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Ændringsforslag 132
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Artikel 1 affattes således:
"Ved dette direktiv fastlægges en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet [i 
det følgende benævnt 
fællesskabsordningen] med henblik på 
at fremme reduktionen af 
drivhusgasemissioner på en 
omkostningseffektiv og økonomisk 
effektiv måde, idet man samtidig fremmer 
innovation samt opretholder og forbedrer 
konkurrenceevnen.”

Or. en

Begrundelse

Emissionshandelsordningen bør føre til innovationer med lav CO2-udledning, der giver EU-
virksomheder en langsigtet fordel i forhold til konkurrenter uden for EU. Når 
emissionshandelsordningen indebærer en risiko for kulstoflækager, skal EU-virksomhedernes 
konkurrencedygtighed bevares.

Ændringsforslag 133
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Direktivet fastsætter også, at reduktionerne 
af drivhusgasemissioner skal øges for at 

Direktivet fastsætter også, at reduktionerne 
af drivhusgasemissioner skal øges for at 
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bidrage til de reduktionsniveauer, som 
videnskabeligt anses for påkrævet for at 
undgå farlige klimaændringer.

bidrage til de reduktionsniveauer, som 
anses for påkrævet for at mindske 
afhængigheden af fossile brændstoffer i 
de kommende årtier af hensyn til 
forsyningssikkerheden.

Or. de

Begrundelse

Klimaændringerne er et blandt mange aspekter. Det centrale er imidlertid at garantere 
forsyningssikkerheden i de kommende årtier. Ud over en markant forbedring af effektiviteten 
ved forbruget af fossile brændstoffer og udvidet brug af andre energikilder vil 
drivhusgasemissionerne også blive permanent reduceret.

Ændringsforslag 134
Patrick Louis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
(1a) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 1a
1. Kommissionen undersøger, hvordan 
LULUCF-aktiviteterne kan medtages i 
dette direktivs anvendelsesområde i lyset 
af forslagene fra Balikonferencen og de 
teknologiske fremskridt. Den forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet et forslag 
til lovgivning inden udgangen af 2008.
2. Dette forslag skal dække den 
fuldstændige medtagelse af LULUCF-
projekter i mekanismerne under Kyoto-
protokollen (fælles gennemførelse og 
bæredygtig udvikling), herunder brugen 
af CO2-kreditter og 
emissionsreduktionsenheder fra 
projektaktiviteter under 
fællesskabssystemet, inden en eventuel 
fremtidig international aftale om 
klimaændringer træder i kraft."
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Or. fr

Begrundelse

Nogle medlemsstater kritiserer Kommissionen for ikke at have fremlagt tilstrækkelig 
begrundelse for sin beslutning om at udelukke LULUCF fra emissionshandelsordningen. I 
Rådets konklusioner blev Kommissionen opfordret til at undersøge mulighederne for at 
medtage dem. Parlamentet opfordrede ligeledes Kommissionen til at undersøge denne 
mulighed.

Oprettelse af LULUCF-projekter i udviklingslandene gennem mekanismen for bæredygtig 
udvikling vil sikre en betydelig finansieringskilde, der kan beskytte biodiversiteten og 
genoprette beskadigede skove.

Ændringsforslag 135
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
(1a) I artikel 2 tilføjes følgende stykke:
"2a. Nærværende direktiv finder også 
anvendelse, når dette bestemmes 
udtrykkeligt, på anlæg, som står opført i 
Bilag 2aa.

Or. en

Begrundelse

Disse sektorer, for hvilke køb af el udgør en væsentlig del af produktionsomkostningerne, er 
endnu ikke medtaget i ETS-systemet. Disse sektorer må imidlertid købe deres energi af 
elleverandører, der er med i ETS-systemet, og deres produktionsomkostninger vil stige 
betydeligt. For at undgå indirekte kulstoflækage bør disse sektorer have kompensation for 
truslerne mod deres konkurrenceevne.
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Ændringsforslag 136
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
c) 'drivhusgasser': gasser opført i bilag II 
og andre gasformige bestanddele af 
atmosfæren, både natur- og 
menneskeskabte, som optager og 
genudsender infrarød stråling

c) 'drivhusgasser': gasser opført i bilag II 

Or. de

Begrundelse

Definitionen af drivhusgasser gælder for dette direktiv. Det er tilstrækkeligt i denne 
sammenhæng at henvise til de gasser, der står opført i bilaget. Tilpasninger bør derfor 
udelukkende foretages via Bilag II, som er en af de grundlæggende bestemmelser i direktivet.

Ændringsforslag 137
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
c) 'drivhusgasser': gasser opført i bilag II 
og andre gasformige bestanddele af 
atmosfæren, både natur- og 
menneskeskabte, som optager og 
genudsender infrarød stråling

c) 'drivhusgasser': gasser opført i bilag II 
og gasser, der defineres som sådan inden 
for rammerne af fremtidige internationale 
aftaler

Or. de

Begrundelse

Direktivet bør indeholde henvisninger til de drivhusgasser, der står opført i Kyotoprotokollen.
Den foreslåede ordlyd er så generel, at det f.eks. også vil omfatte vanddamp.
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Ændringsforslag 138
Angelika Niebler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
c) 'drivhusgasser': gasser opført i bilag II 
og andre gasformige bestanddele af 
atmosfæren, både natur- og 
menneskeskabte, som optager og 
genudsender infrarød stråling

c) 'drivhusgasser': gasser opført i bilag II 
og gasser, der defineres som sådan inden 
for rammerne af fremtidige internationale 
aftaler

Or. de

Begrundelse

Med dette ændringsforslag søger man at begrænse definitionen af drivhusgasser. Den 
foreslåede ordlyd er så generel, at det f.eks. også vil omfatte vanddamp. Der er fare for, at 
dette senere vil føre til reduktionsmål, der er for vage, og ligeledes kræve betydelige 
administrative ressourcer.

Ændringsforslag 139
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
c) 'drivhusgasser': gasser opført i bilag II 
og andre gasformige bestanddele af 
atmosfæren, både natur- og 
menneskeskabte, som optager og 
genudsender infrarød stråling

c) 'drivhusgasser': gasser opført i bilag II 
og gasser, der kategoriseres som 
drivhusgasser i fremtidige internationale 
aftaler

Or. en
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Begrundelse

Definitionen af drivhusgasser i forslaget er for bred og åben for fortolkning. For at sikre 
konsekvens foreslås det i ændringsforslaget, at definitionen bringes i overensstemmelse med 
Kyotoprotokollen, således at man sørger for, at reduktionsindsatsen bliver effektiv.

Ændringsforslag 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en 
eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse eller en 
ajourføring af dets tilladelse til 
drivhusgasemissioner på grund af 
ændring af arten eller funktionen eller en 
betydelig forøgelse af selve anlægget eller 
af kapacitetsanvendelsen efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen"

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at nytilkomne med deres første emissionstilladelse og aktører, der har behov 
for en ajourføring af deres tilladelse på grund af en udvidelse eller større ændring af deres 
aktiviteter, stilles på lige fod. Denne definition, som blev anvendt i de to første perioder af 
direktivet om kvoter (2005-2007 og 2008-2012), skal igen anvendes til at forebygge ulige 
behandling.

Ændringsforslag 141
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra b
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag
h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en 
eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse efter 
fremsendelsen af den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede liste til Kommissionen

h) 'nytilkommen': et anlæg, der udfører en 
eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, 
og som har fået en 
drivhusgasemissionstilladelse eller en 
ajourføring af dets tilladelse til 
drivhusgasemissioner på grund af 
ændring af arten eller funktionen eller en 
udvidelse af anlægget eller en betydelig 
forøgelse af anvendelsesgraden på det 
eksisterende anlæg efter fremsendelsen af 
den i artikel 11, stk. 1, omhandlede liste til 
Kommissionen

Or. en

Begrundelse

Definitionen af en nytilkommen bør ændres, således at virksomhederne, hvor det er muligt, 
kan koncentrere deres produktion på de mest effektive anlæg inden for EU. Med henblik på 
dette er det centralt at sikre en retfærdig og konsekvent behandling af de tre mulige 
driftscenarier: drift på eksisterende anlæg, forøgelse af kapaciteten på eksisterende anlæg og 
udvikling af nye anlæg.

Ændringsforslag 142
Werner Langen

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

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

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

Or. de
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Begrundelse

I forslaget til direktiv specificeres det ikke, hvordan kapacitetsforøgelser på eksisterende 
anlæg (dvs. produktionsforøgelser) skal behandles juridisk. Dette smuthul i lovgivningen skal 
lukkes. Anlæg med øget kapacitet skal behandles som nytilkomne i henhold til betydningen i 
direktivet.

Ændringsforslag 143
Angelika Niebler

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

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

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

Or. de

I forslaget til direktiv specificeres det ikke, hvordan kapacitetsforøgelser på eksisterende 
anlæg (dvs. produktionsforøgelser) skal behandles juridisk. Dette smuthul i lovgivningen skal 
lukkes. Anlæg med øget kapacitet skal behandles som nytilkomne i henhold til betydningen i 
direktivet. Enhver sondring mellem disse vil ikke have nogen objektiv begrundelse og vil 
skabe forhindringer for investeringerne.

Ændringsforslag 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra j a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Følgende afsnit tilføjes:
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(ja) "Energiintensiv virksomhed": 
virksomhed, hvor enten indkøbene af 
energiprodukter og elektricitet udgør 
mindst 3,0 % af produktionsværdien, eller 
hvor den skyldige nationale energiafgift
udgør mindst 0,5 % af værditilvæksten.
"Købet af energiprodukter og 
elektricitet": de faktiske udgifter til 
energi, der købes eller genereres inden for 
virksomheden. Kun elektricitet, varme og 
energiprodukter, der anvendes til 
opvarmningsformål, medtages.
"Produktionsværdi": omsætning, 
herunder tilskud, der er knyttet direkte til 
produktets pris, plus eller minus 
ændringer i lagrene af færdige produkter, 
halvfabrikata samt varer og tjenester 
indkøbt med henblik på videresalg, minus 
indkøb af varer og tjenester med henblik 
på videresalg. "Værditilvækst": samlet 
momspligtig omsætning, inklusive 
eksportsalg, minus de samlede 
momspligtige indkøb inklusive import".  

Or. de

Begrundelse

På grund af tilskudslovgivningen og for at forbedre planlægnings- og investeringssikkerheden 
bør man i dette direktiv indføre en mere præcis definition af, hvad energiintensive 
virksomheder er, og hvordan sektorer med særlig risiko for kulstoflækage bør indrømmes 
særbehandling inden for rammerne af emissionshandelssystemet.

Derfor bør definitionen af energiintensive virksomheder i energibeskatningsdirektivet 
2003/96/EF indføres.

Ændringsforslag 145
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra t
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Kommissionens forslag Ændringsforslag
(t) 'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 
varme, og hvor andre direkte hermed 
forbundne aktiviteter udføres, herunder 
røggasvask

(t) 'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 
varme til levering til slutkunder uden for 
det pågældende forbrændingsanlæg

Or. de

Ændringsforslag 146
Werner Langen

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

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

(t) 'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 
varme til levering til slutkunder uden for 
det pågældende forbrændingsanlæg

Or. de

Begrundelse

"Forbrændingsanlæg" skal specifikt og udelukkende begrænses til kraftværker i 
overensstemmelse med titlen på direktivets Bilag I og bør heller ikke omfatte intern 
forbrænding på industrianlæg ("produktion af elektricitet og varme beregnet til levering til 
andre forbrugere").

Ændringsforslag 147
Esko Seppänen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra t
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Kommissionens forslag Ændringsforslag
[t)]'fyringsanlæg': en stationær teknisk 
enhed, hvori brændsel oxideres til separat 
eller kombineret produktion af kraft og 
varme, og hvor andre direkte hermed 
forbundne aktiviteter udføres, herunder 
røggasvask

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

Or. en

Begrundelse

EU bør ikke straffe genanvendelsesaktiviteter for metal.

Ændringsforslag 148
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra u

Kommissionens forslag Ændringsforslag
u) 'el-producerende anlæg': et anlæg, 
som den 1. januar 2005 eller derefter har 
produceret el med henblik på salg til 
tredjeparter, og som kun er omfattet af 
aktivitetskategorien "el- eller 
varmeforsyning" i bilag I.

udgår

Or. de

Begrundelse

Alle former for elproduktion bør behandles ens for at undgå forvridninger af markedet. De 
mange forskellige energiformler inden for de enkelte industrisektorer bør opretholdes.
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Ændringsforslag 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra u

Kommissionens forslag Ændringsforslag
[(u)] 'el-producerende anlæg': et anlæg, 
som den 1. januar 2005 eller derefter har 
produceret el med henblik på salg til 
tredjeparter, og som kun er omfattet af 
aktivitetskategorien "el- eller 
varmeforsyning" i bilag I.

[(u)] 'el-producerende anlæg': et anlæg 
eller dele af et anlæg, som den 1. januar 
2005 eller derefter har produceret el med 
henblik på salg til tredjeparter, og som kun 
er omfattet af aktivitetskategorien "el- eller 
varmeforsyning" i bilag I. Levering af 
elektricitet i henhold til en 
købsforpligtelse betragtes ikke som salg til 
tredjemand, medmindre 
overdragelsestariffen indeholder en 
justeringsmekanisme, således at prisen på 
tilladelserne kan afspejles i tariffen.

Or. fr

Begrundelse

Kraft/varmeanlæg, som virksomhederne etablerer for at opfylde deres egne behov for damp 
og elektricitet, kører normalt med minimalbelastning og kan derfor ikke være økonomiske, 
hvis de skal konkurrere med kombinerede anlæg eller andre elproduktionsanlæg. De samme 
tildelingsregler må derfor ikke anvendes på elproduktionsaktiviteter, der er omfattet af en 
købsforpligtelse, og på tilsvarende aktiviteter, hvor denne forpligtelse ikke finder anvendelse.

