påverkar tillämpningen av 
sektorsspecifika kriterier bör dessa regler 
utgå från den mest växthusgas- och 
energieffektiva tekniken, substitut, allmänt 
tillämpliga alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och potential, bland annat 
den tekniska potentialen att minska 
utsläppen. Reglerna bör fungera som 
incitament till att minska särskilda 
utsläpp. Utsläppsrätter som bygger på 
riktmärken måste fastställas så att 
marknaden kan fungera tillfredsställande.
Vidare får de inte leda till otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen på 
marknaderna för el och uppvärmning till 
industrianläggningar.  Reglerna skulle även 
gälla för nya aktörer som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer, med 
undantag för el som produceras från 
avfallsgaser från industriella 
produktionsprocesser. Utsläppsrätter som 
vikts för nya aktörer men som ännu inte 
tilldelats 2020, bör utauktioneras. När 
kommissionen fastställer principerna för 
riktmärkena i enskilda sektorer bör den 
samråda med arbetsmarknadens parter i 
de berörda sektorerna.
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Or. en

Motivering

Avfallsgaser från produktionsprocesser måste användas omedelbart efter att de producerats. 
För att de ska kunna återvinnas på ett effektivt sätt måste maximal flexibilitet medges vid 
användningen. Användning av avfallsgaser från produktionsprocesser i syfte att framställa el 
bidrar till att bevara resurserna och minska koldioxidutsläppen. El som produceras under 
sådana speciella omständigheter bör undantas från utauktionering.

Ändringsförslag 95
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
som exempelvis, men inte bara, regler för 
sektorsspecifika riktmärken, så att risken 
för snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt. 
Dessa regler bör tydligt ange förfarandet 
för att fastställa de sektorsspecifika 
riktmärkena och, allt efter 
omständigheterna, utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring av 
växthusgaser. Reglerna får emellertid 
aldrig fungera som incitament till att öka 
utsläppen. Tilldelningen av 
utsläppsrätterna måste fastställas före 
handelsperioden så att marknaden kan 
fungera tillfredsställande. De får inte heller 
leda till otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på marknaderna för el och 
uppvärmning till industrianläggningar.
Reglerna skulle även gälla för nya aktörer 
som utför samma verksamhet som 
befintliga anläggningar som tar emot 
gratisrätter inom ramen för 
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utdelas för el som produceras av nya 
aktörer. Utsläppsrätter som vikts för nya 
aktörer men som ännu inte tilldelats 2020, 
bör utauktioneras.

övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer. 
Utsläppsrätter som vikts för nya aktörer 
men som ännu inte tilldelats 2020, bör 
utauktioneras. När kommissionen 
fastställer principerna för riktmärkena i 
enskilda sektorer bör den samråda med de 
berörda sektorerna.

Or. en

Motivering

Principerna för fastställandet av riktmärken måste ha de berörda sektorernas samtycke och 
spegla de aktuella utsläppen och de tekniska möjligheterna att minska utsläppen i respektive 
sektor.

Ändringsförslag 96
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

Direktivförslaget är för närvarande utformat för att lindra de negativa miljökonsekvenserna 
av utauktionering i frånvaro av ett internationellt avtal, men tar däremot inte på något 
heltäckande sätt upp de negativa ekonomiska konsekvenser som skulle uppstå om ett 
meningsfullt internationellt avtal inte lyckas skapa lika villkor bland företag i konkurrerande 
länder.

Ändringsförslag 97
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 
(”riktmärken”), så att risken för 
snedvridning av konkurrensen inom 
gemenskapen blir så liten som möjligt.
Dessa regler bör utgå från den mest 
växthusgas- och energieffektiva tekniken, 
substitut, alternativa produktionsmetoder, 
användning av biomassa, förnybara 
energikällor och avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Reglerna får emellertid 

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

energikällor och potential, bland annat 
den tekniska potentialen att minska 
utsläppen. Reglerna bör fungera som 
incitament till att minska särskilda 
utsläpp. Utsläppsrätter som bygger på 
riktmärken måste fastställas så att 
marknaden kan fungera tillfredsställande.
Vidare får de inte leda till otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen på 
marknaderna för el och uppvärmning till 
industrianläggningar. Reglerna skulle även 
gälla för nya aktörer som utför samma 
verksamhet som befintliga anläggningar 
som tar emot gratisrätter inom ramen för 
övergångssystemet. För att undvika 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör inga gratisrätter utdelas för 
el som produceras av nya aktörer, med 
undantag för el som produceras från 
avfallsgaser från industriella 
produktionsprocesser. Utsläppsrätter som 
vikts för nya aktörer men som ännu inte 
tilldelats 2020, bör utauktioneras.

Or. en

Motivering

Avfallsgaser från produktionsprocesser måste användas omedelbart efter att de producerats. 
För att de ska kunna återvinnas på ett effektivt sätt måste maximal flexibilitet medges vid 
användningen. Användning av avfallsgaser från produktionsprocesser i syfte att framställa el 
bidrar till att bevara resurserna och minska koldioxidutsläppen. El som produceras under 
sådana speciella omständigheter bör undantas från utauktionering.

Ändringsförslag 98
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Övergångsutdelningen av gratisrätter 
till anläggningar bör ske enligt 
harmoniserade gemenskapstäckande regler 

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

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

Or. en

Motivering

Väte håller just nu på att utvecklas för stationärt (decentraliserad elproduktion) och 
icke-stationärt bruk över hela EU och är beslutsfattarnas förstaval som ren energibärare. 
Dess användning är i högsta grad motiverad av miljöskäl, och analyser visar på jämförbara, 
om inte bättre, resultat i fråga om koldioxidutsläpp under hela livscykeln ”från källa till 
användningsplats” i förhållande till andra bränslen.
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Ändringsförslag 99
Lena Ek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Utvecklingen av kraftvärme är ett uttalat mål för EU. Tillsammans med annan teknik som 
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nämns här bör reglerna för tilldelning vara sådana att utsläppshandeln går i riktning mot 
utveckling av teknik som har störst potential att minska koldioxiden, i synnerhet kraftvärme. 
Ändringsförslaget skapar överensstämmelse med andra bestämmelser om kraftvärme i 
förslaget.

