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Ändringsförslag 132
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Artikel 1 ska ersättas med följande:
”Genom detta direktiv inrättas ett 
system för utsläppshandel avseende 
växthusgaser inom gemenskapen (nedan 
kallat gemenskapssystemet). Syftet är att 
minska utsläppen av dessa gaser på ett 
kostnadseffektivt och ekonomiskt 
effektivt sätt och samtidigt främja 
innovation samt bevara och stärka 
konkurrenskraften.”

Or. en

Motivering

Gemenskapssystemet bör leda till kolfattiga innovationer som förser EU-företag med 
långsiktiga fördelar framom konkurrenterna utanför EU. Där systemet leder till risker för 
koldioxidläckage bör EU-företagens konkurrenskraft upprätthållas. 

Ändringsförslag 133
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Det föreskriver också att minskningarna 
av växthusgasutsläppen ska ökas så att de 
uppnår de minskningsnivåer som enligt 
vetenskapen anses nödvändiga för att 
undvika farliga klimatförändringar.”

Det föreskriver också att minskningarna av 
växthusgasutsläppen ska ökas så att de 
uppnår de minskningsnivåer som, av 
omsorg om försörjningstryggheten, är
nödvändiga för att beroendet av fossila 
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bränslen under de kommande årtiondena
ska minskas.

Or. de

Motivering

Der Klimawandel ist ein Aspekt unter vielen. Entscheidend ist jedoch die Sicherung der 
Versorgungssicherheit in den kommenden Jahrzehnten. Gemeinsam mit einer deutlichen 
Steigerung der Effizienz bei der Nutzung fossiler Brennstoffe und dem Ausbau anderer 
Energiequellen werden auch die THG-Emissionen nachhaltig gesenkt.

Ändringsförslag 134
Patrick Louis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) Följande artikel ska införas:
Artikel 1a

1. Kommissionen ska undersöka 
möjligheterna att låta verksamhet som 
avser markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk 
(LULUCF) ingå i tillämpningsområdet 
för detta direktiv, mot bakgrund av de 
förslag som lades fram vid 
Balikonferensen och de tekniska 
framstegen. Senast i slutet av 2008 ska 
kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om detta till 
Europaparlamentet och rådet.
2. Förslaget ska bland annat innebära en 
fullständig integrering av 
LULUCF-projekten i Kyotoprotokollets 
”projektmekanismer”(projekt för 
gemensamt genomförande och för 
mekanismen för ren utveckling) och 
användning av certifierade 
utsläppsminskningar och 
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utsläppsminskningsenheter 
(tillgodohavanden) som genereras i 
projekt inom ramen för 
gemenskapssystemet innan ett 
internationellt avtal om 
klimatförändringar träder i kraft.

Or. fr

Motivering

Certains Etats membres reprochent à la Commission Européenne d'avoir insuffisamment 
justifié son choix d'exclure les activités LULUCF du champ du SCEQE. Les conclusions du 
Conseil européen invitaient la Commission à explorer les possibilités de cette inclusion. Le 
Parlement Européen a aussi appelé la Commission à analyser cette même possibilité.

La mise en place de projets LULUCF dans les pays en développement via le MDP 
constituerait une source de financement non négligeable qui serait à même d'assurer la 
protection de la biodiversité et la réhabilitation des forêts dégradées

Ändringsförslag 135
Ivo Belet

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 2 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a)  I artikel 2 ska följande punkt läggas 
till:
"2a. Där detta uttryckligen fastställs ska 
detta direktiv även omfatta anläggningar 
som anges i bilaga IIaa.”

Or. en

Motivering

These sectors, for which the purchasing of electricity constitutes a major portion of its 
production cost are not yet included in the ETS system. However, these sectors must purchase 
their energy from electricity providers that are included in the ETS system and their 
production cost will substantially increase. In order to avoid indirect cabon leakage these 
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sectors should be compensated for the threats to their competitiveness.

Ändringsförslag 136
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) växthusgaser: de gaser som anges i 
bilaga II och andra gasformiga 
beståndsdelar i atmosfären, både 
naturliga och antropogena, som 
absorberar och återkastar infraröd 
strålning,”

c) växthusgaser: de gaser som anges i 
bilaga II,

Or. de

Motivering

Die Definition von THG gilt für den Zweck der Richtlinie. Daher ist es ausreichend, auf die 
im Anhang aufgeführten Gase zu verweisen. Eine Anpassung sollte daher ausschließlich über 
den Anhang II erfolgen, der eine wesentliche Bestimmung der Richtlinie darstellt.