Ændringsforslag 150
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra u

Kommissionens forslag Ændringsforslag
[(u)] 'el-producerende anlæg': et anlæg, 
som den 1. januar 2005 eller derefter har 
produceret el med henblik på salg til 
tredjeparter, og som kun er omfattet af 

[(u)] 'el-producerende anlæg': et anlæg, 
som den 1. januar 2005 eller derefter har 
produceret el med henblik på salg til 
tredjeparter, som hovedsagelig leverer til 
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aktivitetskategorien "el- eller 
varmeforsyning" i bilag I.

de offentlige elnet, og som kun er omfattet 
af aktivitetskategorien "el- eller 
varmeforsyning" i bilag I.

Or. en

Begrundelse

Eksponeringen for international konkurrence gør det nødvendigt at medtage 
egenproducenterne under den gratis tildeling. Andre virksomheder end offentlige 
elproducenter skal fortsat have mulighed for at drive deres egne energianlæg, som de 
allerede har investeret i. Derfor bør definitionen ændres. Egenproducenter, der defineres i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fælles regler for 
det indre marked for elektricitet som "en fysisk eller juridisk person, der fremstiller 
elektricitet hovedsagelig til eget brug", bør ikke udelukkes fra den gratis tildeling.

Ændringsforslag 151
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
ua) "Sektorer, der er udsat for en 
betydelig risiko for kulstoflækage": 
sektorer, der identificeres i henhold til 
kriterierne i artikel 10a, stk. 9, og som står 
opført i Bilag 1a.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af de eksponerede sektorer med henvisning til kriterierne og det nye bilag.
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Ændringsforslag 152
Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
(ua) "Sektorer, der er udsat for en 
betydelig risiko for kulstoflækage": 
sektorer, der identificeres i henhold til 
kriterierne i artikel 10a, stk. 9, og som står 
opført i Bilag 1a.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af de eksponerede sektorer med henvisning til kriterierne og det nye bilag.

Ændringsforslag 153
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ua) "elektricitetsintensive 
virksomheder": virksomheder som 
defineret i Bilag 2 ab.

Or. de

Begrundelse

Definitionen af elektricitetsintensive virksomheder skal afgrænses så klart som muligt i Bilag 
3 og anvendes som grundlag for den gratis tildeling af kvoter.
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Ændringsforslag 154
Patrick Louis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
(ua) "Midlertidig certificeret 
emissionsreduktion eller "tCER"": enhed 
udstedt som følge af et skovrejsnings-
eller genrejsningsprojekt, som udløber ved 
udgangen af forpligtelsesperioden, 
hvorefter den blev udstedt, i henhold til 
artikel 12 i Kyotoprotokollen og 
beslutningerne vedrørende UNFCCC og 
Kyotoprotokollen.

Or. fr

Begrundelse

Risikoen for impermanens i skove behandles inden for proceduren under mekanismen for 
bæredygtig udvikling ved at indføre midlertidige kreditter; ordningerne blev indført i 2003 
ved partskonferencen i Milano (beslutning 19/CP.9).

Ændringsforslag 155
Philippe Busquin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
ua) "eksternt anlæg": anlæg ejet og/eller 
drevet af tredjemand, som opfylder en 
funktion, der alternativt kan leveres 
gennem en intern produktionsaktivitet, 
der er integreret i produktionsprocessen 
inden for den pågældende økonomiske 
sektor.

Or. en
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Begrundelse

Betegnelsen "eksterne anlæg" bør defineres for at undgå, at de er omfattet af forskellige 
tildelingsmetoder og dermed forskellige udgifter, som er højere end for den interne 
produktion i de sektorer, som de leverer til.

Ændringsforslag 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
ua) "eksternt anlæg": anlæg ejet og/eller 
drevet af tredjemand, som opfylder en 
funktion, der alternativt kan leveres 
gennem en intern produktionsaktivitet, 
der er integreret i produktionsprocessen 
inden for den pågældende økonomiske 
sektor.

Or. en

Begrundelse

Betegnelsen "eksterne anlæg" bør defineres for at undgå, at de er omfattet af forskellige 
tildelingsmetoder og dermed forskellige udgifter, som er højere end for den interne 
produktion i de sektorer, som de leverer til.

Ændringsforslag 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Den kompetente myndighed nyvurderer 
mindst hvert femte år 
drivhusgasemissionstilladelsen og 
foretager ændringer efter behov.

udgår
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Or. de

Begrundelse

Den regelmæssige femårige revision, som Kommissionen kræver på forskellige punkter i 
klima- og energipakken, er noget bureaukratisk nonsens. Der finder allerede en revision sted 
på grundlag af rapporterne.

Ændringsforslag 158
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Den kompetente myndighed nyvurderer 
mindst hvert femte år 
drivhusgasemissionstilladelsen og 
foretager ændringer efter behov.

Den kompetente myndighed nyvurderer 
mindst hvert femte år 
drivhusgasemissionstilladelsen og 
foretager ændringer efter behov i lyset af 
de seneste videnskabelige resultater.

Or. el

Begrundelse

Det skal understreges, at revisionen af emissionstilladelserne og eventuelle foreslåede 
ændringer vil finde sted i lyset af de nyeste videnskabelige data.

Ændringsforslag 159
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor på 1,74 % i forhold til 

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor på 0,9 2 % i forhold 
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den gennemsnitlige samlede årlige 
mængde kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

til den gennemsnitlige samlede årlige 
mængde kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

Or. en

Begrundelse

EU's sektor inden for emissionshandelsordningen må ikke pålægges en uforholdsmæssig stor 
byrde på 60 % af reduktionsandelen, når den kun bidrager med 40 % af emissionerne. Vi 
opfordrer derfor til, at sektorerne behandles ensartet eller ideelt set helt lige. Sektoren uden 
for emissionshandelsordningen bør så bære 13 % af reduktionsindsatsen baseret på 2005-
emissionerne for perioden 2013 til 2020, hvilket så vil medføre den samme byrde for EU's
emissionshandelsordning. Kulstoflækage er ikke kun et spørgsmål om gratis tildelinger, men 
også et spørgsmål om tilgængelige tilladelser på markedet (likviditet).

Dette vil også føre til en ændring af forslaget til beslutning om en fælles indsats.

Ændringsforslag 160
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor på 1,74 % i forhold til 
den gennemsnitlige samlede årlige 
mængde kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en konstant lineær procentfaktor på 
1,10 % i forhold til den gennemsnitlige 
samlede årlige mængde kvoter, som 
medlemsstaterne udsteder i henhold til 
Kommissionens beslutninger om deres 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012.

Or. de
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Begrundelse

Det er uklart, hvordan Kommissionen kommer frem til tallet 1,74 %. Hvis 1990 anvendes som 
referenceår, hvis der anvendes et reduktionsmål på 20 %, hvis der tages højde for fordelingen 
af reduktionsforpligtelser mellem de sektorer, der er omfattet af emissionshandelsordningen, 
og de øvrige sektorer, som Kommissionen foreslår, og hvis Bulgarien og Rumænien tilføjes, 
vil en reduktion på 1,10 % om året være tilstrækkeligt til, at de sektorer, der er omfattet af 
emissionshandelsordningen, kan nå målet.

Ændringsforslag 161
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor på 1,74 % i forhold til 
den gennemsnitlige samlede årlige 
mængde kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

Den samlede kvotemængde i Fællesskabet, 
som udstedes hvert år begyndende i 2013, 
mindskes lineært fra midtpunktet af 
perioden 2008-2012. Mængden nedsættes 
med en lineær faktor på 2 % i forhold til 
den gennemsnitlige samlede årlige 
mængde kvoter, som medlemsstaterne 
udsteder i henhold til Kommissionens 
beslutninger om deres nationale 
tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

Or. en

Begrundelse

I Bali overvejede man, at de udviklede lande skulle reducere deres drivhusgasemissioner med 
25 % til 40 % i 2020 sammenlignet med 1990-niveauet. For at opfylde dette mål bør EU's 
emissionshandelsordning starte med en reduktion på 25 % i 2020 (sammenlignet med 2005-
niveauerne), som kan ændres til 30 % inden for rammerne af en international aftale efter 
2012. Dette betyder, at den lineære faktor bør ændres til 2 % (1,74 x 25/21). Skridtet fra 25 % 
til 30 % vil være forholdsvis let at tage sammenlignet med skridtet fra 20 til 30 %. Med et 
reduktionsmål på 30 % skal den lineære faktor være 2,5, medmindre Kommissionen godtgør, 
at der skal anvendes en anden faktor.
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Ændringsforslag 162
Dragoş Florin David

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Kommissionen offentliggør senest den 30. 
juni 2010 den absolutte kvotemængde for 
2013, som baseres på de samlede mængde 
kvoter, som medlemsstaterne har udstedt i 
henhold til Kommissionens beslutninger 
om deres nationale tildelingsplaner for 
perioden 2008-2012.

Kommissionen offentliggør senest den 31. 
december 2010 den absolutte 
kvotemængde for 2013, som baseres på de 
samlede mængde kvoter, som 
medlemsstaterne har udstedt i henhold til 
Kommissionens beslutninger om deres 
nationale tildelingsplaner for perioden 
2008-2012.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en rimelig grad af sikkerhed og forudsigelighed for branchen bør antallet af 
tilladelser, som medlemsstaterne udsteder under deres nationale tildelingsplan for 2008-
2012, være kendt så tidligt som muligt, så denne dato skal fremrykkes.

Ændringsforslag 163
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor senest i 2025.

Kommissionen nyvurderer den lineære 
faktor senest i 2016.

Or. en

Begrundelse

Den lineære faktor bør evalueres midtvejs i den tredje handelsperiode i lyset af de 
tilgængelige muligheder for begrænsning og omkostningseffektivitet.
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Ændringsforslag 164
Herbert Reul, Christian Ehler

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 9 a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
3a. Hvis mængden af supplerende 
tilladelser til operatører på grund af 
produktionsforøgelser i henhold til artikel 
10a, stk. 2), overstiger mængden af 
tilladelser, som operatører inden for den 
pågældende sektor returnerer i henhold til 
ex post-justeringerne, nedsættes 
benchmarks for denne specifikke sektor 
for det efterfølgende år, hvor ubalancen 
forekom, i henhold til 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
omtales i artikel [23, stk. 3], på en sådan 
måde, at man sikrer, at de overordnede 
reduktionsmål i henhold til artikel 9 nås. 
Med henblik på dette underretter de 
kompetente myndigheder Kommissionen 
inden 30. april hvert år om, hvorvidt 
mængden af emissionstilladelser er 
overskredet.

Or. en

Begrundelse

Tildeling af gratis tilladelser med ex post-justeringer for den faktiske produktion sikrer, at 
man når CO2-reduktionsmålene og skaber en reel vækst samt for at undgå uventede 
fortjenester (som påvist i ECOFYS-undersøgelsen af IFIEC-metoden). Ved øget produktion 
kan ex post-justeringer medføre supplerende tilladelser i et givet år. Opfyldelsen af det 
overordnede mål skal imidlertid sikres. Hvis de tildelte tilladelser overskrider det planlagte, 
vil de forskellige benchmarks derfor blive justeret i nedadgående retning i henhold til en 
korrektionsmekanisme, der skal indføres i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3.
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Ændringsforslag 165
Esko Seppänen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 9 a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
(6a) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 9aa
Tilpasning af fællesskabsdækkende 
prisdannelse for elektricitet på det 
harmoniserede marked
Kommissionen offentliggør retfærdige 
regler for engrosprissætningssystemet på 
det liberaliserede og harmoniserede 
elmarked for at hindre uventede 
fortjenester for elproducenter, der 
anvender kerneenergi og vandkraft, og 
spekulationsgevinster for finansielle 
aktører på grund af securitisering af 
tilladelserne."

Or. en

Begrundelse

På engrosmarkedet for elektricitet er prissætningen baseret på de marginale forsyningspriser.
Prisdannelsen omfatter udgifterne til emissionstilladelser, som fører til øgede priser på al 
elektricitet. Dette er kilden til ufortjente tilfældige overskud hos elproducenter, der benytter 
vand- og kernekraft, som ikke behøver at anvende tilladelser. Engrosprissætningssystemet for 
elektricitet bør ændres for at hindre uventede fortjenester for emissionsfri elproducenter for 
at undgå skævheder i prisdannelsen på markedet, navnlig til fordel for kernekraftindustrien.

Ændringsforslag 166
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
udgår
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Or. en

Begrundelse

Auktionering inden for emissionshandelsordningen medfører maksimale omkostninger for alle 
forbrugere uden supplerende fordele for CO2-reduktionen. Det betyder intet mindre end en ny 
afgift på CO2, som skal betales af forbrugerne. For at kunne spare op til 55 milliarder euro 
om året for EU's forbrugere og for at holde elpriserne 20-30 euro/MWh lavere uden at 
anfægte emissionshandelsordningens effektivitet, bør den ikke være baseret på auktionering.
Gratis tildeling baseret på benchmarks og den faktiske produktion kan give mulighed for et 
omkostningseffektivt og miljøeffektivt instrument.

Ændringsforslag 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
1. Fra 2013 auktionerer medlemsstaterne
alle kvoter, som ikke tildeles gratis i 
overensstemmelse med artikel 10a.