Ändringsförslag 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Alla nyttigheter bör täckas in.

Ändringsförslag 101
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Under alla omständigheter bör 
högeffektiv kraftvärmeproduktion som en 
av hörnstenarna i klimatpolitiken få 
särskilt stöd via de mekanismer som 
inrättas genom detta direktiv.

Or. en

Motivering

Kraftvärme kan lämna ett mycket stort bidrag till minskningsmålet för koldioxid. 
Utsläppshandelssystemet måste beakta denna potential och innehålla adekvat stöd.

Ändringsförslag 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. Så länge det 
inte har slutits något internationellt 
klimatavtal om obligatoriska 
minskningar, jämförbara med EU:s, av 
växthusgasutsläpp i länder som utgör en 
kritisk produktionsmassa i en sektor som 
omfattas av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter och som inte erhåller 
gratisrätter, måste man undvika att 
växthusgasutsläpp äger rum utanför 
gemenskapen och på så vis undergräver 
gemenskapens insatser på grund av 
koldioxidläckage. Bestämmelser om detta 
bör antas och tillämpas på import av 
varor som annars skulle undergräva dessa 
insatser. Bestämmelserna bör vara 
konsekvensneutrala. För att förbereda sig 
inför en sådan eventualitet som kan 
undergräva gemenskapsinsatsernas 
miljöintegritet och nytta bör man införa en 
effektiv koldioxidutjämning genom ett 
krav på utsläppsrätter vid import 
(allowance import requirement), som bör 
gälla för import av energiintensiva varor 
till gemenskapen. Definitionen av dessa 
sektorer och delsektorer samt av de 
åtgärder som krävs kommer att omfattas av 
översyn, i syfte att se till att åtgärderna 
sätts in där det behövs och för att undvika 
överkompensering. Dessa bestämmelser 
bör innehålla samma krav för importörer 
av varor som för anläggningar inom EU 
som inte erhåller gratisrätter och som 
visat sig vara utsatta för en stor risk för 
koldioxidläckage eller för internationell 
konkurrens från tredjeländer som inte 
omfattas av bindande och verifierbara 
åtgärder för att minska 
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växthusgasutsläppen inom det 
internationella klimatpolitiska ramverket 
för perioden efter 2012.

Or. en

Ändringsförslag 103
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. Detta kan 
undergräva gemenskapsinsatsernas 
miljöintegritet och nytta. För att hantera 
risken för koldioxidläckage kommer 
gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där 
det behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. Detta kan 
undergräva gemenskapsinsatsernas 
miljöintegritet och nytta. För att hantera 
risken för koldioxidläckage kommer 
gemenskapen även att följa principen om
gratis tilldelning av utsläppsrätter på 
grundval av riktmärkning för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier.
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vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på 
något annat sätt och där elen utgör en 
hög andel av produktionskostnaderna och 
produceras på ett energieffektiv sätt, kan 
åtgärder vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten 
utsläppsrätter ändras.

Or. de

Motivering

Även här erbjuder riktmärkningsmetoden på grundval av bästa tillgängliga teknik den 
effektivaste och billigaste lösningen.

Ändringsförslag 104
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. Detta kan 
undergräva gemenskapsinsatsernas 

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

nytta. För att hantera risken för 
koldioxidläckage och förlorad 
konkurrenskraft kommer gemenskapen att 
dela ut 100 % av utsläppsrätterna gratis 
för anläggningar som omfattas av 
gemenskapens system och som inte 
huvudsakligen producerar el. För de 
tillverkningsindustrier där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektivt sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

Or. en

Motivering

Direktivförslaget är för närvarande utformat för att lindra de negativa miljökonsekvenserna 
av utauktionering i frånvaro av ett internationellt avtal, men tar däremot inte på något 
heltäckande sätt upp de negativa ekonomiska konsekvenser som skulle uppstå om ett 
meningsfullt internationellt avtal inte lyckas skapa lika villkor bland företag i konkurrerande 
länder.

Ändringsförslag 105
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 

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

uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. Detta kan 
undergräva gemenskapsinsatsernas 
miljöintegritet och nytta. För att hantera 
risken för koldioxidläckage kommer 
gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier, beroende på hur stor risken för 
koldioxidläckage är. En förteckning över 
energiintensiva sektorer som löper risk för 
koldioxidläckage bör införas som bilaga 
till detta direktiv, på grundval av risken 
för en betydande förlust av 
marknadsandelar till anläggningar 
utanför gemenskapen som inte vidtar 
jämförbara åtgärder för att minska 
utsläppen. Gemenskapen kommer att 
fortsätta att dela ut gratis utsläppsrätter 
till sektorer eller delsektorer som uppfyller 
relevanta kriterier genom vilka risken för 
koldioxidläckage kan fastställas. 
Definitionen av dessa sektorer och 
delsektorer samt av de åtgärder som krävs 
kommer att omfattas av översyn, i syfte att 
se till att åtgärderna sätts in där det behövs 
och för att undvika överkompensering. För 
de särskilda sektorer eller delsektorer där 
det vederbörligen kan fastställas att risken 
för koldioxidläckage inte kan hindras på 
något annat sätt och där elen utgör en hög 
andel av produktionskostnaderna och 
produceras på ett energieffektivt sätt, kan 
åtgärder vidtas för att elen ska kunna 
beaktas.
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Or. en

Motivering

Med en förteckning över sektorer som riskerar koldioxidläckage skapas tydlighet och ökad 
rättssäkerhet. Vid konstaterad risk för koldioxidläckage bör tilldelningen baseras på 
riktmärken men vara gratis för upp till 100 % av de utsläppsrätter som fastställs via 
riktmärkningen, allt utifrån hur stor risken för koldioxidläckage är.