Ändringsförslag 137
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) växthusgaser: de gaser som anges i 
bilaga II och andra gasformiga 
beståndsdelar i atmosfären, både 
naturliga och antropogena, som
absorberar och återkastar infraröd 
strålning,”

c) växthusgaser: de gaser som anges i 
bilaga II och gaser som i framtida 
internationella avtal definieras som 
växthusgaser;
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Or. de

Motivering

Die Richtlinie soll sich auf die im Kyoto-Protokoll aufgeführten Klimagase beziehen. Die 
vorgeschlagene Formulierung ist so weitgefasst, dass z.B. auch Wasserdampf erfasst würde.

Ändringsförslag 138
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) växthusgaser: de gaser som anges i 
bilaga II och andra gasformiga 
beståndsdelar i atmosfären, både 
naturliga och antropogena, som
absorberar och återkastar infraröd 
strålning,”

c) växthusgaser: de gaser som anges i 
bilaga II och gaser som i framtida 
internationella avtal definierats som 
växthusgaser;

Or. de

Motivering

Klimagase beschränken. Die  vorgesehene Formulierung ist derart weitgefasst, dass z.B. auch 
Wasserdampf erfasst werden würde. Dies birgt die Gefahr einer zukünftig wenig 
zielgerichteten Minderungsvorgabe und eines erheblichen administrativen Aufwandes in sich.

Ändringsförslag 139
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2– led a
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) växthusgaser: de gaser som anges i (c) växthusgaser: de gaser som anges i 



PE409.397v01-00 8/104 AM\730636SV.doc

SV

bilaga II och andra gasformiga 
beståndsdelar i atmosfären, både 
naturliga och antropogena, som 
absorberar och återkastar infraröd 
strålning,

bilaga II och gaser som kategoriseras som 
växthusgaser i framtida internationella 
överenskommelser,

Or. en

Motivering

The definition of greenhouse gases in the proposal is too broad and open to interpretation. To 
ensure consistency, the amendment proposes that the definition is aligned with the Kyoto 
Protocol thereby safeguarding the effectiveness of reduction efforts.

Ändringsförslag 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) ny deltagare: en anläggning som 
bedriver en eller flera av de verksamheter 
som anges i bilaga I och som har fått 
tillstånd för utsläpp av växthusgaser eller 
vars tillstånd för utsläpp av växthusgaser 
uppdaterats till följd av en omläggning av 
anläggningens karaktär eller funktion, 
eller en betydande utbyggnad eller 
utökning av anläggningen eller av 
utnyttjandet av dess kapacitet, efter det att 
den förteckning som avses i artikel 11.1 
har lämnats in till kommissionen,”

Or. fr

Motivering

Il est indispensable de traiter de façon équivalente les nouveaux entrants disposant pour la 
première fois d’une autorisation d’émettre et ceux nécessitant une actualisation de leur 
autorisation en raison d’une extension ou d’une évolution significative de son activité. Cette 
définition qui a été celle utilisée pour les deux premières périodes de la directive quotas 
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(2005-2007 puis 2008-2012) doit de nouveau être utilisée pour ne pas introduire de 
distorsion de traitement.

Ändringsförslag 141
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) ny deltagare: en anläggning som 
bedriver en eller flera av de verksamheter 
som anges i bilaga I och som har fått 
tillstånd för utsläpp av växthusgaser eller 
vars tillstånd för utsläpp av växthusgaser 
uppdaterats till följd av en omläggning av 
anläggningens karaktär eller funktion 
eller en utbyggnad av den eller en fysisk 
förändring som leder till en avsevärd 
utökning av dess kapacitet, efter det att 
den förteckning som avses i artikel 11.1 
har lämnats in till kommissionen,”

Or. en

Motivering

The definition of New Entrant should be adjusted to allow companies, where possible, to 
concentrate their production on their most efficient sites within the EU. To this end, it is key 
to ensure a fair and consistent treatment of the three possible industrial scenarios: running 
existing installations, increasing capacity of existing installations and developing new 
installations.