1. Fra 2013 auktionerer et 
fællesskabsorgan alle kvoter, som ikke 
tildeles gratis i overensstemmelse med 
artikel 10a.

2. Den samlede mængde kvoter, som hver 
medlemsstat auktionerer, sammensættes 
således:
a) 90 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2005
b)10 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til visse 
medlemsstater for at skabe solidaritet og 
vækst i Fællesskabet. Herved øges den 
kvotemængde, som de pågældende 
medlemsstater auktionerer i medfør af 
litra a), med de procentsatser, der er 
anført i bilag IIa.
I forbindelse med litra a) beregnes 
andelen for medlemsstater, som ikke 
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deltog i fællesskabsordningen i 2005, på 
grundlag af deres verificerede emissioner 
under fællesskabsordningen i 2007.
Om nødvendigt tilpasses de procentsatser, 
der er omhandlet i første afsnits litra b), 
forholdsmæssigt for at sikre, at 
omfordelingen udgør 10 %.
3. Mindst 20 % af indtægterne fra 
auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede
kvoter, herunder alle indtægter fra den i 
stk. 2, litra b), omhandlede auktionering,
bør anvendes til følgende:

3. EU bør anvende 100 % af indtægterne 
fra auktioneringen af kvoterne til følgende:

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

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

b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
anvende 20 % energi fra vedvarende kilder 
senest 2020 og til at opfylde Fællesskabets 
tilsagn om at øge sin energieffektivitet med 
20 % frem til 2020

b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
anvende 20 % energi fra vedvarende kilder 
senest 2020 og til at opfylde Fællesskabets 
tilsagn om at øge sin energieffektivitet med 
20 % frem til 2020

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

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

ca) udvikling af rene energikilder
d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande

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

e) til at lette udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringernes virkninger

e) til at hjælpe nogle medlemsstater med 
at fremme solidaritet og vækst inden for 
Fællesskabet, op til 10 % af indtægterne 
fra auktionerne for alle disse 
medlemsstater og til hjælp til at lette 
udviklingslandes tilpasning til 
klimaændringernes virkninger

f) til at tage sociale forhold op i forbindelse 
med husstande med lav og middel 
indkomst, f.eks. ved at øge boligens 

f) til at tage sociale forhold op i forbindelse 
med husstande med lav og middel 
indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
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energieffektivitet eller isolering og energieffektivitet eller isolering og
g) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning

g) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning op til [x % fastsættes senere] 
af de samlede indtægter fra auktionerne

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

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

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

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2009 en forordning i henhold til 
forskriftsproceduren med kontrol, som 
omtalt i artikel 23, stk. 3, om auktioners 
tidsmæssige og administrative forløb og 
andre aspekter i forbindelse med auktioner 
for at sikre, at auktioner gennemføres på en 
åben, gennemsigtig og ikke-
diskriminerende måde. 

Auktionssystemet skal udformes med 
henblik på at sikre et marked, der 
konstant er likvidt og gennemsigtigt.
For at sikre, at disse mål nås, baseres 
ovenstående forordning på følgende 
principper:
- anvendelse af et enhedssystem med 
fjernadgang, enkelt (en runde), effektivt, 
tilgængeligt til rimelige priser, og hvis 
integritet garanteres af en enkelt 
forvaltningsinstans på fællesskabsplan

- garanteret adgang til auktionen til 
minimale omkostninger for alle aktører, 
der leverer bevis for, at de er solvente, og 
som er indehavere af en åben konto i 
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kvoteregistret
- forordningen skal indeholde en tidsplan 
for de mængder, der skal bortauktioneres, 
som er i overensstemmelse med fristerne 
for tilbagebetaling for kvoter og med 
virksomhedens økonomiske 
begrænsninger; denne tidsplan udelukker 
anvendelse af en enkelt auktion for hele 
perioden.
Forordningen giver mulighed for 
overvågning af markedet ved en 
eksisterende eller ny organisation med 
beføjelser svarende til 
overvågningsinstanserne for 
råvaremarkederne.

Or. fr

Begrundelse

Auktionerne bør gennemføres på fællesskabsplan og ikke medlemsstat for medlemsstat.

EU skal være i stand til at investere mere i teknologier til reduktion af energiforbrug og CO2-
emissioner, som er vigtige for forberedelsen af emissionsreduktioner inden 2050. Anvendelsen 
af indtægterne på fællesskabsplan vil gøre det muligt at tilrettelægge den europæiske 
forskning mest hensigtsmæssigt, navnlig sammenlignet med USA og Japan.

Ændringsforslag 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
1. Fra 2013 auktionerer medlemsstaterne 
alle kvoter, som ikke tildeles gratis i 
overensstemmelse med artikel 10 a.

1. Fra 2013 auktionerer medlemsstaterne 
alle kvoter.

Or. en

Begrundelse

Prisen på CO2 bør indregnes fuldstændig i produktpriserne for at lede markedet i retning af 
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et mere klimavenligt forbrug. Gratis tildeling forstyrrer markedsmekanismens funktion, mens 
en fuldstændig auktionering vil spare et stort bureaukrati og belønne dem, der klarer sig 
bedst.  Kulstoflækager og ubillig konkurrence for den europæiske produktion fra lande, der 
ikke har forpligtet sig til omfattende internationale aftaler om klimaændringer, bør ophæves 
gennem krav om tilladelser til importer fra udlandet.

Ændringsforslag 169
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag
a) 90 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2005

a) 80 % af den samlede mængde kvoter, 
der skal auktioneres, fordeles til 
medlemsstaterne i form af andele, som for 
hver medlemsstat er lig med dens andel af 
de verificerede emissioner under 
fællesskabsordningen i 2008

Or. en

Begrundelse

2008 er det første år, hvor konsekvente data for EU's emissionshandelsordning vil være fælles 
for alle 27 medlemsstater. Fra 2008 vil den nye definition af anlæg også finde anvendelse.

Dette forslag går ud på, at yderligere 10 % af den samlede mængde af kvoter skal 
bortauktioneres blandt medlemsstaterne baseret på resultaterne mellem basisårene for 
Kyotoprotokollen og 2008 - det første år i forpligtelsesperioden for Kyotoprotokollen. Denne 
metode er en korrekt afspejling af de enkelte landes Kyoto-resultater i henhold til 
konklusionerne fra Det Europæiske Råds forårstopmøder i 2007 og 2008.

Ændringsforslag 170
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 – litra b a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag
ba) 10 % af den samlede mængde af 
tilladelser, der skal bortauktioneres, 
fordeles blandt medlemsstaterne i henhold 
til resultaterne mellem basisårene for 
Kyotoprotokollen og 2008 for at tage 
hensyn til de hidtidige bestræbelser med 
indførelsen af fællesskabsordningen.

Or. en

Begrundelse

2008 er det første år, hvor konsekvente data for EU's emissionshandelsordning vil være fælles 
for alle 27 medlemsstater. Fra 2008 vil den nye definition af anlæg også finde anvendelse.

Dette forslag går ud på, at yderligere 10 % af den samlede mængde af kvoter skal 
bortauktioneres blandt medlemsstaterne baseret på resultaterne mellem basisårene for 
Kyotoprotokollen og 2008 - det første år i forpligtelsesperioden for Kyotoprotokollen. Denne 
metode er en korrekt afspejling af de enkelte landes Kyoto-resultater i henhold til 
konklusionerne fra Det Europæiske Råds forårstopmøder i 2007 og 2008.

Ændringsforslag 171
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Med hensyn til afsnit b) vedrørende 
fordelingen af kvoter mellem 
medlemsstaterne for at sikre solidaritet og 
vækst inden for Fællesskabet bør der 
tages hensyn til kriterier som de 
geografiske særtræk og handicap ved 
geografiske regioner, navnlig afsides 
bjergegne eller øer.

Or. el
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Ændringsforslag 172
Alyn Smith

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Med hensyn til afsnit b) bør fordelingen 
af kvoter mellem visse medlemsstater 
omfatte et kriterium vedrørende 
eksistensen af særlige geografiske 
handicap som f.eks. perifer beliggenhed 
eller mange øer på deres område.

Or. en

Begrundelse

Distribuerede auktionsindtægter bør bidrage til Kommissionens mål om økonomisk, social, og 
geografisk samhørighed med særligt fokus på perifere regioner.

Ændringsforslag 173
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
2a. Kommissionen fordeler indtægterne 
fra auktionen blandt medlemsstaterne i 
forhold til de tildelte kvoter under 
hensyntagen til tildelingsformlen i Bilag 
IIa.

Or. nl

Begrundelse

Alle medlemsstaterne bør modtage en andel af indtægterne fra auktionen, som tilrettelægges 
på fællesskabsplan. Hvis det besluttes, at auktionen skal afholdes af medlemsstaterne, er det 
ønskværdigt, at man sikrer alle medlemsstater en ligelig andel af indtægterne.
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Ændringsforslag 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Indtægterne fra auktionerne over tilladelser bør anvendes til at løse problemer som følge af 
klimaændringer, både i form af afbødning og tilpasning og bidrag til finansieringen af de 
nødvendige investeringer, navnlig hos familier med lave indkomster.  Mindst halvdelen af 
indtægterne bør øremærkes til at finansiere afbødning, tilpasning samt til at undgå fjernelse 
og ødelæggelse af skove i udviklingslandene.

Ændringsforslag 175
Patrick Louis

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

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

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

Or. fr
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Begrundelse

Auktionen over kvoter skal føre til overførsel af økonomiske midler fra forurenende industrier 
til aktiviteter vedrørende udvikling af vedvarende energikilder, oplagring af kulstof eller 
forebyggelse af kulstofemissioner.

Certificeringsprocessen, som overholder de seks Helsinkikriterier for bæredygtig udvikling, 
navnlig det sjette kriterium om socioøkonomiske fordele, bør være hovedbetingelsen for den 
fortsatte udnyttelse af tropiske skove.

I EU kompenserer skovbrugs- og træsektoren for mellem 10 og 20 % af 
drivhusgasemissionerne.

Ændringsforslag 176
Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændring af EU's energimix kræver tid og bør baseres på princippet om 
omkostningseffektivitet. Kul bør anvendes fremover og derved garantere energisikkerheden.
For at dette kan ske, er der behov for yderligere støtte til indførelse af nye teknologier i den 
kulbaserede energisektor.
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Ændringsforslag 177
Dorette Corbey

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
anvende 20 % energi fra vedvarende kilder 
senest 2020 og til at opfylde Fællesskabets 
tilsagn om at øge sin energieffektivitet med 
20 % frem til 2020

b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at 
anvende 20 % energi fra vedvarende kilder 
senest 2020 og til at opfylde Fællesskabets 
tilsagn om at øge sin energieffektivitet med 
20 % frem til 2020, herunder 
investeringer i koncentreret solenergi i 
Den Europæiske Union eller tredjelande

Or. en

Begrundelse

Kulstofopsamling og -lagring er omfattet af ændringsforslaget til artikel 10, stk. 3a, for at 
forpligte medlemsstaterne til at returnere mindst 50 % af auktionsindtægterne til de 
involverede virksomheder på den betingelse, at disse virksomheder bruger pengene på 
kulstoffattige teknologier, herunder kulstofopsamling og -lagring. De administrative udgifter 
kan afholdes med de resterende indtægter i emissionshandelsordningen.

Ændringsforslag 178
Dorette Corbey

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

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Kulstofopsamling og -lagring er omfattet af ændringsforslaget til artikel 10, stk. 3a, for at 
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forpligte medlemsstaterne til at returnere mindst 50 % af auktionsindtægterne til de 
involverede virksomheder på den betingelse, at disse virksomheder bruger pengene på 
kulstoffattige teknologier, herunder kulstofopsamling og -lagring. De administrative udgifter 
kan afholdes med de resterende indtægter i emissionshandelsordningen.

Ændringsforslag 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Indtægterne fra auktionerne over kvoter bør anvendes til at løse problemer som følge af 
klimaændringer, både i form af afbødning og tilpasning, og støtte til at bidrage til 
finansieringen af de nødvendige investeringer, navnlig hos familier med lave indkomster.  
Mindst halvdelen af indtægterne bør øremærkes til at finansiere afbødning, tilpasning samt til 
at undgå fjernelse og ødelæggelse af skove i udviklingslandene.

Ændringsforslag 180
Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en
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Begrundelse

Ændring af EU's energimix kræver tid og bør baseres på princippet om 
omkostningseffektivitet. Kul bør anvendes fremover og derved garantere energisikkerheden.
For at dette kan ske, er der behov for yderligere støtte til indførelse af nye teknologier i den 
kulbaserede energisektor.

Ændringsforslag 181
Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
ca) til modernisering af kulbaserede 
forbrændingsanlæg eller udskiftning af 
disse med mere effektive enheder med 
lavere CO2-emissioner

Or. en

Begrundelse

Ændring af EU's energimix kræver tid og bør baseres på princippet om 
omkostningseffektivitet. Kul bør anvendes fremover og derved garantere energisikkerheden.
For at dette kan ske, er der behov for yderligere støtte til indførelse af nye teknologier i den 
kulbaserede energisektor.

Ændringsforslag 182
Miloslav Ransdorf

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
ca) til forskning, udvikling og indførelse 
af energilagringsteknologier;

Or. en
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Begrundelse

Udgifterne til auktionering vil mindske virksomhedernes evne til at betale for investeringer i 
klimavenlige teknologier samt FoU. Derfor bør auktionsindtægterne genbruges til at betale 
for udvikling af disse nye teknologier samt FoU-indsatsen. Indtægterne bør ikke bruges til at 
løse eventuelle generelle budgetproblemer.

Ændringsforslag 183
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
ca) til at muliggøre videreudvikling af 
rene energibærere som f.eks. brint;

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med tildeling af tilladelser bemærker vi, at det foreslåede direktiv i øjeblikket 
giver indrømmelser for indvirkningen fra energiintensive brancher som følge af konkurrence 
fra brancher uden for Den Europæiske Union, der ikke er underlagt de samme 
lovgivningsmæssige begrænsninger med henblik på reduktion af drivhusgasemissioner 
("kulstoflækage").

Ændringsforslag 184
Patrick Louis

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

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

d) til forebyggelse af skovrydning, navnlig 
i de mindst udviklede lande navnlig 
gennem udvikling af certificering og til 
supplerende foranstaltninger fra 
medlemsstaternes eller deres regioners 
side for at forbedre skovenes bidrag og 
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brugen af træ til bekæmpelse af 
opvarmningen af klimaet, mens man 
bevarer andre af skovenes funktioner

Or. fr

Begrundelse

Auktionen over kvoter skal føre til overførsel af økonomiske midler fra forurenende industrier 
til aktiviteter vedrørende udvikling af vedvarende energikilder, oplagring af kulstof eller 
forebyggelse af kulstofemissioner.