Ändringsförslag 106
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. Detta kan 
undergräva gemenskapsinsatsernas 
miljöintegritet och nytta. För att hantera 
risken för koldioxidläckage kommer
gemenskapen att dela ut gratis
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 
en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och 
delsektorer i gemenskapen som är utsatta 
för internationell konkurrens. Detta kan 
undergräva gemenskapsinsatsernas 
miljöintegritet och nytta. En förteckning 
över energiintensiva sektorer som löper 
risk för koldioxidläckage bör införas som 
bilaga till detta direktiv, på grundval av 
risken för en betydande förlust av 
marknadsandelar till anläggningar 
utanför gemenskapen som inte vidtar 
jämförbara åtgärder för att minska 
utsläppen. Gemenskapen kommer att 
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behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektiv sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten 
utsläppsrätter ändras.

fortsätta att dela ut samtliga utsläppsrätter 
gratis till sektorer eller delsektorer som 
uppfyller relevanta kriterier genom vilka 
risken för koldioxidläckage kan 
fastställas. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektivt sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elen ska kunna beaktas.

Or. en

Motivering

Med en förteckning över sektorer som riskerar koldioxidläckage skapas tydlighet och ökad 
rättssäkerhet. Vid konstaterad risk för koldioxidläckage bör tilldelningen baseras på 
riktmärken men vara gratis för upp till 100 % av de utsläppsrätter som fastställs via 
riktmärkningen.

Ändringsförslag 107
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Gemenskapen kommer att fortsätta att 
gå i täten för förhandlingarna om ett 
ambitiöst internationellt avtal som lever 
upp till målet att begränsa den globala 
temperaturökningen till 2°C och 
uppmuntras i sitt arbete av de framsteg i 
denna riktning som gjordes på Bali. Om 
andra industriländer och andra stora 
producenter av växthusgaser inte deltar i 
det internationella avtalet kan detta leda till 

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

en ökning av utsläppen av växthusgaser i 
de tredjeländer där industrin inte skulle 
omfattas av jämförbara 
koldioxidbegränsningar 
(”koldioxidläckage”) och samtidigt skapa 
en ekonomiskt ofördelaktig situation för 
vissa energiintensiva sektorer och
delsektorer – liksom för delar av 
anläggningar som bland annat levererar 
värme och industrigas till dessa och som 
ägs och/eller drivs av tredje part – i 
gemenskapen som är utsatta för 
internationell konkurrens. Detta kan 
undergräva gemenskapsinsatsernas 
miljöintegritet och nytta. För att hantera 
risken för koldioxidläckage kommer 
gemenskapen att dela ut gratis 
utsläppsrätter upp till 100 % för sektorer 
eller delsektorer som uppfyller relevanta 
kriterier. Definitionen av dessa sektorer 
och delsektorer samt av de åtgärder som 
krävs kommer att omfattas av översyn, i 
syfte att se till att åtgärderna sätts in där det 
behövs och för att undvika 
överkompensering. För de särskilda 
sektorer eller delsektorer där det 
vederbörligen kan fastställas att risken för 
koldioxidläckage inte kan hindras på något 
annat sätt och där elen utgör en hög andel 
av produktionskostnaderna och produceras 
på ett energieffektivt sätt, kan åtgärder 
vidtas för att elförbrukningen i 
produktionsprocessen ska kunna beaktas 
utan att den totala kvantiteten utsläppsrätter 
ändras.

Or. en

Motivering

Man bör undvika att den inre marknaden snedvrids på grund av tilldelning av utsläppsrätter 
som leder till att produktionen i industrier som är specialiserade på produktion av 
industrigaser till konsumenter av sådana gaser flyttar någon annanstans, vilket i sin tur leder 
till ökade koldioxidutsläpp. Det bör slås fast att syftet med utsläppshandelssystemet är att 
minska utsläppen av växthusgaser och att ett övergivande av dagens energieffektiva metoder 
för produktion av industrigaser riskerar att få missriktade följder.
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Ändringsförslag 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) För att se till att den europeiska 
marknaden för handel med utsläppsrätter 
fungerar effektivt och undvika att de 
europeiska kraven får industrin att söka 
sig till länder med mindre stränga 
miljökrav, till förfång för de globala 
utsläppsminskningarna, bör man i 
energiintensiva och internationellt 
konkurrensutsatta sektorer och 
delsektorer införa ett effektivt system som 
ger anläggningar i gemenskapen samma 
förutsättningar som anläggningar i 
tredjeländer, bland annat genom att 
importörer åläggs krav som är jämförbara 
med dem som gäller för anläggningar 
inom EU genom obligatorisk inlämning 
av utsläppsrätter. En sådan mekanism bör 
tillämpas endast på länder som i samband 
med det internationella avtalet inte har 
gjort åtaganden jämförbara med EU:s 
åtaganden om minskade 
växthusgasutsläpp, när det gäller 
industriländer, eller inte har vidtagit nya 
lämpliga, mätbara, rapporterbara och 
verifierbara åtgärder i enlighet med 
färdplanen från Balikonferensen, när det 
gäller tillväxtländer. Kommissionen bör 
förteckna sektorer som löper risk för 
koldioxidläckage med hjälp av mycket 
precisa kriterier för att se till att risken för 
koldioxidläckage är korrekt bedömd och 
för att undvika överkompensering. 
Gränsanpassningsmekanismen bör vara 
förenlig med gemenskapens 
internationella åtaganden, bland annat 
gentemot WTO.
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minst utvecklade ländernas särskilda 
situation. De bör också vara förenliga 
med gemenskapens internationella 
åtaganden, inklusive WTO-avtalet.

Or. fr

Motivering

EU måste ge de länder som motsätter sig ett internationellt avtal en signal om att deras 
vägran att ratificera ett sådant kommer att få följder för dem som importerar deras produkter 
till Europa.

Ändringsförslag 109
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i juni 
2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp.
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en 
större andel gratisrätter, och det vore 
alternativt möjligt att införa ett system för 
effektiv koldioxidutjämning som ger 
anläggningar i gemenskapen med stor 

(20) Därför bör kommissionen senast i juni 
2010 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2009
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp.
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risk för koldioxidläckage samma 
konkurrensläge som anläggningar i 
tredjeländer. Genom ett sådant system 
skulle importörer kunna omfattas av krav 
som inte skulle vara mindre gynnsamma
än de krav som gäller för anläggningar 
inom EU, till exempel om att lämna in 
utsläppsrätter. Alla sådana åtgärder 
skulle behöva vara förenliga med de 
principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de 
minst utvecklade ländernas särskilda 
situation. De bör också vara förenliga 
med gemenskapens internationella 
åtaganden, inklusive WTO-avtalet.