Ändringsförslag 142
Werner Langen

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

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

h) ny deltagare: en anläggning som 
bedriver en eller flera av de verksamheter 
som anges i bilaga I och som har fått 
tillstånd för utsläpp av växthusgaser samt 
till kapacitetsutvidgningar vid nuvarande 
anläggningar efter det att den förteckning 
som avses i artikel 11.1 har lämnats in till 
kommissionen,

Or. de

Motivering

Der Richtlinienentwurf enthält keine Regelung darüber, wie Kapazitätserweiterungen 
bestehender Anlagen (also Produktionssteigerungen) rechtlich behandelt werden. Diese 
Regelungslücke muss geschlossen werden. In ihrer Kapazität erweiterte Anlagen müssen wie 
neue Marktteilnehmer im Sinne der Richtlinie gelten.

Ändringsförslag 143
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) ny deltagare: en anläggning som 
bedriver en eller flera av de verksamheter 
som anges i bilaga I och som har fått 
tillstånd för utsläpp av växthusgaser samt 
till kapacitetsutvidgningar vid nuvarande 
anläggningar efter det att den förteckning 
som avses i artikel 11.1 har lämnats in till 
kommissionen,

Or. de

Motivering

Der Richtlinienentwurf enthält keine Regelung darüber, wie Kapazitätserweiterungen 
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bestehender Anlagen (also Produktionssteigerungen) rechtlich behandelt werden. Diese 
Regelungslücke muss geschlossen werden. In ihrer Kapazität erweiterte Anlagen müssen wie 
neue Marktteilnehmer im Sinne der Richtlinie gelten. Eine Differenzierung wäre sachlich 
nicht gerechtfertigt und würde zu Investitionshemmnissen führen.

Ändringsförslag 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande led ska läggas till:
"ja) energiintensivt företag: driftsenhet 
där antingen anskaffningskostnaderna 
för energi och el uppgår till minst 3 % av 
produktionsvärdet eller där den nationella 
energiskatt som ska betalas uppgår till 
minst 0,5 % av mervärdet. 
Som anskaffningskostnader för energi 
och el räknas då de faktiska kostnaderna 
för energianskaffningen eller för 
utvinningen av energi inom företaget. Hit 
räknas uteslutande el, bränslen för 
uppvärmning och energiprodukter för 
uppvärmningsändamål. 
Som produktionsvärde räknas 
omsättningen inklusive subventioner med 
direkt anknytning till priset på produkten 
– plus/minus förändringar i lager av 
färdiga och icke-färdiga produkter och 
varor och produkter som förvärvats för 
återförsäljning, minus köp av varor och 
tjänster för återförsäljning.  
Som mervärde räknas den enligt 
mervärdeskattelagstiftningen 
beskattningsbara sammanlagda 
omsättningen, inklusive 
exportförsäljningar, med avdrag för de 
totala mervärdeskattepliktiga inköpen, 
inklusive leveranser."

Or. de
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Motivering

Aus beihilferechtlichen Gründen sowie zur besseren Planungs-und Investitionssicherheit für 
Unternehmen ist es nötig, bereits in dieser Richtlinie klarer zu definieren, was 
energieintensive Industrien sind und auf welche Art jede Sektoren, die ein besonderes Risiko 
zur Verlagerung von CO2-Emissionen tragen, im Rahmen des Emissionshandelssysstem 
besonders behandelt werden sollen.

Eine Definition energieintensiver Betriebe wie in der Energiesteuerrichtlinie 2003/96/EG ist 
daher sinnvoll.

Ändringsförslag 145
Erika Mann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

[t)] förbränningsanläggning: varje stationär 
teknisk enhet där bränslen oxideras och 
producerar värme eller mekanisk energi 
eller vardera av dessa, för leverans till 
slutanvändare utanför 
förbränningsanläggningen,

Or. de

Ändringsförslag 146
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”[t)] förbränningsanläggning: varje 
stationär teknisk enhet där bränslen 
oxideras och producerar värme eller 
mekanisk energi eller båda delar, och där 

(t)] förbränningsanläggning: varje stationär 
teknisk enhet där bränslen oxideras och 
producerar värme eller mekanisk energi 
eller el, för leverans till slutanvändare 
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det bedrivs annan direkt anknuten 
verksamhet, inbegripet tvättning av 
avfallsgaser,

utanför förbränningsanläggningen,

Or. de

Motivering

Die Definition von„Verbrennungsanlagen“ muss sich entsprechend der Überschrift in Annex 
1 der Richtlinie ausdrücklich und ausschließlich auf Kraftwerke beschränken und darf nicht 
auch interne Feuerungen in Industrieanlagen umfassen („die Erzeugung von Strom und 
Wärme zum Zwecke der Lieferung an andere Verbraucher“).