Certificeringsprocessen, som overholder de seks Helsinkikriterier for bæredygtig udvikling, 
navnlig det sjette kriterium om socioøkonomiske fordele, bør være hovedbetingelsen for den 
fortsatte udnyttelse af tropiske skove.

I EU kompenserer skovbrugs- og træsektoren for mellem 10 og 20 % af 
drivhusgasemissionerne.

Ændringsforslag 185
Dorette Corbey

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

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

d) til forebyggelse af eller vending af 
tendensen til skovrydning eller 
ødelæggelse af jorden, navnlig i de mindst 
udviklede lande

Or. en

Begrundelse

Kulstofopsamling og -lagring er omfattet af ændringsforslaget til artikel 10, stk. 3a, for at 
forpligte medlemsstaterne til at returnere mindst 50 % af auktionsindtægterne til de 
involverede virksomheder på den betingelse, at disse virksomheder bruger pengene på 
kulstoffattige teknologier, herunder kulstofopsamling og -lagring. De administrative udgifter 
kan afholdes med de resterende indtægter i emissionshandelsordningen.
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Ændringsforslag 186
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
(da) Investeringer i udviklingslande, der 
har ratificeret Kyotoprotokollen, og som 
vil ratificere den kommende 
internationale konvention, vil bidrage til 
en yderligere reduktion af 
drivhusgasemissionerne ud over de 20 %, 
der skal opnås inden for Den Europæiske 
Union, og vil bidrage i betydelig grad til 
udviklingen af en lav-emissionsøkonomi i 
udviklingslandene;

Or. el

Begrundelse

Det er af central betydning, at udbyttet fra bortauktionering af tilladelser investeres med 
henblik på at skabe en lav-emissionsøkonomi, ikke bare inden for Fællesskabet, men i 
udviklingslandene. Klimaændringerne kender ingen grænser og kræver en kollektiv indsats.

Ændringsforslag 187
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
f) til at tage sociale forhold op i forbindelse 
med husstande med lav og middel 
indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
energieffektivitet eller isolering og

f) til at tage sociale forhold op i forbindelse 
med husstande med lav og middel 
indkomst, f.eks. ved at øge boligens 
energieffektivitet eller isolering, tildeling 
af tilskud eller indførelse af særlige satser 
for grundlæggende fornødenheder eller 
andre økonomiske incitamenter

Or. el
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Begrundelse

Idet auktionering vil blive anvendt inden for sektorer, der kan overføre udgifterne til kvoterne 
til produktpriserne, er det vigtigt, at en del af indtægterne fra auktionerne kanaliseres over i 
tilskud til forbrugere og husholdninger med lave og mellemhøje indkomster, der vil blive mere 
påvirket af stigningerne i priserne på grundlæggende fornødenheder.

Ændringsforslag 188
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
fa) for at afbøde virkningerne af 
ordningen for handel med 
drivhusgasemissionstilladelser på 
regioner med alvorlige geografiske og 
demografiske handicap ved at indføre 
supplerende foranstaltninger for 
udvikling af en bæredygtig energipolitik

Or. el

Ændringsforslag 189
Alyn Smith

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
fa) for at afbøde virkningerne af systemet 
for handel med tilladelser på områder 
med permanente og alvorlige geografiske 
og demografiske handicap ved at give dem 
supplerende muligheder for at udvikle en 
bæredygtig energipolitik

Or. en



AM\730636DA.doc 41/100 PE409.397v01-00

DA

Begrundelse

Distribuerede auktionsindtægter bør bidrage til Kommissionens mål om økonomisk, social, og 
geografisk samhørighed med særligt fokus på perifere regioner.

Ændringsforslag 190
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) for at forbedre de europæiske 
virksomheders konkurrenceevne og 
fremme iværksætterforanstaltninger for at 
løse problemerne med klimaændringer, 
idet man lægger vægt på energimæssige 
resultater og øger finansieringen til 
bæredygtige energikilder, til forskning og 
udvikling i lav-emissionsteknologier og i 
tekniske forbedringer af infrastrukturer.

Or. el

Ændringsforslag 191
Dorette Corbey

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
g) til at dække de administrative udgifter i 
forbindelse med fællesskabsordningens 
forvaltning.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Kulstofopsamling og -lagring er omfattet af ændringsforslaget til artikel 10, stk. 3a, for at 
forpligte medlemsstaterne til at returnere mindst 50 % af auktionsindtægterne til de 
involverede virksomheder på den betingelse, at disse virksomheder bruger pengene på 
kulstoffattige teknologier, herunder kulstofopsamling og -lagring. De administrative udgifter 
kan afholdes med de resterende indtægter i emissionshandelsordningen.

Ændringsforslag 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
3a. Mindst 50 % af indtægterne anvendes 
til at finansiere drivhusgasreduktioner, 
undgå fjernelse og ødelæggelse af skove 
og tilpasning til klimaændringer i lande, 
der ikke står opført i Bilag I til UNFCCC.

Or. en

Begrundelse

Indtægterne fra auktionerne over kvoter bør anvendes til at løse problemer som følge af 
klimaændringer, både i form af afbødning og tilpasning, og bidrag til finansieringen af de 
nødvendige investeringer, navnlig hos familier med lave indkomster. Mindst halvdelen af 
indtægterne bør øremærkes til at finansiere afbødning, tilpasning samt til at undgå fjernelse 
og ødelæggelse af skove i udviklingslandene.

Ændringsforslag 193
Dorette Corbey

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
3a. Medlemsstaterne tilbagebetaler i 
henhold til statsstøttereglerne om 
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miljøbeskyttelse mindst 50 % af 
indtægterne fra bortauktionering over 
kvoter som anført i stk. 2, herunder alle 
indtægter fra auktioner som anført i stk. 
2, litra b), til de virksomheder på deres 
område, der har deltaget i auktionerne på 
betingelse af, at de anvendes på 
kulstoffattige teknologier, herunder 
opsamling og geologisk lagring af 
drivhusgasser. Der foretages ikke 
tilbagebetalinger til elproducenter, 
undtagen for el, der produceres i 
forbindelse med industrielt varmeforbrug, 
eller som produceres af rester fra en 
industriel proces.

Or. en

Begrundelse

Mindst 50 % af auktionsindtægterne bør tilbagebetales til de virksomheder, der deltager i 
auktionen, på den betingelse, at virksomhederne bruger pengene på investeringer i 
drivhusgasemissionsbesparende teknologier. Medlemsstaterne kan i henhold til 
statsstøttereglerne yde tilskud til miljøinvesteringer foretaget af virksomhederne, men for at 
skabe ensartede vilkår for virksomhederne er det ønskværdigt, at medlemsstaterne giver en 
ligelig del af auktionsindtægterne til virksomheder, der har deltaget i auktionen. Elsektoren 
modtager ikke nogen tilbagebetaling, fordi den har let ved at lægge udgifterne over på sine
kunder.

Ændringsforslag 194
Alyn Smith

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
3a. Kommissionen sikrer, at 
gennemførelsen af stk. 3, litra a), b), f) og 
fa) bidrager til at styrke Fællesskabets 
mål om økonomisk, social og geografisk 
samhørighed, og at gennemførelsen af 
stk. 3, litra g), i givet fald omfatter de 
udgifter, der afholdes af regionale og 
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lokale myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Distribuerede auktionsindtægter bør bidrage til Kommissionens mål om økonomisk, social, og 
geografisk samhørighed med særligt fokus på perifere regioner.

Ændringsforslag 195
Lena Ek

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

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

5. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2009 en forordning om 
auktioners tidsmæssige og administrative 
forløb og andre aspekter i forbindelse med 
auktioner for at sikre, at auktioner 
gennemføres på en åben, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde. Auktioner 
udformes således, at driftsledere og navnlig 
små og mellemstore virksomheder, som er 
omfattet af fællesskabsordningen, har 
uhindret adgang, og således at eventuelle 
andre deltagere ikke underminerer 
auktionens forløb. Denne foranstaltning, 
der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i direktivet ved at supplere 
dette, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel [23, stk. 3].

Kommissionen hører alle relevante 
interessenter, inden forslaget til 
forordning fremsættes. Auktionerne 
udformes og gennemføres i 
overensstemmelse med følgende:
a) formålet med auktionerne er at 
foretage tildelinger til driftsledere og/eller 
mellemhandlere til en pris, der fastsættes 
af markedet, og ikke at opnå 
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indtægtsmaksimering eller opnå en forud 
fastsat pris
b) der skal til enhver tid opretholdes 
tilstrækkelig likviditet på markedet, 
navnlig i 2013. Derfor bør processen være 
forudsigelig navnlig med hensyn til 
tidsplan og rækkefølge for auktionerne og 
de mængder, der stilles til rådighed
c) auktionerne er åbne for alle gyldige 
kontohavere inden for EU's 
emissionshandelsordning, der kan 
fremlægge økonomisk garanti for, at de 
kan honorere deres bud
d) driftsledere og navnlig små og 
mellemstore virksomheder, som er omfattet 
af fællesskabsordningen har rimelig og lige 
adgang og kan deltage fuldt ud
e) deltagelsen må ikke pålægge 
driftslederne urimelige økonomiske 
byrder
f) alle deltagere får adgang til de samme 
oplysninger på samme tid og
g) deltagerne må ikke indgå hemmelige 
forståelser eller på anden måde 
underminere auktionens forløb.
Den foranstaltning, der henvises til i første 
afsnit, og som har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i direktivet ved at 
supplere dette, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
[23, stk. 3].

Or. en

Begrundelse

Med litra c) søger man at præcisere definitionen af deltagere i auktionerne og navnlig for at 
sikre, at deltagerne godtgør, at de er i stand til at honorere deres bud. Hvis man undlader 
dette, kan det give mulighed for spekulativ adfærd.
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Ændringsforslag 196
Dragoş Florin David

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

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre en rimelig grad af sikkerhed for branchen bør reglerne for auktionerne kendes så 
tidligt som muligt, så denne dato skal fremrykkes.

Ændringsforslag 197
Dorette Corbey

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
5a. Medlemsstaterne og en kompetent 
instans udpeget af Kommissionen kan 
købe og sælge tilladelser for at minimere 
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udsving i kulstofprisen.

Or. en

Begrundelse

Kulstofprisen kan stige og falde, men for store udsving vil være skadelige for markedet. Det er 
ønskværdigt at minimere udsvingene. Dette kan regeringerne eller f.eks. ECB gøre.

Ændringsforslag 198
Esko Seppänen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
5a. Kommissionen offentliggør senest den 
31. december 2008 en klar definition af 
emissionstilladelser, der skal udelukke 
muligheden for securitisering på de 
finansielle markeder, og ved auktionerne 
give privilegeret stilling til bydende, der vil 
benytte dem til elfremstilling eller 
fremstilling af industriprodukter.

Or. en

Begrundelse

I mangel af klare regler vil emissionsrettighederne være finansielle produkter. Hvis 
auktionerne og de sekundære markeder er åbne for alle bydende (inklusive institutionelle 
investorer, hedge funds, statslige fonde osv.), opstår der en risiko for rent spekulativ 
prisdannelse. Derfor skal adgangen til den oprindelige auktionsprocedure kun være åben for 
bydende, der har brug for emissionsrettigheder til deres produktionsprocesser.
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Ændringsforslag 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Midlertidige fællesskabsregler for 

samordnet gratis tildeling
Krav om importtilladelse

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

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger, hvori man 
kræver, at importørerne overdrager kvoter
med hensyn til importerede 
energiintensive produkter, til Fællesskabet 
med sigte på en ensartet tildeling af de i 
stk. 2 til 6 og stk. 8 omhandlede kvoter, 
hvor disse sektorer ikke modtager gratis 
kvoter inden for fællesskabssystemet.

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

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

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at anlæg fra Fællesskabet, der ikke 
modtager gratis tildeling og er udsat for 
en betydelig risiko for kulstoflækage, og 
anlæg fra tredjelande har ligelige vilkår.

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

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

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til el-producerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Fra 1. januar 2013 finder kravet om 
importtilladelse anvendelse for varer, der i 
henhold til stk. 5 bestemmes som værende 
udsat for en betydelig risiko for 
kulstoflækage eller for international 
konkurrence, indtil andre lande og 
administrative enheder omfattes af 
bindende og kontrollerbare 
foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissionerne. Importører eller 
eksportører af varer har tilladelse til 
henholdsvis at overdrage og modtage 
kvoter, når:
a) Kommissionen i henhold til proceduren 
i artikel 23, stk. 2) afgør, at landet eller 
den administrative enhed, hvor varerne 
fremstilles, ikke i henhold til 
internationale klimapolitiske rammer 
efter 2012 er underlagt bindende og 
kontrollerbare foranstaltninger til 
reduktion af drivhusgasemissioner, og
b) der er fastlagt en metodologi for 
sådanne varer i henhold til stk. 3.
Kravet om importtilladelse finder ikke 
anvendelse af import af varer fremstillet i 
lande eller administrative enheder, der er 
knyttet til EU's emissionshandelsordning i 
henhold til artikel 26.

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan el-
producerende anlæg få tildelt gratis 
kvoter, så de behandles lige i forhold til 
andre varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

3. Kommissionen beregner det 
gennemsnitlige omfang af 
drivhusgasemissioner, der skyldes 
produktionen af enkeltprodukter eller 
kategorier af produkter over hele 
Fællesskabet under hensyntagen til 
oplysninger fra uafhængigt kontrollerede 
rapporter i henhold til artikel 14 og alle 
relevante emissioner, der er omfattet af 
EU's emissionshandelsordning. 
Kommissionen udarbejder i henhold til 
proceduren i artikel 23, stk. 2, 
metodologier til beregning af krav til 
importtilladelser, der gælder for varer 
eller varekategorier, der er udsat for en 
betydelig risiko for kulstoflækage eller 
international konkurrence, og som svarer 
til det gennemsnitlige niveau af 
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drivhusgasemissioner, der stammer fra 
produktion af enkeltprodukter i hele 
Fællesskabet ganget med tonnagen af 
importerede varer.