Or. de

Motivering

Risken för koldioxidläckage minimeras genom införandet av en riktmärkningsmodell. Det är 
emellertid oklart varför undersökningen ska vara gjord först i mitten av 2010, eftersom detta 
bara skulle leda till att nödvändiga investeringar försenades. Ett år bör räcka för att 
kommissionen ska kunna fatta ett beslut.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i juni 
2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010 
också undersöka vilka energiintensiva 

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

för koldioxidläckage. Rapporten bör 
åtföljas av lämpliga förslag som bland 
annat bör innehålla en justering av 
andelen utsläppsrätter som erhålls gratis 
och, som en kompletterande åtgärd, ett 
system för effektiv koldioxidutjämning 
som ger anläggningar i gemenskapen med 
stor risk för koldioxidläckage samma 
konkurrensläge som anläggningar i 
tredjeländer. Genom ett sådant system 
skulle importörer kunna omfattas av krav 
som inte skulle vara mindre gynnsamma än 
de krav som gäller för anläggningar inom 
EU, till exempel om att lämna in 
utsläppsrätter, men även exporter skulle 
kunna omfattas av systemet. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation. 
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet.

Or. en

Motivering

En utvärdering ska göras för alla sektorer, dock med särskild tyngdpunkt på utsatta sektorer. 
Vidare bör det klargöras att system för koldioxidutjämning ska fungera som komplement till 
andra primära åtgärder. Det bör även finnas förslag som tar upp ökade bördor, exempelvis 
kostnadsökningar på grund av de höga elpriserna.
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Ändringsförslag 111
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Därför bör kommissionen senast i juni 
2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Genom ett 
sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 
mindre gynnsamma än de krav som gäller 
för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation.
Hänsyn bör även tas till frågan om 
tryggad råvaruförsörjning i EU. 
Åtgärderna bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet.
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internationella åtaganden, inklusive WTO-
avtalet.

Or. en

Motivering

Direktivförslaget är för närvarande utformat för att lindra de negativa miljökonsekvenserna 
av utauktionering i frånvaro av ett internationellt avtal, men tar däremot inte på något 
heltäckande sätt upp de negativa ekonomiska konsekvenser som skulle uppstå om ett 
meningsfullt internationellt avtal inte lyckas skapa lika villkor bland företag i konkurrerande 
länder.

Ändringsförslag 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i juni 
2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010 
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp.
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en större 
andel gratisrätter, och det vore alternativt 
möjligt att införa ett system för effektiv 
koldioxidutjämning som ger anläggningar i 
gemenskapen med stor risk för 

(20) Därför bör kommissionen senast i juni 
2010 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag.
Därvid bör de energiintensiva branscher 
eller sektorer som sannolikt riskerar 
koldioxidläckage förtecknas i själva 
direktivet. Det är viktigt att förteckningen 
kan kompletteras så att alla 
industribranscher och -sektorer som löper 
en sådan risk kan vara kartlagda senast 
den 30 juni 2009. Förteckningen bör 
kunna ses över eller kompletteras i ett 
senare skede så att man med hjälp av 
samma kriterier kan beakta 
konsekvenserna av utvecklingen på det 
globala planet. Kommissionen bör grunda 
sin analys på vilka branscher som har svårt 
att föra vidare kostnaderna för 
utsläppsrätter till produktpriset utan att 
förlora stora marknadsandelar till 
anläggningar utanför gemenskapen som 
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koldioxidläckage samma konkurrensläge 
som anläggningar i tredjeländer. Genom ett 
sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 
mindre gynnsamma än de krav som gäller 
för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation.
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet.

inte gör motsvarande insatser för att 
minska sina utsläpp. Energiintensiva 
branscher som visar sig vara utsatta för 
stora risker för koldioxidläckage skulle 
kunna få en större andel gratisrätter, och 
det vore alternativt möjligt att införa ett 
system för effektiv koldioxidutjämning 
som ger anläggningar i gemenskapen med 
stor risk för koldioxidläckage samma 
konkurrensläge som anläggningar i 
tredjeländer. Genom ett sådant system 
skulle importörer kunna omfattas av krav 
som inte skulle vara mindre gynnsamma än 
de krav som gäller för anläggningar inom 
EU, till exempel om att lämna in 
utsläppsrätter. Alla sådana åtgärder skulle 
behöva vara förenliga med de principer 
som Förenta nationernas ramkonvention 
om klimatförändringar antagit, bland annat 
om gemensamt men differentierat ansvar 
och insatser efter förmåga, och hänsyn 
måste tas till de minst utvecklade ländernas 
särskilda situation. De bör också vara 
förenliga med gemenskapens 
internationella åtaganden, inklusive WTO-
avtalet. De jämförbara åtagandena av 
industriländerna och bidragen från 
utvecklingsländerna, särskilt de 
ekonomiskt mest utvecklade, bör vara 
mätbara, verifierbara och rapporterbara. 
Mät- och verifieringsmetoderna bör vara 
internationellt erkända.

Or. fr

Motivering

Eftersom det internationella avtalet ska ingås i december 2009 bör man inte vänta till 2011 
med översynen av gemenskapens bestämmelser. För att säkra investeringarna är det viktigt 
att så snart som möjligt kartlägga vilka sektorer som löper risk för koldioxidläckage.