Ändringsförslag 147
Esko Seppänen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

The EU should not penalize metal recycling operations.
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Ändringsförslag 148
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[u)] elproducent: en anläggning som den 
1 januari 2005 eller efter detta har 
producerat el för försäljning till tredje 
part och som endast omfattas av kategorin 
”El- eller värmeförsörjning” i bilaga I.”

utgår

Or. de

Motivering

Jede Form der Stromerzeugung sollte gleich behandelt werden, um Marktverzerrungen zu 
vermeiden. Die Vielzahl der verschiedenen Energiekonzepte innerhalb einzelner 
Industriesektoren ist zu erhalten.

Ändringsförslag 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[u)] elproducent: en anläggning som den 
1 januari 2005 eller efter detta har 
producerat el för försäljning till tredje part 
och som endast omfattas av kategorin ”El-
eller värmeförsörjning” i bilaga I.”

[u)] elproducent: en anläggning eller del av 
en anläggning som den 1 januari 2005 
eller efter detta har producerat el för 
försäljning till tredje part och som endast 
omfattas av kategorin ”El- eller 
värmeförsörjning” i bilaga I; som 
försäljning till tredje part ska inte räknas 
leverans av el inom ramen för ett 
handelsåtagande, utom om avgiften för 
övertagandet har en justeringsmekanism 
som gör att priset för utsläppsrätterna kan 
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återspeglas i avgiften.”

Or. fr

Motivering

Les cogénérations investies par les industriels pour satisfaire leurs besoins propres en vapeur 
et en électricité sont généralement utilisées en mode «baseload» et ne peuvent donc être 
rentables quand elles dont mises en concurrence avec des cycles combinés ou autres 
installations de production d’électricité. Il importe donc de ne pas appliquer les mêmes règles 
d’allocation entre des activités de production d’électricité faisant l’objet d’une obligation 
d’achat et des activités similaires où cette obligation ne s’applique pas.

Ändringsförslag 150
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 3 – led u

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[u)] elproducent: en anläggning som den 1 
januari 2005 eller efter detta har producerat 
el för försäljning till tredje part och som 
endast omfattas av kategorin ”El- eller 
värmeförsörjning” i bilaga I.”

[u)] elproducent: en anläggning som den 1 
januari 2005 eller efter detta har producerat 
el för försäljning till tredje part, som i 
huvudsak levererar till allmänna elnät,
och som  endast omfattas av kategorin ”El-
eller värmeförsörjning” i bilaga I.”

Or. en

Motivering

The exposure to international competition forces to include autoproducers to free allocation. 
Industry other than public electricity producers must remain the possibility to run their own 
energy facilities already invested. Therefore the definition should be amended. 
Autoproducers, as defined in the Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the 
Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity 
as “a natural or legal person generating electricity essentially for his own use” should not be 
excluded from free allocation.
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Ändringsförslag 151
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ua) Sektor där det föreligger betydande 
risk för koldioxidläckage: sektor som 
identifierats enligt de kriterier som 
fastställs i artikel 10a 9 och angivits i 
bilaga Ia. 

Or. en

Motivering

Clarification on exposed sectors by reference to criteria and the new Annex.

Ändringsförslag 152
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ua) Sektor där det föreligger betydande 
risk för koldioxidläckage: sektor som 
identifierats enligt de kriterier som 
fastställs i artikel 10a 9 och angivits i 
bilaga Ia. 

Or. en

Motivering

Clarification on exposed sectors by reference to criteria and the new Annex.
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Ändringsförslag 153
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ua) elintensiva företag: driftsenheter 
enligt bilaga 2ab.

Or. de

Motivering

Die Definition stromintensiver Betriebe sollte so klar abgegrenzt sein, wie dies in Annex 3 
möglich ist und als Grundlage für die kostenlose Zuteilung  von Zertifikaten gelten.

Ändringsförslag 154
Patrick Louis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[ua)] tillfällig certifierad 
utsläppsminskning: en enhet som 
utfärdats med stöd av utförd 
återbeskogning eller beskogning och som 
upphör att gälla vid utgången av den 
åtagandeperiod som följer efter den 
åtagandeperiod under vilken enheten 
utfärdats genom tillämpning av artikel 12 
i Kyotoprotokollet och dithörande beslut 
från FN:s klimatförändringskonferens 
och i Kyotoprotokollet.

Or. fr
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Motivering

Le risque de non permanence dans les forêts est traité dans la procédure MDP par la 
création de crédits temporaires ; les modalités ont été fixées en 2003 lors de la conférence 
des parties à Milan (Décision 19/CP.9). 