4. Den maksimale kvotemængde, der 
ligger til grund for beregningen af 
tildelinger til anlæg, som udfører 
aktiviteter i 2013 og har fået tildelt gratis 
kvoter i perioden 2008 til 2012, må ikke 
udgøre en større andel af hele 
Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

4. For at lette udarbejdelsen af 
metodologier i henhold til stk. 3 kan 
Kommissionen i sine forordninger, som 
vedtages i henhold til artikel 14 og 15, 
opstille krav om, at driftslederne skal 
rapportere om produktion af varer, og om 
at rapporterne om disse oplysninger skal 
kontrolleres af en uafhængig instans.

5. Den maksimale kvotemængde, der 
ligger til grund for beregningen af 
tildelinger til anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

5. Importører af varer, der opfylder 
betingelserne i stk. 1, skal udarbejde en 
skriftlig erklæring vedrørende disse 
importer. I den skriftlige erklæring 
bekræftes det, at et tilstrækkeligt antal 
kvoter fastlagt i henhold til stk. 3 er blevet 
overdraget i Fællesskabets register over 
varer til import i henhold til specifikke 
administrative procedurer, der fastlægges 
i Kommissionens forordninger.

6. Fem procent af den samlede mængde 
fællesskabskvoter, der er fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 9 og 9a i 
perioden 2013-2020, sættes til side til 
nytilkomne, jf. de regler, der vedtages i 
henhold til stk. 1.

6. Kravet om importtilladelser kan 
opfyldes gennem EU-kvoter eller gennem 
kvoter fra et emissionshandelssystem i et 
tredjeland, der anerkendes som værende 
lige så krævende som Fællesskabets 
system.

Tildelingerne justeres med den i artikel 9 
omhandlede lineære faktor.
Der tildeles ingen gratis kvoter i 
forbindelse med nytilkomnes el-
produktion.
7. Med forbehold af artikel 10b skal den 
mængde gratis kvoter, der tildeles i 
medfør af stk. 3 til 6 [og artikel 3c, stk. 2], 
i 2013 udgøre 80 % af den mængde, der 
er fastlagt i overensstemmelse med 
foranstaltningerne i stk. 1, og derefter 
mindskes den gratis tildeling hvert år med 
lige store mængder, til den er nul i 2020.

7. Alle bestemmelser og 
gennemførelsesforanstaltninger 
vedrørende kravet om importtilladelser 
vedtages og gennemføres senest 1. januar 
2012.

8. I 2013 og hvert følgende år frem til 
2020 tildeles anlæg i sektorer med en 
betydelig risiko for kulstoflækage gratis 
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kvoter på op til 100 % af den mængde, der 
er fastlagt i henhold til stk. 2 til 6.
9. Senest den 30. juni 2010 og hvert 3. år
derefter fastlægger Kommissionen de 
sektorer, der er omhandlet i stk. 8.

9. Senest den 30. juni 2010 og hvert år
derefter fastlægger Kommissionen under 
hensyntagen til den dokumentation, der 
fremlægges af interessenterne, de sektorer
og varer, der er omhandlet i stk. 2.

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

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

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

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

a) hvorvidt auktionering ville medføre en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

a) hvorvidt auktionering har medført en 
væsentlig stigning i 
produktionsomkostningerne

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Begrundelse

Prisen på CO2 bør indregnes fuldstændig i produktpriserne for at lede markedet i retning af 
et mere klimavenligt forbrug. Gratis tildeling forstyrrer markedsmekanismens funktion, mens 
en fuldstændig auktionering vil spare et stort bureaukrati og belønne dem, der klarer sig 
bedst.  Kulstoflækager og ubillig konkurrence for den europæiske produktion fra lande, der 
ikke har forpligtet sig til omfattende internationale aftaler om klimaændringer, bør ophæves 
gennem krav om tilladelser til importer fra udlandet.

Ændringsforslag 200
Hannes Swoboda

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

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

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Røggasser fra produktionsprocesser skal anvendes umiddelbart efter deres frembringelse.
For at sikre en effektiv genindvinding af disse må der gives den maksimale fleksibilitet i 
anvendelsen af disse gasser. Brugen af røggasser fra produktionsprocesser til frembringelse 
af elektricitet bidrager til bevarelse af ressourcerne og nedbringelse af CO2-emissionerne.
Elektricitet produceret under disse omstændigheder bør udelukkes fra auktionering.
Kulstofopsamling og -lagring har ikke forbindelse med referenceværdier.

Ændringsforslag 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag
1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2011 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

For sektorer eller brancher, der er udsat 
for "kulstoflækage", er andelen af gratis 
kvotetildelinger 100 %, indtil der indgås 
en international aftale, der anses for 
tilfredsstillende i henhold til kriterierne i 
artikel 28, stk. 1, i nærværende direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Overgangsbestemmelser for tildeling af gratis kvoter kan uden problemer fremrykkes et år.

Det skal bekræftes i selve direktivets tekst, at sektorer eller brancher, der er udsat for 
kulstoflækage, kan modtage gratis kvotetildelinger, indtil der indgås en tilfredsstillende 
international aftale. Denne bestemmelse er vigtig med henblik på at sikre 
investeringsplanlægningen inden for EU.

Ændringsforslag 202
Werner Langen

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

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

1. Kommissionen vedtager inden juni 2010
supplerende fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 og 8a
omhandlede kvoter.

Or. de



PE409.397v01-00 54/100 AM\730636DA.doc

DA

Begrundelse

Af hensyn til den juridiske klarhed skal alle væsentlige bestemmelser anføres i selve 
direktivet.

Ændringsforslag 203
Herbert Reul

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

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

1. Begyndende i 2013 tildeler 
medlemsstaterne alle kvoter gratis for hele 
perioden. Kommissionen vedtager inden 
30. juni 2009 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 og 3 omhandlede 
kvoter.

Or. en

Begrundelse

Det er unødvendigt at holde auktion over kvoterne for at nå EU's mål for CO2-reduktion. 
Dette vil medføre massive stigninger i energipriserne, skade erhvervslivets konkurrenceevne 
og fjerne købekraft fra forbrugerne.  Gratis tildeling i forbindelse med EU-dækkende 
benchmarks med ex post-justering (under hensyntagen til den faktiske produktion) er en bedre 
løsning.

Auktionering af CO2-kvoter til elproduktion udgør en unødvendigt stor omkostningsbyrde for 
forbrugerne. En gratis tildelingsmekanisme baseret på benchmarks og den faktiske 
produktion udgør en mere effektiv emissionshandelsordning.
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Ændringsforslag 204
Alejo Vidal-Quadras

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

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

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslagene lægger vægt på anvendelsen af referenceværdier og vigtige kendetegn 
ved disse: Et harmoniseret referenceværdikoncept med mulighed for at fokusere på 
sektorspecifikke forhold, kraftige incitamenter til at forbedre ydelserne, høring af de berørte 
erhvervsgrene. Alternative produktionsprocesser kan kun anvendes som referenceværdier, 
hvis disse er generelt anvendelige. Referencen til potentialet i Bilag III til det eksisterende 
direktiv skal bibeholdes for at tydeliggøre referenceværdiernes teknologiske karakter.

Ændringsforslag 205
Eija-Riitta Korhola

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

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

1. Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af kvoter.

Or. en
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Begrundelse

Henvisningen til stk. 2 til 6 og 8 skaber ikke større klarhed, eftersom tredje afsnit i stk. 1 
allerede giver mulighed for et harmoniseret benchmarkingsystem. Af hensyn til 
planlægningssikkerheden skal der indgås en aftale om benchmarkingsystemer medio 2010.

Ændringsforslag 206
Paul Rübig

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

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

Kommissionen vedtager inden 30. juni 
2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.
Når røggas fra en produktionsproces 
anvendes som brændgas eller procesgas, 
skal kvoterne tildeles driftslederen på det 
anlæg, der genererer røggassen efter de 
samme tildelingsprincipper som 
anvendes på dette anlæg.

Or. en

Begrundelse

Tildelingsprincipperne for gratis tildelinger skal være kendte i god tid for at skabe klarhed 
om den fremtidige situation, så man ikke bremser investeringerne. Brugen af røggasser fra 
produktionsprocesser bidrager til bevarelse af ressourcerne og nedbringelse af CO2-
emissionerne. Elektricitet, der fremstilles under disse særlige omstændigheder, bør holdes 
uden for auktioneringen og behandles på samme måde som det anlæg, der genererer 
røggassen, fordi den hovedsagelig anvendes internt.
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Ændringsforslag 207
Dragoş Florin David

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

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

1. Kommissionen vedtager inden 31. 
december 2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

Or. en

Begrundelse

Fristen for, hvornår Kommissionen skal vedtage regler for gratis tildeling af kvoter, skal 
rykkes frem. Bestemmelserne i denne artikel skal ligeledes knyttes til fristen i artikel 11, stk. 1. 
I henhold til denne artikel skal de enkelte medlemsstater tilsende Kommissionen en liste over 
anlæg og deres gratis tildelinger. Det er nødvendigt, at medlemsstaterne fører drøftelser med 
driftslederne for anlæggene på den omtalte liste, og derfor er den foreslåede periode ikke 
tilstrækkelig.

Ændringsforslag 208
Jerzy Buzek

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

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

1. Kommissionen vedtager inden 31. 
december 2010 fuldt samordnede 
gennemførelsesforanstaltninger for 
Fællesskabet med sigte på en ensartet 
tildeling af de i stk. 2 til 6 og stk. 8 
omhandlede kvoter.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at få dette instrument på plads så hurtigt som muligt, men det er nødvendigt at 
have en troværdig tidsplan.

Ændringsforslag 209
Herbert Reul

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

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

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3]. Definitionen af de 
sektorer, som direktivet dækker, er 
imidlertid et væsentligt element og skal 
derfor medtages i en forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er unødvendigt at holde auktion over kvoterne for at nå EU's mål for CO2-reduktion. 
Dette vil medføre massive stigninger i energipriserne, skade erhvervslivets konkurrenceevne 
og fjerne købekraft fra forbrugerne.  Gratis tildeling i forbindelse med EU-dækkende 
benchmarks med ex post-justering (under hensyntagen til den faktiske produktion) er en bedre 
løsning.

Auktionering af CO2-kvoter til elproduktion udgør en unødvendigt stor omkostningsbyrde for 
forbrugerne. En gratis tildelingsmekanisme baseret på benchmarks og den faktiske 
produktion udgør en mere effektiv emissionshandelsordning.

Ændringsforslag 210
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3].

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3]. Kommissionen hører 
arbejdsmarkedets parter i de berørte 
sektorer om definition af principperne for 
fastsættelse af benchmarks inden for de 
pågældende sektorer.

Or. en

Begrundelse

Røggasser fra produktionsprocesser skal anvendes umiddelbart efter deres frembringelse.
For at sikre en effektiv genindvinding af disse må der gives den maksimale fleksibilitet i 
anvendelsen af disse gasser. Brugen af røggasser fra produktionsprocesser til frembringelse 
af elektricitet bidrager til bevarelse af ressourcerne og nedbringelse af CO2-emissionerne.
Elektricitet produceret under disse omstændigheder bør udelukkes fra auktionering.
Kulstofopsamling og -lagring har ikke forbindelse med referenceværdier.

Ændringsforslag 211
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel [23, stk. 3]. Ved udarbejdelse af 
principperne for fastsættelse af 
benchmarks inden for individuelle 
sektorer skal Kommissionen høre de 
berørte sektorer.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslagene lægger vægt på anvendelsen af benchmarks og vigtige kendetegn ved 
disse: Et harmoniseret benchmarkingkoncept med mulighed for at fokusere på 
sektorspecifikke forhold, kraftige incitamenter til at forbedre ydelserne, høring af de berørte 
erhvervsgrene. Alternative produktionsprocesser kan kun anvendes som benchmarks, hvis 
disse er alment anvendelige. Referencen til potentialet i bilag III til det eksisterende direktiv 
skal bibeholdes for at tydeliggøre den teknologiske karakter af benchmarks.

Ændringsforslag 212
Werner Langen

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

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne.

Or. de

Begrundelse

For at garantere retssikkerhed skal alle vigtige bestemmelser fastsættes i direktivet.
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Ændringsforslag 213
Dragoş Florin David

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Den dato, inden hvilken Kommissionen skal vedtage regler for gratis tildeling af kvoter, skal 
fremskyndes. Bestemmelserne i denne artikel skal også knyttes sammen med den i artikel 11, 
stk. 1, fastsatte frist. Ifølge denne artikel skal de enkelte medlemsstater sende Kommissionen 
en liste over anlæg og deres gratis kvoter. Det er nødvendigt, at medlemsstaterne 
gennemfører drøftelser med driftslederne på disse anlæg på ovennævnte liste, og derfor er 
den foreslåede referenceperiode ikke nok.

Ændringsforslag 214
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 

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

sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved hjælp af 
benchmarks. Uden at det går ud over de 
sektorspecifikke kriterier, skal der tages
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alment anvendelige
alternative produktionsprocesser, 
anvendelse af biomasse og det tekniske 
potentiale for at nedbringe emissionerne. 
Foranstaltningerne skal tilskynde til at 
nedbringe specifikke emissioner. Der 
tildeles ingen gratis kvoter i forbindelse 
med el-produktion.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslagene lægger vægt på anvendelsen af benchmarks og vigtige kendetegn ved 
disse: Et harmoniseret benchmarkingkoncept med mulighed for at fokusere på 
sektorspecifikke forhold, kraftige incitamenter til at forbedre ydelserne, høring af de berørte 
erhvervsgrene. Alternative produktionsprocesser kan kun anvendes som benchmarks, hvis 
disse er alment anvendelige. Referencen til potentialet i bilag III til det eksisterende direktiv 
skal bibeholdes for at tydeliggøre den teknologiske karakter af benchmarks.