Det är viktigt att kunna uppdatera förteckningen för att ta hänsyn till viktig utveckling på det 
globala planet när det gäller klimatförändringarna. Däremot kan uppdateringen inte ske 
enhetligt över hela EU utan betydande internationell utveckling.
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Ändringsförslag 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Därför bör kommissionen senast i juni 
2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010 
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 
branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. Genom 
ett krav på utsläppsrätter vid import skulle 
importörer kunna omfattas av krav som 
inte skulle vara mindre gynnsamma än de 
som gäller för anläggningar inom EU i 
fråga om att lämna in utsläppsrätter.
Systemet skulle behöva vara förenligt med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation. 
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet.
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internationella åtaganden, inklusive WTO-
avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 114
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Därför bör kommissionen senast i juni 
2010 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast sex månader efter 
det att detta direktiv har trätt i kraft också 
undersöka vilka energiintensiva branscher 
eller sektorer som sannolikt riskerar 
koldioxidläckage. Denna undersökning bör 
grundas på vilka branscher som inte har 
möjlighet att föra vidare kostnaderna för 
utsläppsrätter till produktpriset, och den 
indirekta effekten av att 
koldioxidkostnaderna förs vidare till 
elpriset, utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage kommer att få en större 
andel gratisrätter för direkta, och i 
förekommande fall även för indirekta, 
utsläpp. För vissa sektorer vore det 
möjligt att införa ett system för effektiv 
koldioxidutjämning som ger anläggningar i 
gemenskapen med stor risk för 
koldioxidläckage samma konkurrensläge 
som anläggningar i tredjeländer. Genom ett 
sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 
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ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation.
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet.

mindre gynnsamma än de krav som gäller 
för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation. 
De bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet.

Or. en

Motivering

Industrin behöver klarhet om vilka sektorer och delsektorer som kommer att omfattas av detta 
åtagande och vilka eventuella åtgärder de behöver vidta så snart som möjligt för att kunna 
förbereda berörda anläggningar inför framtida drift eller nedläggning. Åtgärderna bör 
beakta både den direkta och den indirekta effekten av att koldioxidkostnaderna förs vidare, 
om den allvarliga risk som koldioxidläckage utgör ska kunna hanteras. Systemet med 
koldioxidutjämning kommer inte att lämpa sig för alla sektorer.

Ändringsförslag 115
Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Därför bör kommissionen senast i juni 
2011 se över läget, samråda med alla 
arbetsmarknadens berörda parter och, i 
ljuset av resultaten av de internationella 
förhandlingarna, lägga fram en rapport 
åtföljd av lämpliga förslag. Därvid bör 
kommissionen senast den 30 juni 2010 
också undersöka vilka energiintensiva 
branscher eller sektorer som sannolikt 
riskerar koldioxidläckage. Denna 
undersökning bör grundas på vilka 

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

branscher som inte har möjlighet att föra 
vidare kostnaderna för utsläppsrätter till 
produktpriset utan att förlora stora 
marknadsandelar till anläggningar utanför 
gemenskapen som inte gör motsvarande 
insatser för att minska sina utsläpp. 
Energiintensiva branscher som visar sig 
vara utsatta för stora risker för 
koldioxidläckage skulle kunna få en större 
andel gratisrätter, och det vore alternativt 
möjligt att införa ett system för effektiv 
koldioxidutjämning som ger anläggningar i 
gemenskapen med stor risk för 
koldioxidläckage samma konkurrensläge 
som anläggningar i tredjeländer. Genom ett 
sådant system skulle importörer kunna 
omfattas av krav som inte skulle vara 
mindre gynnsamma än de krav som gäller 
för anläggningar inom EU, till exempel om 
att lämna in utsläppsrätter. Alla sådana 
åtgärder skulle behöva vara förenliga med 
de principer som Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
antagit, bland annat om gemensamt men 
differentierat ansvar och insatser efter 
förmåga, och hänsyn måste tas till de minst 
utvecklade ländernas särskilda situation. 
Hänsyn måste även tas till frågan om 
tryggad råvaruförsörjning i EU.
Åtgärderna bör också vara förenliga med 
gemenskapens internationella åtaganden, 
inklusive WTO-avtalet.

Or. de

Motivering

Råvarutillgången blir alltmer en huvudfaktor för framgångsrik ekonomisk utveckling och är 
därför av stor strategisk betydelse. Den tunga kostnadsbörda som utauktionering av 
utsläppsrätter innebär för vissa branscher kommer att leda till att den egna produktionen 
läggs ned och till att man köper in från tredjeländer. På så vis ökar importberoendet.

Vidare kommer produktionen att förläggas till tredjeländer med råvaror.
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Ändringsförslag 116
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Råvarutillgången blir alltmer en huvudfaktor för framgångsrik ekonomisk utveckling och är 
därför av stor strategisk betydelse. Den tunga kostnadsbörda som utauktionering av 
utsläppsrätter innebär för vissa branscher kommer att leda till att den egna produktionen 
läggs ned och till att man köper in från tredjeländer. På så vis ökar importberoendet.

Vidare kommer produktionen att förläggas till tredjeländer med råvaror.

Ändringsförslag 117
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Det får inte uppstå någon otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen mellan 
anläggningar, vare sig de är 
externaliserade eller inte.

Or. en

Motivering

Man bör undvika att den inre marknaden snedvrids på grund av tilldelning av utsläppsrätter 
som leder till att produktionen flyttar från externaliserade till internaliserade anläggningar, 
vilket i sin tur leder till ökade koldioxidutsläpp. Syftet med utsläppshandelssystemet är att
minska utsläppen av växthusgaser, och ett övergivande av dagens energieffektiva 
produktionsmetoder på entreprenad riskerar att få missriktade följder.
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Ändringsförslag 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Det får inte uppstå någon otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen mellan 
anläggningar, vare sig de är 
externaliserade eller inte.

Or. en

Motivering

För att undvika att det aktuella förslaget skapar incitament som leder till 
marknadssnedvridning och ökar utsläppen måste direktivtexten återspegla det faktum att 
verksamhet läggs ut på entreprenad i många sektorer. Man bör undvika att den inre 
marknaden snedvrids på grund av tilldelning av utsläppsrätter som leder till att produktionen 
flyttar från externaliserade till internaliserade anläggningar, vilket i sin tur leder till ökade 
utsläpp. Syftet med utsläppshandelssystemet är att minska utsläppen, och ett övergivande av 
dagens energieffektiva produktionsmetoder på entreprenad riskerar att få missriktade följder.

Ändringsförslag 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att konkurrensen ska bli rättvis 
inom gemenskapen bör företagens 
användning utanför gemenskapen av 
tillgodohavanden för utsläppsminskningar 
inom ramen för gemenskapens system för 
handel med utsläppsrätter harmoniseras. I 
Kyotoprotokollet till klimatkonventionen 
(UNFCCC) fastställs kvantifierade 
utsläppsmål för industriländerna under 
perioden 2008–2012 och det föreskrivs 
införande av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter 

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

(tillgodohavanden) som genereras i 
protokollets projektbaserade mekanismer 
ren utveckling och gemensamt 
genomförande; vidare föreskrivs 
industriländernas utnyttjande av dessa 
tillgodohavanden i syfte att uppnå delar av 
de fastställda målen. Från 2013 kommer 
inga utsläppsminskningsenheter att kunna 
genereras inom ramen för Kyotoprotokollet 
förutsatt att inga nya kvantifierade 
utsläppsmål fastställs för värdländerna, 
men certifierade utsläppsminskningar kan 
eventuellt fortsätta att genereras. Så snart 
det föreligger ett internationellt avtal om 
klimatförändringar bör det föreskrivas 
ytterligare användning av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter för de länder 
som har slutit avtalet. Så länge inget avtal 
slutits skulle fortsatt utnyttjande av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter undergräva 
incitamenten att minska utsläppen och göra 
det svårare att uppnå gemenskapens mål 
för ökad användning av förnybar energi. 
Användningen av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter bör vara 
förenlig med gemenskapens mål att 20 % 
av dess energi ska komma från förnybara 
källor år 2020, och bör dessutom främja 
energieffektivitet, innovation och teknisk 
utveckling. Så snart gemenskapen har slutit 
ett tillfredsställande internationellt avtal 
bör tillgången till tillgodohavanden från 
projekt i tredjeländer ökas parallellt med 
att utsläppsminskningsnivån inom ramen 
för gemenskapssystemet för utsläppshandel 
höjs.
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höjs.

Or. en

Motivering

Villkoren för kompensationskrediter bör fastställas inom ramen för FN och ett omfattande 
internationellt avtal för perioden efter 2012.

Ändringsförslag 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till den nivå 
som de hade beviljats för perioden 2008-
2012, använda certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
projekttyper som godtagits av alla 
medlemsstater i gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till den nivå 
som de hade beviljats för perioden 2008-
2012, använda certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
projekttyper som godtagits av alla 
medlemsstater i gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Vidare bör aktörerna 
ha möjlighet att årligen utnyttja 
utsläppsrätter från flexibla 
projektmekanismer (certifierade 
utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter) eller andra 
certifierade tillgodohavanden från 
tredjeländer på upp till högst 50 % av 
minskningarna i förhållande till den 
tilldelade mängden för perioden 
2008-2012. Eftersom medlemsstaternas 
överföring av certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
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som är giltiga från 2013 och framåt.
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 
31 december 2014. Aktörerna bör få 
samma garantier rörande certifierade 
utsläppsminskningar som utfärdats för 
projekt som inletts före 2013 men som rör 
utsläppsminskningar från 2013 och framåt.

av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 
31 december 2014. Aktörerna bör få 
samma garantier rörande certifierade 
utsläppsminskningar som utfärdats för 
projekt som inletts före 2013 men som rör 
utsläppsminskningar från 2013 och framåt.

Or. de

Motivering

Ökad flexibilitet ger ökad kostnadseffektivitet.

Ändringsförslag 121
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till den nivå 
som de hade beviljats för perioden 
2008-2012, använda certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till 25 % av 
sina utsläpp under respektive år, använda 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
projekttyper som godtagits av alla 
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projekttyper som godtagits av alla 
medlemsstater i gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt.
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 
31 december 2014. Aktörerna bör få 
samma garantier rörande certifierade 
utsläppsminskningar som utfärdats för 
projekt som inletts före 2013 men som rör 
utsläppsminskningar från 2013 och framåt.

medlemsstater i gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 
31 december 2014. Aktörerna bör få 
samma garantier rörande certifierade 
utsläppsminskningar som utfärdats för 
projekt som inletts före 2013 men som rör 
utsläppsminskningar från 2013 och framåt.

Or. en

Motivering

Att koppla de tillåtna JI/CDM-rätterna till de tillåtna volymerna under den andra 
handelsperioden är inte i linje med harmoniseringssträvandena, eftersom de olika 
medlemsstaterna under den andra handelsperioden tillåtit olika procentsatser. Om dessa 
procentsatser bibehålls efter den andra handelsperioden kommer aktörer fortsatt att 
behandlas olika. För att undvika rättsliga åtgärder från förfördelade aktörer är det därför på 
sin plats att införa ett övergripande tak, som undanröjer olikabehandling och som samtidigt 
inte inkräktar på redan beviljade rätter.
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Ändringsförslag 122
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till den nivå 
som de hade beviljats för perioden 
2008-2012, använda certifierade 
utsläppsminskningar och
utsläppsminskningsenheter från 
projekttyper som godtagits av alla 
medlemsstater i gemenskapssystemet 
under perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt.
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 
31 december 2014. Aktörerna bör få 
samma garantier rörande certifierade 

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till 10,5 % 
av sina årliga utsläpp, använda 
certifierade utsläppsminskningar, 
utsläppsminskningsenheter och andra 
utsläppsminskningskrediter från 
projekttyper som godtagits av minst en 
medlemsstat i gemenskapssystemet fram 
till och med 2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 
31 december 2014. Aktörerna bör få 
samma garantier rörande certifierade 
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utsläppsminskningar som utfärdats för 
projekt som inletts före 2013 men som rör 
utsläppsminskningar från 2013 och framåt.

utsläppsminskningar som utfärdats för 
projekt som inletts före 2013 men som rör 
utsläppsminskningar från 2013 och framåt.