Ændringsforslag 215
Hannes Swoboda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved hjælp af 
benchmarks. Uden at det går ud over de 
sektorspecifikke kriterier, skal der tages
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
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biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med el-produktion.

erstatninger, generelt anvendelige
alternative produktionsprocesser, 
anvendelse af biomasse og det tekniske 
potentiale for at nedbringe emissionerne. 
Foranstaltningerne skal tilskynde til at 
nedbringe specifikke emissioner. Der 
tildeles ingen gratis kvoter i forbindelse 
med el-produktion, undtagen når der er 
tale om elektricitet produceret af røggas 
fra industrielle produktionsprocesser.

Når en røggas fra en produktionsproces 
anvendes som brændstof, skal tilladelser 
tildeles operatøren af det anlæg, der 
frembringer røggassen med de samme 
tildelingsprincipper som dem, der finder 
anvendelse for dette anlæg.

Or. en

Begrundelse

Røggasser fra produktionsprocesser skal anvendes umiddelbart efter deres frembringelse. 
For at sikre en effektiv genindvindelse af disse må der gives den maksimale fleksibilitet i 
anvendelsen af disse gasser. Brugen af røggasser fra produktionsprocesser til frembringelse 
af elektricitet bidrager til bevarelse af ressourcerne og nedbringelse af CO2-emissionerne. 
Elektricitet produceret under disse forhold bør udelukkes fra auktionering. Kulstofopsamling 
og -lagring har ikke forbindelse med benchmarks.

Ændringsforslag 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker,
erstatninger, alternative 

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal fastsætte harmoniserede 
benchmarks for drivhusgasemissioner og 
energieffektivitet for anlæg i alle de 
sektorer, der modtager gratis tildelinger. 
Disse sektorbaserede benchmarks skal 
baseres på de bedste drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker, der er 
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produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med el-produktion.

tilgængelige på markedet, herunder
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse, kraftvarmeproduktion og 
drivhusgasseparation og –lagring. Der skal 
tildeles gratis kvoter til anlæg på et 
niveau, der ikke ligger over det niveau, 
der er angivet ved de sektorspecifikke 
benchmarks, så de mest effektive 
driftsledere belønnes. Generelt må de i 
første afsnit omhandlede foranstaltninger
ikke tilskynde til at øge emissionerne. Der 
tildeles ingen gratis kvoter i forbindelse 
med el-produktion, der sælges til 
tredjeparter; der tildeles gratis kvoter i 
forbindelse med egenproduktion af 
elektricitet som et biprodukt af 
industriprocesser eller i overensstemmelse 
med artikel 10 a, stk. 7 og 8, undtagen når 
denne sælges til tredjeparter.

Or. en

Begrundelse

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy. 
Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes or that is self-generated for the industrial process and not put on the 
market, should not fall under the auction system in order to disincentive the flaring of waste 
gasses and put sectors at risk of carbon leakage. 

Ændringsforslag 217
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 

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

sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
det teknologiske potentiale med hensyn til 
at reducere emissionerne, erstatninger, 
alternative produktionsprocesser, 
anvendelse af biomasse og 
drivhusgasseparation og -lagring, og må 
ikke tilskynde til at øge emissionerne. 

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal anerkende det teknologiske potentiale for reduktion i 
tildelingsproceduren, fordi store emissioner inden for visse sektorer ikke kan nedbringes 
(procesemissioner). Procesemissionernes indflydelse på klimaændringerne er den samme som 
energiemissionernes. I forbindelse med spørgsmålet om gratis tildeling (kulstoflækage) er 
procesemissionerne en vigtig omkostningsfaktor. Derfor bør det teknologiske potentiale med 
hensyn til at reducere emissionerne anerkendes i overensstemmelse med det aktuelle bilag III 
til direktiv 2003/87/EF, stk. 3.

Ændringsforslag 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

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

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

Or. fr

Begrundelse

Overgangsbestemmelser for tildeling af gratis kvoter kan uden problemer fremrykkes et år.

Det skal bekræftes i selve direktivets tekst, at sektorer eller brancher, der er udsat for 
kulstoflækage, kan modtage gratis kvotetildelinger, indtil der indgås en tilfredsstillende 
international aftale. Denne bestemmelse er vigtig med henblik på at sikre 
investeringsplanlægningen inden for EU.

Ændringsforslag 219
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 1– afsnits 3 and 4

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. 

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

Begrundelse

Det er unødvendigt at auktionere kvoterne for at opnå EU's mål for CO2-reduktion. Dette ville 
medføre massive stigninger i energipriserne, skade erhvervslivets konkurrenceevne og fjerne 
købekraft fra forbrugerne.  Gratis tildeling i forbindelse med EU-dækkende benchmarks med 
ex post-justering (under hensyntagen til den faktiske produktion) er en bedre mulighed.

Auktionering af CO2-kvoter til elproduktion udgør en unødvendigt stor omkostningsbyrde for 
forbrugerne. En gratis tildelingsmekanisme baseret på benchmarks og den faktiske 
produktion udgør en mere effektiv emissionshandelsordning.

Ændringsforslag 220
Miloslav Ransdorf

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Auktioneringsprocessen vil blive den største globale auktion, der nogensinde er afholdt. Det 
er afgørende, at der til enhver tid opretholdes et smidigt marked for kvoter, og at eventuelle 
markedssvigt undgås. Der er således behov for en indfasningsperiode som støtte for 
elektricitetsmarkedets korrekte overgang til fuld auktionering for at nedbringe de negative 
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virkninger på produktionskapaciteten og på elpriserne og dermed undgå forvridninger for de 
nationale industrier på det europæiske marked fremkaldt af energipriserne.

Ændringsforslag 221
Erika Mann

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

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

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

Or. de

Begrundelse

Kombineret kraftvarmeproduktion er den mest økonomiske metode til produktion af såvel 
elektricitet som varme fra primære energikilder. Denne omstændighed udnyttes af mange 
medlemsstater. For ikke at pålægge denne type anlæg nye byrder og for at tilskynde til 
opførelse af sådanne nye anlæg, bør fuld auktionering fortsat begrænses til 
elproduktionsanlæg alene inden for energiindustrien.
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Ændringsforslag 222
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Både for direkte og indirekte emissioner 
skal de foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, i videst mulige omfang sikre, 
at tildelingen sker på en måde, der giver 
incitamenter til at anvende drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker såsom 
højeffektiv kraftvarmeproduktion og til 
emissionsreduktioner ved at tage hensyn til 
de mest virksomme teknikker, erstatninger, 
alternative produktionsprocesser, 
anvendelse af biomasse og 
drivhusgasseparation og -lagring, og må 
ikke tilskynde til at øge emissionerne. Der 
tildeles ingen gratis kvoter i forbindelse 
med el-produktion undtagen til elektricitet, 
der produceres i forbindelse med 
industrielt varmeforbrug eller fra affald 
fra industriprocesser, forudsat at det er til 
driftslederens eget forbrug. I begge 
tilfælde tildeles kvoter efter de samme 
tildelingsprincipper som dem, der 
anvendes på den pågældende 
industriaktivitet som anført i bilag I.
Når røggas fra en produktionsproces 
anvendes som brændgas, skal 
kvoterne imidlertid tildeles gratis til 
driftslederen på det anlæg, der 
genererer røggassen, efter de samme 
tildelingsprincipper som dem, der 
anvendes på dette anlæg. 

Or. en

Begrundelse

Højeffektiv kombineret kraftvarmeproduktion indebærer et meget stor CO2-
besparelsespotentiale, men for at dette potentiale kan realiseres, kræves det, at 
emissionshandelsordningen tager hensyn til de særlige karakteristika ved kombineret 
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kraftvarmeproduktion i dens kvotetildelingsmetode.

Ændringsforslag 223
Eija-Riitta Korhola

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

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal etablere harmoniserede 
benchmarks for drivhusgasemissioner og 
energieffektivitet for anlæg i de sektorer, 
der modtager gratis kvoter. Disse 
sektorspecifikke benchmarks skal baseres 
på de mest virksomme drivhusgas- og 
energieffektivitetsteknikker, potentialet, 
herunder det tekniske potentiale, med 
hensyn til at reducere emissionerne og 
teknologier, der er tilgængelige på 
markedet, herunder erstatninger, 
alternative produktionsprocesser,
anvendelse af biomasse, 
kraftvarmeproduktion og 
drivhusgasseparation og –lagring. Gratis 
kvoter til anlæg skal tildeles på et niveau, 
der ikke ligger over det niveau, der er 
angivet af det sektorspecifikke 
benchmark, så de mest effektive 
operatører belønnes. Generelt må de i 
første afsnit omhandlede foranstaltninger
ikke tilskynde til at øge emissionerne pr. 
produktionsenhed.. Der tildeles ingen 
gratis kvoter i forbindelse med el-
produktion.
Ved udarbejdelse af principperne for 
fastsættelse af benchmarks inden for de 
enkelte sektorer, skal Kommissionen høre 
de berørte sektorer.

Or. en
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Begrundelse

Amendment 27 of the rapporteur is generally supported. This Amendment, while building on 
the rapporteur's approach, adds some additional aspects (underlined): 

- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing Directive

- a clarification that an increase of emissions per unit of production should be 
prevented while at the same time allowing growth based on carbon efficient 
technology

- the sectors concerned should be consulted
The exemption from the provision “No free allocation shall be made in respect of any 
electricity production for sale to third parties” proposed by the rapporteur, goes in the right 
direction, but is not taken on board in this Amendment because Amendments xx proposes a 
more detailed approach.

Ændringsforslag 224
Lena Ek

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af kombineret kraftvarmeproduktion er et af EU's erklærede mål. Sammen med 
andre af de her nævnte teknologier bør reglerne for tildeling sikre, at 
emissionshandelsordningen arbejder i retning af udvikling af teknologier, der har et større 
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potentiale for at nedbringe CO2, navnlig kombineret kraftvarmeproduktion.  Dette 
ændringsforslag skaber overensstemmelse med andre bestemmelser i forslaget vedrørende 
kombineret kraftvarmeproduktion.

Ændringsforslag 225
Philippe Busquin

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

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

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

Når røggas fra en produktionsproces 
anvendes som brændgas, skal kvoterne 
imidlertid tildeles gratis til driftslederen 
på det anlæg, der genererer røggassen, 
efter de samme tildelingsprincipper som 
dem, der anvendes på dette anlæg.

Or. en

Begrundelse

Brugen af røggasser fra produktionsprocesser til el-produktion bidrager til bevarelse af 
ressourcerne og nedbringelse af CO2-emissionerne. El produceret under disse særlige forhold 
bør udelukkes fra auktionering. Den fortsatte bæredygtige anvendelse af sådanne uundgåelige 
gasser kan bedst garanteres, hvis producenten af disse uundgåelige gasser modtager
korrelerede kvoter, og hvis dette sker i henhold til den samme tildelingsmetode som den, der 
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anvendes på de respektive anlæg tilhørende producenten af disse uundgåelige gasser.

Ændringsforslag 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med el-produktion 
undtagen til elektricitet, der produceres i 
forbindelse med industrielt varmeforbrug 
eller fra affald fra industriprocesser, 
forudsat at det er til driftslederens eget 
forbrug. I begge tilfælde tildeles kvoter 
efter de samme tildelingsprincipper som 
dem, der anvendes på den pågældende 
industriaktivitet som anført i bilag I.

Når røggas fra en produktionsproces 
anvendes som brændgas, skal 
kvoterne imidlertid tildeles gratis til 
driftslederen på det anlæg, der 
genererer røggassen, efter de samme 
tildelingsprincipper som anvendes på 
dette anlæg.

Or. en

Begrundelse

El og varme, der produceres i forbindelse med industriprocesser, eller som produceres af 
affald, er miljøvenlige energiforsyningsløsninger for disse industriprocesser.
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CO2, der frembringes som følge af brugen af røggasser, hænger uløseligt sammen med de 
anlæg, der producerer disse gasser og må derfor tildeles det anlæg, der genererer røggassen.  
Dette er i overensstemmelse med punkt 92 i KOM(2003)0830. Det fremmer også fastsættelsen 
af benchmarks, hvis anvendelse nedbringer kulstofanvendelsen og dermed frembringelsen af 
røggas. I modsætning hertil vil auktionering belaste disse anlæg unødigt og forhindre en 
effektiv udnyttelse af røggas.

Ændringsforslag 227
Dorette Corbey

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

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

De foranstaltninger, der er omhandlet i 
første afsnit, skal i videst mulige omfang 
sikre, at tildelingen sker på en måde, der 
giver incitamenter til at anvende 
drivhusgas- og energieffektivitetsteknikker 
og til emissionsreduktioner ved at tage 
hensyn til de mest virksomme teknikker, 
erstatninger, alternative 
produktionsprocesser, anvendelse af 
biomasse og drivhusgasseparation og -
lagring, og må ikke tilskynde til at øge 
emissionerne. Der tildeles ingen gratis 
kvoter i forbindelse med el-produktion 
undtagen til elektricitet, der produceres i 
forbindelse med industrielt varmeforbrug 
eller fra affald fra en industriproces. I 
begge tilfælde tildeles kvoter efter de 
samme gennemførelsesforanstaltninger 
som dem, der er omhandlet i afsnit 1 og 
stk. 7, som finder anvendelse på 
hovedindustriprocessen.

Or. en

Begrundelse

I de senere år har industrien investeret i en højeffektiv produktion af el og varme (kombineret 
kraftvarmeproduktion) og i kraftvarmeproduktion fra industrielt affald på stedet. I dette 
forslag antages det, at al elektricitet skal behandles efter de samme tildelingsprincipper, fordi 
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det forudsættes, at der findes et enkelt elektricitetsmarked. Dette er en misforståelse. El og 
varme, der produceres i forbindelse med industriprocesser, fremstilles for at opfylde behovet i 
forbindelse med disse processer. Den industrielle energiproduktion skal tildeles kvoter i 
overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse på den pågældende sektor, da de 
udgør en væsentlig del af denne sektor.

Ændringsforslag 228
Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Når en uundgåelig gas fra en 
produktionsproces anvendes som 
brændgas, skal kvoterne tildeles 
driftslederen på det anlæg, der genererer 
den uundgåelige gas, efter de samme 
tildelingsprincipper som dem, der 
anvendes på dette anlæg.