Or. en

Motivering

CDM- och JI-krediter är ett effektivt sätt att få till stånd kostnadseffektiva minskningar av 
koldioxidutsläppen, samtidigt som utvecklingsländerna får tillgång till bättre teknik. För att 
skapa optimal flexibilitet bör medlemsstaterna ömsesidigt erkänna projekttyper som redan är 
erkända i någon av de andra medlemsstaterna.

Ändringsförslag 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till den nivå 
som de hade beviljats för perioden 2008-
2012, använda certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
projekttyper som godtagits av alla 
medlemsstater i gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 

(22) För att skapa förutsägbarhet för 
aktörerna bör de kunna få garantier för sina 
möjligheter att efter 2012, upp till den nivå 
som de hade beviljats för perioden 2008-
2012, använda certifierade 
utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter från 
projekttyper som godtagits av alla 
medlemsstater i gemenskapssystemet under 
perioden 2008–2012. Eftersom 
medlemsstaternas överföring av 
certifierade utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter mellan 
åtagandeperioder enligt internationella 
avtal (”sparande” av utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter) inte kan 
ske före 2015, och då endast om 
medlemsstaterna väljer att tillåta sparande 
av dessa utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter enligt regler om 
begränsade möjligheter att spara sådana 
tillgodohavanden, bör dessa garantier ges 
genom att medlemsstaterna åläggs att låta 
aktörerna byta ut sådana certifierade 
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utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt.
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 
31 december 2014. Aktörerna bör få 
samma garantier rörande certifierade 
utsläppsminskningar som utfärdats för 
projekt som inletts före 2013 men som rör 
utsläppsminskningar från 2013 och framåt.

utsläppsminskningar och 
utsläppsminskningsenheter som utfärdats 
inom ramen för utsläppsminskningar som 
genomförts före 2012 mot utsläppsrätter 
som är giltiga från 2013 och framåt. 
Eftersom medlemsstaterna inte bör tvingas 
att godta certifierade utsläppsminskningar 
och utsläppsminskningsenheter som de inte 
med säkerhet vet att de kommer att kunna 
utnyttja inom ramen för sina gällande 
internationella åtaganden, bör detta krav 
inte gälla längre än till den 
31 december 2014. Aktörerna bör få 
samma garantier rörande certifierade 
utsläppsminskningar som utfärdats för 
energi från förnybara källor och för 
projekt för effektiv efterfrågan som inletts 
före 2013 men som rör 
utsläppsminskningar från 2013 och framåt, 
med undantag för certifierade 
utsläppsminskningar från större 
vattenkraftsprojekt.

Or. en

Motivering

Utnyttjande av externa kompensationer bör begränsas till krediter som verkligen fungerar 
som tillägg och som bidrar till hållbar utveckling i värdländerna. Särskilt CER:er och 
ERU:er från sektorer som konstaterats löpa risk för koldioxidläckage och internationell 
konkurrens bör vara otillåtna inom EU:s system efter 2012.

Ändringsförslag 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Om slutandet av ett internationellt 
avtal skulle skjutas upp, bör det finnas 
möjlighet att via avtal med tredjeländer 
använda tillgodohavanden från 
högkvalitativa projekt inom 

utgår
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gemenskapens handelssystem. Avtalen, 
som kan vara bilaterala eller 
multilaterala, kan göra det möjligt för 
projekt som genererade 
utsläppsminskningsenheter fram till 2012, 
men som inte längre kan göra det inom 
ramen för Kyoto, att fortsätta att göra 
detta inom ramen för 
gemenskapssystemet.

Or. en

Motivering

Villkoren för kompensationskrediter bör fastställas inom ramen för FN och ett omfattande 
internationellt avtal för perioden efter 2012.

Ändringsförslag 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att tydligt ange att alla typer av 
värmepannor, brännare, turbiner, 
värmeaggregat, masugnar, 
förbränningsugnar, brännugnar, bakugnar, 
torkar, motorer, fackelbrännare och termisk 
eller katalytisk efterbränning omfattas av 
detta direktiv bör en definition av 
förbränningsanläggning läggas till.

(28) För att tydligt ange att alla typer av 
värmepannor, brännare, turbiner, 
värmeaggregat, masugnar, 
förbränningsugnar, brännugnar, bakugnar, 
torkar, motorer, fackelbrännare och termisk 
eller katalytisk efterbränning omfattas av 
detta direktiv bör en definition av 
förbränningsanläggning läggas till i 
enlighet med definitionen i rådets direktiv 
96/91/EG av den 24 september 2006 om 
samordnade åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar.

Or. de

Motivering

Begreppet ”förbränningsanläggning” bör definieras i analogi med IPPC-direktivet 96/61/EG 
för att skapa terminologisk enhetlighet och bringa lagstiftningen om tillståndsgivning i 
samklang med lagstiftningen om utsläppshandel.
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Ändringsförslag 126
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att tydligt ange att alla typer av 
värmepannor, brännare, turbiner, 
värmeaggregat, masugnar, 
förbränningsugnar, brännugnar, bakugnar, 
torkar, motorer, fackelbrännare och 
termisk eller katalytisk efterbränning
omfattas av detta direktiv bör en definition 
av förbränningsanläggning läggas till.

(28) För att tydligt ange att alla typer av 
värmepannor, brännare, turbiner, 
värmeaggregat, masugnar, 
förbränningsugnar, brännugnar, bakugnar, 
torkar och motorer omfattas av detta 
direktiv bör en definition av 
förbränningsanläggning läggas till.

Or. en

Motivering

Avfackling i intervall är nödvändigt för säkerheten i början och slutet av processen. Det vore 
i och för sig önskvärt att få ner denna typ av utsläpp (exempelvis uppgår de beräknade 
kostnaderna i fråga om materialförlust i en anläggning för etenkrackning till 400–600 euro 
per ton koldioxid), men detta är inte tekniskt genomförbart. Det är dessutom oklart om det 
finns utrustning för att övervaka avfackling så noga som krävs.

Ändringsförslag 127
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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2020. Gemenskapen och dess 
medlemsstater bör fortsätta att försöka att 
nå fram till ett avtal om globala åtgärder 
för att minska luftfartens utsläpp av 
växthusgaser samt granska situationen 
inom denna sektor som vid nästa översyn 
av gemenskapssystemet.]