Or. en

Begrundelse

Opsamling og efterfølgende anvendelse af uundgåelige procesgasser øger 
ressourceeffektiviteten og bidrager dermed til den overordnede nedbringelse af CO2-
emissionerne.

Ændringsforslag 229
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Når der indgås en international 
klimaændringsaftale, som medfører 
obligatoriske reduktioner af 
drivhusgasemissioner svarende til 

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

Fællesskabets, gennemgår Kommissionen 
foranstaltningerne for den efterfølgende 
periode begyndende i 2021 for at sørge 
for, at der kun sker gratis tildeling, hvor 
dette er fuldt berettiget på baggrund af 
aftalen.

Or. en

Begrundelse

Tildelingsreglerne (fastsættelse af lofter samt gratis kvoter) må ikke ændres inden for en 
igangværende handelsperiode. Dette ville underminere enhver beregning og 
risikoforvaltningsstrategi for investorerne. Det er vigtigt, at der kan foretages en sikker 
planlægning. Ex-ante princippet for fastsættelse af "spillets regler" skal forblive stabilt over 
en periode.

Ændringsforslag 230
Philippe Busquin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
1a. Anlæg behandles ens med hensyn til 
emissionstilladelser, uanset om der er tale 
om et eksternt anlæg eller ej.

Or. en

Begrundelse

For at det aktuelle forslag ikke skal skabe incitamenter, der fører til markedsforvridninger og 
øgede emissioner. Det er vigtigt, at direktivets tekst afspejler, at mange sektorer "outsourcer" 
aktiviteter.
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Ændringsforslag 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
1a. Anlæg behandles ens med hensyn til 
emissionstilladelser, uanset om der er tale 
om et eksternt anlæg eller ej.

Or. en

Begrundelse

For at det aktuelle forslag ikke skal skabe incitamenter, der fører til markedsforvridninger og 
også øger emissionerne. Det er vigtigt, at direktivets tekst afspejler, at mange sektorer 
"outsourcer" aktiviteter.

Ændringsforslag 232
Erika Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
1a. De sektorer, hvor det kan 
dokumenteres behørigt, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan forhindres på 
anden måde, og hvor elektricitet udgør en 
stor andel af produktionsomkostningerne, 
tildeles maksimale kvotemængder til 
videreførelse af CO2-omkostningerne til 
elektricitetspriserne. Denne tildeling skal 
baseres på disse anlægs gennemsnitlige 
årlige elforbrug og de forventede 
videreførelser af CO2-omkostningerne ved
typisk marginal el-produktion og skal 
fungere som supplement til eventuelle 
tildelinger af gratis kvoter til direkte 
emissioner, uden at den samlede 
kvotemængde i overensstemmelse med 
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artikel 9 ændres.

Or. en

Begrundelse

CO2-prissignalet på elektricitet vil navnlig påvirke elektricitetsintensive 
produktionsprocesser. Hvis disse er underlagt international konkurrence fremkaldt af disse 
indirekte CO2-emissioner, vil der være en risiko for tab af konkurrenceevne uden nogen 
miljøgevinst.

Ændringsforslag 233
Philippe Busquin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
1a. De sektorer, hvor det kan 
dokumenteres behørigt, at risikoen for 
kulstoflækage ikke kan forhindres på 
anden måde, og hvor elektricitet udgør en 
stor andel af produktionsomkostningerne, 
tildeles maksimale kvotemængder til 
videreførelse af CO2-omkostningerne til 
elektricitetspriserne. Denne tildeling skal 
baseres på disse anlægs gennemsnitlige 
årlige elforbrug og de forventede 
videreførelser af CO2 -omkostningerne 
ved typisk marginal el-produktion og skal 
fungere som supplement til eventuelle 
tildelinger af gratis kvoter til direkte 
emissioner, uden at den samlede 
kvotemængde i overensstemmelse med 
artikel 9 ændres.

Or. en

Begrundelse

CO2-prissignalet på elektricitet vil navnlig påvirke elektricitetsintensive 
produktionsprocesser. Hvis disse er underlagt international konkurrence fremkaldt af disse 
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indirekte CO2-emissioner, vil der være en risiko for tab af konkurrenceevne uden nogen 
miljøgevinst.

Ændringsforslag 234
Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til el-producerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

udgår

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan el-
producerende anlæg få tildelt gratis 
kvoter, så de behandles lige i forhold til 
andre varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Auktioneringsprocessen vil blive den største globale auktion, der nogensinde er afholdt. Det 
er afgørende, at der til enhver tid opretholdes et smidigt marked for tildelinger, og at 
eventuelle markedssvigt undgås. Der er således behov for en indfasningsperiode som støtte 
for elektricitetsmarkedets korrekte overgang til fuld auktionering for at nedbringe de negative 
virkninger på produktionskapaciteten og på elpriserne og dermed undgå forvridninger for de 
nationale industrier på det europæiske marked fremkaldt af energipriserne.
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Ændringsforslag 235
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til el-producerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til el, der produceres 
uden for kombinerede kraftvarmeanlæg, 
separationsanlæg, rørledninger til transport 
eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

Or. de

Begrundelse

Tildelinger af kvoter, for hvilke der betales gebyrer, skal begrænses til elektricitet, der ikke 
produceres ved kombineret kraftvarmeproduktion, for ikke at pålægge denne el-produktion, 
der er den mest effektive, yderligere byrder og for ikke at underminere mekanismer til fremme 
af kombineret kraftvarmeproduktion i forskellige lande.

Ændringsforslag 236
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til el-producerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Anlæg skal tildeles det antal kvoter, der 
svarer til beregningerne af den forventede 
gennemsnitlige årlige produktion, 
anlæggets respektive benchmark samt 
antallet af kalenderår i tildelingsperioden 
siden igangsættelsen. Hvis produktionen i 
et kalenderår afviger fra den forventede 
gennemsnitlige årlige produktion, skal 
driftslederen, såfremt der er tale om et 
fald i produktionen, inden den 30. april 
det efterfølgende år returnere det antal 
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kvoter til den relevante myndighed, som 
en multiplikation af produktionen og den 
til anlægget tildelte benchmark resulterer 
i. Hvis der er tale om en forøgelse af 
produktionen, skal den relevante 
myndighed efter ansøgning og senest den 
30. april det efterfølgende år tildele 
supplerende kvoter på grundlag af samme 
beregning. Benchmarks fastsættes efter 
den i artikel 23, stk. 3, omhandlede 
forskriftsprocedure med kontrol. De skal 
tage hensyn til de respektive anlægs 
tekniske reduktionspotentiale. Teknisk 
uundgåelige, procesrelaterede emissioner 
tages ikke i betragtning ved fastsættelsen 
af benchmarks. Det samme gælder 
uundgåelige røggasser. Når røggas fra en 
produktionsproces anvendes som 
brændgas, skal kvoterne tildeles 
driftslederen på det anlæg, der genererer 
røggassen, efter de samme 
tildelingsprincipper som dem, der 
anvendes på dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Tildeling bør være gratis ifølge de EU-dækkende benchmarks med ex post-justering under 
hensyntagen til den faktiske produktion. Denne tildelingsmetode udgør et effektivt og 
omkostningseffektivt instrument til bekæmpelse af klimaændringer for hele økonomien. Denne 
tildelingsmodel gennemføres i det nye afsnit 2.

Ændringsforslag 237
Erika Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til el-producerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til el, der produceres 
uden for kombinerede kraftvarmeanlæg, 
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transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

separationsanlæg, rørledninger til transport 
eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 1, stk.8, punkt 1.

Ændringsforslag 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til el-producerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til andre el-
producerende anlæg end anlæg til 
egenproduktion af elektricitet som et 
biprodukt af industriprocesser eller i 
overensstemmelse med artikel 10 a, stk. 7 
og 8, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

Or. en

Begrundelse

For at klarlægge, at energiintensive industriers egenproduktion ikke bør behandles som el-
producerende anlæg i forbindelse med ordningen. De bør behandles forskelligt fra et 
forsyningsselskabs produktion, fordi konkurrencesituationen for dets slutbrug er fuldstændig 
forskellig fra konkurrencesituationen for et forsyningsselskab.
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Ændringsforslag 239
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til el-producerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til el, der produceres 
uden for kombinerede kraftvarmeanlæg, 
separationsanlæg, rørledninger til transport 
eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

Or. de

Begrundelse

Gratis tildelinger bør begrænses til elektricitet, der produceres i kraftvarmeanlæg, for ikke at 
underminere mekanismer til fremme af kombineret kraftvarmeproduktion i forskellige lande.

Ændringsforslag 240
Dragoş Florin David

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til el-producerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til separationsanlæg, 
rørledninger til transport eller 
lagringssteder for drivhusgasemissioner.

Or. en

Begrundelse

Den gradvise gennemførelse af auktionsordningen inden for energisektoren som foreslået for 
andre sektorer begyndende med 80 % gratis tildeling i 2013 for først at nå op på 100 % fuld 
auktionering i 2020. Den gradvise auktionering vil gøre det muligt at forbedre 
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energieffektiviteten og tilpasse el-produktionen til den højere efterspørgsel, som det nye 
IPPC-direktiv (direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) medfører.

Ændringsforslag 241
Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til el-producerende 
anlæg, separationsanlæg, rørledninger til 
transport eller lagringssteder for 
drivhusgasemissioner.

2. Med forbehold af stk. 3 foretages der 
ingen gratis tildeling til separationsanlæg, 
rørledninger til transport eller 
lagringssteder for drivhusgasemissioner.

Or. en

Begrundelse

Den gradvise gennemførelse af auktionsordningen inden for energisektoren som foreslået for 
andre sektorer begyndende med 80 % gratis tildeling i 2013 for først at nå op på 100 % fuld 
auktionering i 2020. Den vigtigste begrundelse herfor er, at EU's energimarked ikke er fuldt 
integreret. De eksisterende isolerede markeder vil forhindre den overførsel af kapacitet, der 
er nødvendig for at udligne virkningerne af en 100 % auktionering af el-produktionen. 
Endvidere vil den gradvise auktionering gøre det muligt at forbedre energieffektiviteten og 
tilpasse el-produktionen til den højere efterspørgsel, som IPPC-direktivet medfører.

Ændringsforslag 242
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis der for nogle produkter eller 
processer ikke er fastsat benchmarks efter 
den i artikel 23, stk. 3, omhandlede 
forskriftsprocedure med kontrol, skal det 
pågældende anlæg tildeles 
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emissionskvoter svarende til det årlige 
gennemsnit for EU's anden 
emissionshandelsordning justeret med en 
lineær koefficient i overensstemmelse med 
artikel 9. Der skal tages hensyn til de 
pågældende anlægs tekniske 
reduktionspotentiale.
Såfremt produkterne eller processerne 
ikke er omfattet af EU's anden 
emissionshandelsperiode, bør tildeling på 
et historisk grundlag anvendes.

Or. en

Begrundelse

Det må antages, at der ikke i øjeblikket generelt kan fastsættes benchmarks for alle produkter 
og processer. Dette kan være tilfældet med højt differentierede produkter, der står for en lille 
del af emissionerne under emissionshandelsordningen. Sådanne anlæg skal tildeles CO2-
kvoter på et historisk grundlag.

Ændringsforslag 243
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan el-
producerende anlæg få tildelt gratis 
kvoter, så de behandles lige i forhold til 
andre varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

3. Kraftvarmeanlæg i betydningen i 
direktiv 2004/8/EF skal tildeles gratis 
kvoter på grundlag af EU-dækkende 
benchmarks. De udstedes og kontrolleres 
som en del af en harmoniseret procedure.

Or. de
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Begrundelse

Kraftvarmeanlæg er den mest effektive form for el-produktion. Derfor tilskyndes der endog til 
opførelse af sådanne anlæg i mange medlemsstater. Byrden i form af bestemmelserne i stk. 3 
vil være i direkte modstrid med disse tilskyndelsesbestræbelser.

Ændringsforslag 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan el-
producerende anlæg få tildelt gratis 
kvoter, så de behandles lige i forhold til 
andre varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

3.  Uanset om varme, der leveres til 
industrien, produceres sammen med el 
eller ej, tildeles den gratis kvoter i 
overensstemmelse med den andel af gratis 
kvoter, der tildeles de berørte 
industrisektorer.

Uanset om varme, der leveres som 
fjernvarme i henhold til retningslinjerne 
for statsstøtte til miljøbeskyttelse, 
produceres sammen med el eller ej, 
tildeles den gratis kvoter, så de behandles 
lige i forhold til andre varmeproducenter, 
som ikke er omfattet af EU's 
emissionshandelsordning. 

Or. en

Begrundelse

Varmeproduktion skal være underlagt specifikke og klare regler. Denne tekst gør det muligt 
ikke at forskelsbehandle "outsourcet" kraftvarmeproduktion og "indenlandsk" produktion, der 
er klassificeret i industrisektoren.

Fjernvarme er en vigtig metode til nedbringelse af emissionerne, men dens største konkurrent 
er individuelle fyr til fossilt brændsel, der ikke er omfattet af EU's emissionshandelsordning. 
For at undgå forkert rettede økonomiske incitamenter, der kan øge emissionerne, bør 



AM\730636DA.doc 87/100 PE409.397v01-00

DA

fjernvarmeanlæg have adgang til gratis kvoter.

Ændringsforslag 245
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan el-
producerende anlæg få tildelt gratis 
kvoter, så de behandles lige i forhold til 
andre varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

3. Kraftvarmeanlæg i betydningen i 
direktiv 2004/8/EF skal tildeles gratis 
kvoter på grundlag af EU-dækkende 
benchmarks. De udstedes og kontrolleres 
som en del af en harmoniseret procedure.

Or. de

Begrundelse

Kraftvarmeanlæg er den mest effektive form for el-produktion. Derfor tilskyndes der endog til 
opførelse af sådanne anlæg i mange medlemsstater. Byrden i form af bestemmelserne i stk. 3 
vil være i direkte modstrid med disse tilskyndelsesbestræbelser.

Ændringsforslag 246
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 

3. Højeffektive kraftvarmeanlæg som 
defineret i direktiv 2004/8/EF skal uden 
tidsmæssige begrænsninger tildeles gratis 
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defineret i direktiv 2004/8/EF kan el-
producerende anlæg få tildelt gratis 
kvoter, så de behandles lige i forhold til 
andre varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

kvoter for deres kraftvarmeproduktion på 
grundlag af et benchmark.

Or. en

Begrundelse

Kraftvarmeproduktion er hjørnestenen i klimabeskyttelsen. Det er nødvendigt at opretholde 
og udvide højeffektive kraftvarmeanlæg, hvilket støttes i direktiv 2004/8/EF. Det ville virke 
imod hensigten at indføre ekstrabyrder som følge af auktionering. I mange tilfælde ville de 
respektive medlemsstaters foranstaltninger til fremme af kraftvarmeanlæg ikke give de 
ønskede resultater, produktionen i de eksisterende kraftvarmeanlæg ville falde, og en 
fremtidig udvidelse ville måske ikke blive gennemført. Hvis auktionering skal være den 
vigtigste tildelingsmekanisme til el-producerende anlæg, vil en sådan undtagelse af 
kraftvarmeanlæg fra auktionering støtte klimabeskyttelsen.

Ændringsforslag 247
Erika Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan el-
producerende anlæg få tildelt gratis kvoter, 
så de behandles lige i forhold til andre 
varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

3. Energiproduktionsanlæg, der anvender 
kraftvarmeproduktion som defineret i 
direktiv 2004/8/EF, skal tildeles gratis 
kvoter på grundlag af benchmarks, der er 
harmoniseret på EU-plan.

Or. de
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Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 1, stk.8, punkt 1.

Ændringsforslag 248
Dragoş Florin David

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan el-
producerende anlæg få tildelt gratis kvoter, 
så de behandles lige i forhold til andre 
varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF skal el-
producerende anlæg tildeles gratis kvoter, 
så de behandles lige i forhold til andre 
varmeproducenter. Energiproduktion i 
kraftvarmeanlæg til fjernvarmesystemer 
tildeles også gratis kvoter, og det samme 
gælder el, som dette anlæg producerer til 
eget forbrug. I hvert på 2013 følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg vedrørende varmeproduktion med 
den lineære faktor, der er omhandlet i 
artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Det skal klart fremgå af teksten, hvilke situationer der er berettigede til gratis kvoter. 
Endvidere skal myndighederne støtte kraftvarmeanlæg, der leverer energi til 
fjernvarmesystemer, fordi de også støtter en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne og 
bekæmpelse af klimaændringer og en public service, der er prisoverkommelig for størstedelen 
af befolkningen.
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Ændringsforslag 249
Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan el-
producerende anlæg få tildelt gratis kvoter, 
så de behandles lige i forhold til andre 
varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF skal
kraftvarmeanlæg og producenter af 
fjernvarme ved hjælp af en 
benchmarkingmetode tildeles gratis 
kvoter, så de behandles lige i forhold til 
andre varmeproducenter.

Or. en

Begrundelse

I nogle lande dækkes over 50 % af varmeefterspørgslen af fjernvarme, der har stor betydning 
i mange medlemsstater. Enhver forpligtelse til at købe kvoter, der pålægges denne sektor, vil 
kunne forårsage en stigning i varmepriserne med uønskede sociale og miljømæssige 
konsekvenser til følge. Der er en risiko for, at husholdningerne vil udskifte varme, der leveres 
af dyrere netværk, med individuel kulfyring, der er underlagt en mindre streng 
emissionskontrol.

Ændringsforslag 250
Dorette Corbey

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan el-
producerende anlæg få tildelt gratis 

3. Produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF, der leveres 
til industrien eller til andre forbrugere, 
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kvoter, så de behandles lige i forhold til 
andre varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

skal tildeles gratis kvoter, så de behandles 
lige i forhold til andre varmeproducenter. I 
hvert på 2013 følgende år justeres den 
samlede tildeling til sådanne anlæg 
vedrørende varmeproduktion med den 
lineære faktor, der er omhandlet i artikel 9.

Or. en

Begrundelse

For at undgå forskellige ordninger for tildeling af kvoter til varmeproduktion i forskellige 
medlemsstater, bør det nye direktiv fastsætte fælles harmoniserede EU-regler for tildeling af 
gratis kvoter til varmeproduktion, der kan ses som en form for støtte til højeffektiv 
kraftvarmeproduktion.

Ændringsforslag 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
3. For produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF kan el-
producerende anlæg få tildelt gratis 
kvoter, så de behandles lige i forhold til 
andre varmeproducenter. I hvert på 2013 
følgende år justeres den samlede tildeling 
til sådanne anlæg vedrørende 
varmeproduktion med den lineære faktor, 
der er omhandlet i artikel 9.

3. Produktion af varme til dækning af 
økonomisk berettiget efterspørgsel ved 
højeffektiv kraftvarmeproduktion som 
defineret i direktiv 2004/8/EF, der leveres 
til industrien eller til andre forbrugere, 
skal tildeles gratis kvoter, så de behandles 
lige i forhold til andre varmeproducenter. I 
hvert på 2013 følgende år justeres den 
samlede tildeling til sådanne anlæg 
vedrørende varmeproduktion med den 
lineære faktor, der er omhandlet i artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Varme, der produceres effektivt via kraftvarmeproduktion indebærer, uanset kilden, 
miljøfordele og bør derfor fremmes. 
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Ændringsforslag 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 4 og 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
4. Den maksimale kvotemængde, der 
ligger til grund for beregningen af 
tildelinger til anlæg, som udfører 
aktiviteter i 2013 og har fået tildelt gratis 
kvoter i perioden 2008 til 2012, må ikke 
udgøre en større andel af hele 
Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

udgår

5. Den maksimale kvotemængde, der 
ligger til grund for beregningen af 
tildelinger til anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

Or. en

Begrundelse

Det er uklart om de anlæg, der henvises til, er hvert enkelt anlæg eller en eller anden form for 
gruppering af anlæg. Det er også uklart, hvad korrektionsfaktoren skal anvendes på, og 
hvorfor. For at tage behørigt hensyn til risikoen for kulstoflækage skal kvotemængderne som 
beregnet ifølge benchmarks tildeles fuldt ud.  Kombinationen af artikel 10 a, stk. 1 og 7, 
dækker dette spørgsmål, og derfor er artikel 10 a, stk. 4 og 5, ikke afgørende.
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Ændringsforslag 253
Philippe Busquin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 4 og 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 
har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, må ikke udgøre en større andel af 
hele Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 
har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, må ikke udgøre en større andel af 
hele Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt 
for at opfylde de kvotemængder, der er 
fastsat i henhold til stk. 1 og 3, og uden at 
de samlede kvotemængder i henhold til 
artikel 9 ændres.

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt 
for at opfylde de kvotemængder, der er 
fastsat i henhold til stk. 1 og 3, og uden at 
de samlede kvotemængder i henhold til 
artikel 9 ændres.

Or. en

Begrundelse

Som berettigelse for de ressourcer, der bruges på fastsættelse af benchmarks, og på grund af 
deres ambitiøse karakter er det nødvendigt at foretage tildelinger i overensstemmelse med de 
kvotemængder, der er beregnet ved anvendelse af disse benchmarks. Overskridelser af loftet 
for sektoren skal som angivet i disse afsnit dækkes af mængder, der bortauktioneres, samt af 
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overskud, der overføres til auktioneringsmængden. I førstnævnte tilfælde vil en reduktion i 
auktioneringsmængderne blive imødegået med en reduktion i efterspørgslen, og det kan 
derfor forventes, at det ikke vil medføre en stigning i kvotepriserne. En tydeliggørelse af, at 
loftet i emissionshandelsordningen overholdes.

Ændringsforslag 254
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 
har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, må ikke udgøre en større andel af 
hele Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og har 
fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 til 
2012, må ikke udgøre en større andel af hele 
Fællesskabets samlede årlige mængde end 
den andel, som deres emissioner udgjorde af 
de tilsvarende emissioner i perioden 2005-
2007. Der anvendes en korrektionsfaktor, 
hvor det er nødvendigt for at opfylde de 
kvotemængder, der er fastsat i henhold til 
stk. 1 og 3, og uden at de samlede 
kvotemængder i henhold til artikel 9 
ændres.

Or. en

Begrundelse

Benchmarking bør blive den vigtigste tildelingsmetode. Kun hvis der ikke udarbejdes 
benchmarks, kan historiske emissioner udgøre en hindring for gratis tildeling.

Ændringsforslag 255
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag
4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 
har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, må ikke udgøre en større andel af 
hele Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
direkte emissioner til anlæg, som udfører 
aktiviteter i 2013 og har fået tildelt gratis 
kvoter i perioden 2008 til 2012, må ikke 
udgøre en større andel af hele 
Fællesskabets samlede årlige mængde end 
den andel, som deres emissioner udgjorde 
af de tilsvarende emissioner i perioden 
2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
indirekte emissioner til anlæg, som 
udfører aktiviteter i 2013, må ikke udgøre 
en større andel af hele Fællesskabets 
samlede årlige mængde end andelen af de 
tilsvarende emissioner i perioden 2005-
2007. Der anvendes en korrektionsfaktor, 
hvor det er nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

Både el- og varmeproduktion i industrielle kraftvarmeanlæg til industriel anvendelse skal 
tildeles gratis kvoter i overensstemmelse med EU's mål for at sikre, at denne effektive 
teknologi ikke hæmmes (direktivet om kraftvarmeanlæg): Derfor bør stk. 3 ændres.

Ændringsforslag 256
Dragoş Florin David

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 
har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, må ikke udgøre en større andel af 

4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 
har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, må ikke udgøre en større andel af 
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hele Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

hele Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som emissionerne udgjorde 
af de tilsvarende verificerede emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 257
Erika Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 
har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, må ikke udgøre en større andel af 
hele Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

4. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som udfører aktiviteter i 2013 og 
har fået tildelt gratis kvoter i perioden 2008 
til 2012, må ikke udgøre en større andel af 
hele Fællesskabets samlede årlige mængde 
end den andel, som deres emissioner 
udgjorde af de tilsvarende emissioner i 
perioden 2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt 
for at opfylde de kvotemængder, der er 
fastsat i henhold til stk. 1 og 3, og uden at 
de samlede kvotemængder i henhold til 
artikel 9 ændres.

Or. en

Begrundelse

Som berettigelse for de ressourcer, der bruges på fastsættelse af benchmarks, og på grund af
deres ambitiøse karakter er det nødvendigt at foretage tildelinger i overensstemmelse med de 
kvotemængder, der er beregnet ved anvendelse af disse benchmarks. Overskridelser af loftet 
for sektoren skal som angivet i disse afsnit dækkes af mængder, der bortauktioneres, samt af 
overskud, der overføres til auktioneringsmængden.
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Ændringsforslag 258
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

5. Den maksimale kvotemængde, der 
ligger til grund for beregningen af 
tildelinger til anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt 
for at opfylde de kvotemængder, der er 
fastsat i henhold til stk. 1 og 3, og uden at 
de samlede kvotemængder i henhold til 
artikel 9 ændres.

Or. en

Begrundelse

Korrektionen bør anvendes til at fastsætte en øvre grænse for gratis tildeling på 
benchmarkingniveau.

Ændringsforslag 259
Werner Langen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
direkte emissioner til anlæg, som først 
omfattes af fællesskabsordningen i 2013 
eller senere, må i 2013 ikke overstige de 
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anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

pågældende anlægs verificerede emissioner 
for perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
indirekte emissioner til anlæg, som først 
omfattes af fællesskabsordningen i 2013 
eller senere, må ikke udgøre en større 
andel af hele Fællesskabets samlede 
årlige mængde end andelen af de 
tilsvarende emissioner fra den europæiske 
el-produktion i Fællesskabet i perioden 
2005-2007. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

Både el- og varmeproduktion i industrielle kraftvarmeanlæg til industriel anvendelse skal 
tildeles gratis kvoter i overensstemmelse med EU's mål for at sikre, at denne effektive 
teknologi ikke hæmmes (direktivet om kraftvarmeanlæg): Derfor bør stk. 3 ændres.

Ændringsforslag 260
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor. Der anvendes en 
korrektionsfaktor, hvor det er nødvendigt 
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for at opfylde de kvotemængder, der er 
fastsat i henhold til stk. 1 og 3, og uden at 
de samlede kvotemængder i henhold til 
artikel 9 ændres.

Or. en

Begrundelse

Som berettigelse for de ressourcer, der bruges på fastsættelse af benchmarks, og på grund af 
deres ambitiøse karakter er det nødvendigt at foretage tildelinger i overensstemmelse med de 
kvotemængder, der er beregnet ved anvendelse af disse benchmarks. Overskridelser af loftet 
for sektoren skal som angivet i disse afsnit dækkes af mængder, der bortauktioneres, samt af 
overskud, der overføres til auktioneringsmængden.

Ændringsforslag 261
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs verificerede emissioner for 
perioden 2005-2007. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

5. Den maksimale kvotemængde, der ligger 
til grund for beregningen af tildelinger til 
anlæg, som først omfattes af 
fællesskabsordningen i 2013 eller senere, 
må i 2013 ikke overstige de pågældende 
anlægs historiske emissioner i 2008 eller 
disse anlægs gennemsnitlige emissioner i 
perioden 2008-2010. I hvert følgende år 
justeres den samlede tildeling til sådanne 
anlæg med den i artikel 9 omhandlede 
lineære faktor.

Or. en

Begrundelse

I mange tilfælde foreligger der ikke nogen historiske emissionsoplysninger for perioden 2005-
2007, og der findes ingen krav om, at alle anlæg, der omfattes af fællesskabsordningen fra 
2013, skal gemme sådanne oplysninger, og det vil derfor være muligt at fremlægge 
verificerede oplysninger fra 2008 og frem.
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