Or. de

Motivering

Det är överflödigt att särskilt nämna luftfarten. Om luftfarten ska ingå i 
utsläppshandelssystemet bör den, och i förekommande fall även sjöfarten, även omfattas av 
riktmärkningsmodellen, eftersom man på så vis främjar den effektivaste tekniken utan att 
skapa omfattande merkostnader som snedvrider konkurrensen.

Ändringsförslag 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) [När det gäller tilldelningsstrategin,
bör luftfartsoperatörer snarare behandlas 
på samma sätt som aktörer inom andra 
näringar som får gratis utsläppsrätter än 
som elproducenter. Detta innebär att 80 % 
av utsläppsrätterna tilldelas gratis 2013, 
och att gratistilldelningen till luftfarten 
sedan bör minska varje år med en lika 
stor kvantitet för att och helt upphöra år 
2020. Gemenskapen och dess 
medlemsstater bör fortsätta att försöka att 
nå fram till ett avtal om globala åtgärder 
för att minska luftfartens utsläpp av 
växthusgaser samt granska situationen 
inom denna sektor som vid nästa översyn 
av gemenskapssystemet.]

(33) [När det gäller tilldelningsstrategin 
bör luftfartsoperatörer behandlas på samma 
sätt som elproducenter. Gemenskapen och 
dess medlemsstater bör fortsätta att försöka 
att nå fram till ett avtal om globala åtgärder 
för att minska luftfartens utsläpp av 
växthusgaser samt granska situationen 
inom denna sektor som ett led i nästa 
översyn av gemenskapssystemet.]

Or. en
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Motivering

Luftfarten bör behandlas på samma sätt som elsektorn eftersom den också kan föra över 
merparten av sina kostnader på konsumenterna. Om operatörerna inkluderas i 
handelssystemet med gratis tilldelning kommer sektorn att få oförmodade intäkter på 
bekostnad av konsumenterna och utan några miljövinster.

Ändringsförslag 129
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) [När det gäller tilldelningsstrategin, 
bör luftfartsoperatörer snarare behandlas 
på samma sätt som aktörer inom andra 
näringar som får gratis utsläppsrätter än 
som elproducenter. Detta innebär att 80 % 
av utsläppsrätterna tilldelas gratis 2013, 
och att gratistilldelningen till luftfarten 
sedan bör minska varje år med en lika stor 
kvantitet för att och helt upphöra år 2020.
Gemenskapen och dess medlemsstater bör 
fortsätta att försöka att nå fram till ett avtal 
om globala åtgärder för att minska 
luftfartens utsläpp av växthusgaser samt 
granska situationen inom denna sektor som 
vid nästa översyn av gemenskapssystemet.]

(33) När det gäller tilldelningsstrategin bör 
luftfartsoperatörer få gratis utsläppsrätter 
under en övergångsperiod. Detta innebär 
att 80 % av utsläppsrätterna tilldelas gratis 
2013, och att gratistilldelningen till 
luftfarten sedan bör minska varje år med en 
lika stor kvantitet för att och helt upphöra 
år 2020. Gemenskapen och dess 
medlemsstater bör fortsätta att försöka att 
nå fram till ett avtal om globala åtgärder 
för att minska luftfartens utsläpp av 
växthusgaser samt granska situationen 
inom denna sektor som ett led i nästa 
översyn av gemenskapssystemet.]

Or. en

Motivering

Utauktioneringsprocessen kommer att bli den största fortlöpande utauktioneringen någonsin i 
världen. Det är avgörande att en likvid marknad för utsläppsrätter upprätthålls i alla lägen 
och att eventuella marknadsmisslyckanden undviks. Därför behövs en infasningsperiod för att 
stödja en friktionsfri övergång till full utauktionering på elmarknaden, begränsa de negativa 
konsekvenserna för produktionskapaciteten och elpriserna och undvika att den nationella 
industrin drabbas av snedvridningar på den europeiska marknaden till följd av 
energipriserna.
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Ändringsförslag 130
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Det är viktigt att i framtiden utvidga 
systemet till att även omfatta andra större 
utsläppskällor för växthusgaser, särskilt i 
transportsektorn, exempelvis 
fartygsoperatörer. Därför bör 
kommissionen snarast möjligt lägga fram 
lämpliga ändringar, tillsammans med en 
konsekvensbedömning, i syfte att 
inbegripa sjöfartssektorn i gemenskapens 
system senast 2013 och fastställa ett 
datum för när godstransporter på vägar 
ska inbegripas i systemet.

Or. nl

Motivering

Godstransporter på vägar och sjöfartssektorn måste tas med i utsläppshandelssystemet.

Ändringsförslag 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra detta direktiv bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter.
Kommissionen bör framför allt få 
befogenhet att anta åtgärder för 
utauktionering av utsläppsrätter, för 
gemenskapstäckande tilldelning av 

(34) De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra detta direktiv bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör framför allt få 
befogenhet att anta åtgärder för 
utauktionering av utsläppsrätter enligt 
riktmärkningsmodellen, för övervakning, 
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utsläppsrätter under en övergångsperiod,
för övervakning, rapportering och 
verifiering av utsläpp, för ackreditering av 
kontrollorgan och för genomförande av 
harmoniserade projektregler. Eftersom 
sådana åtgärder har en allmän räckvidd och 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv och att komplettera det 
genom tillägg eller modifiering av nya icke 
väsentliga delar, bör de antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som fastställs i artikel 5a i beslut 
1999/468/EG.

rapportering och verifiering av utsläpp, för 
ackreditering av kontrollorgan och för 
genomförande av harmoniserade 
projektregler. Eftersom sådana åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv och att 
komplettera det genom tillägg eller 
modifiering av nya icke väsentliga delar, 
bör de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
fastställs i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. de

Motivering

Det finns ingen kostnadsfri övergångstilldelning eftersom riktmärkningsmodellen ska införas 
även för energiintensiva industrier. En utauktionering görs dessutom endast inom ramen för 
riktmärkningsmodellen, i den mån den berörda anläggningen ligger under riktmärket.
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