Ändringsförslag 155
Philippe Busquin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ua) externaliserad anläggning: 
anläggning som ägs och/eller drivs av 
tredje part som fyller en funktion som 
alternativt kan tillhandahållas av en 
intern produktionsverksamhet som är 
integrerad i den berörda ekonomiska 
sektorns produktionsprocess.

Or. en

Motivering

The term ‘externalised installations’ should be defined in order to avoid that they suffer from 
different allocation methods and thus different costs, higher than those of internal generation 
in the sectors which they supply.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ua) externaliserad anläggning: 
anläggning som ägs och/eller drivs av 
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tredje part som fyller en funktion som 
alternativt kan tillhandahållas av en 
intern produktionsverksamhet som är 
integrerad i den berörda ekonomiska 
sektorns produktionsprocess.

Or. en

Motivering

The term ‘externalised installations’ should be defined in order to avoid that they suffer from 
different allocation methods and thus different costs, higher than those of internal generation 
in the sectors which they supply.

Ändringsförslag 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 6 – punkt 1 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den behöriga myndigheten ska minst 
vart femte år se över tillståndet för utsläpp 
av växthusgaser och göra de ändringar 
som är nödvändiga.”

utgår

Or. de

Motivering

Die von der KOM an mehreren Stellen des Klima- und Energiepakets geforderte 
Regelüberprüfung alle 5 Jahre ist bürokratischer Unfug. Eine Überprüfung findet bereits auf 
Grundlage der Berichte statt.
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Ändringsförslag 158
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 6 – punkt 1 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den behöriga myndigheten ska minst vart 
femte år se över tillståndet för utsläpp av 
växthusgaser och göra de ändringar som är 
nödvändiga.”

”Den behöriga myndigheten ska minst vart 
femte år se över tillståndet för utsläpp av 
växthusgaser och göra de ändringar som är 
nödvändiga, i enlighet med vetenskapens 
senaste rön.”

Or. el

Motivering

Πρέπει να τονιστεί ότι η επανεξέταση των αδειών εκπομπών αλλά και οι προτεινόμενες 
τροπολογίες θα συντελούνται υπό το πρίσμα των νέων επιστημονικών δεδομένων.

Ändringsförslag 159
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 9 –stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 1,74 % jämfört med den 
genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 0,92 % jämfört med den 
genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.
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Or. en

Motivering

The EU ETS sector must not be given an inadequately high burden to carry of 60% reduction 
share while contributing 40% to the emissions only. We therefore urge to treat the sectors 
similarly or ideally equally. The Non-ETS sector then should carry 13% reduction effort 
based on the emissions of 2005 for the period 2013 to 2020 which would then result in the 
same burden for the EU ETS. Carbon leakage is not only a question of free allowances but 
also a question of the availability of allowances in the market (liquidity).

This would also result into an amendment of the proposal of the Effort Sharing decision.

Ändringsförslag 160
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 9 –stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 1,74 % jämfört med den 
genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär och 
konstant procentuell faktor på 1,10 %
jämfört med den genomsnittliga totala 
årliga kvantitet utsläppsrätter som utfärdas 
av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Or. de

Motivering

Es ist nicht ersichtlich, wie die Kommission auf 1,74% kommt. Die Zugrundelegung des 
Basisjahres 1990 ergibt bei Anwendung eines 20% Reduktionsziels und unter 
Berücksichtigung der von der KOM vorgeschlagenen Aufteilung der Reduktionsverpflichtung 
zwischen den vom ETS erfassten Sektoren und den übrigen Sektoren und unter Hinzunahme 
von Bulgarien und Rumänien, würde eine Reduktion von 1,10% p.a. für die vom ETS 
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erfassten Sektoren zur Zielerfüllung ausreichen.

Ändringsförslag 161
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 9 –stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 1,74 % jämfört med den 
genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
för gemenskapen som utfärdas varje år 
med början 2013, ska minska linjärt med 
början i mitten av perioden 2008–2012.
Kvantiteten ska minska enligt en linjär 
faktor på 2 % jämfört med den 
genomsnittliga totala årliga kvantitet 
utsläppsrätter som utfärdas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Or. en

Motivering

In Bali it was considered that developed countries should cut their GHG-emissions by 25% to 
40% in 2020 compared to 1990 levels. In order to meet this target the EU ETS should start 
with a reduction of 25% in 2020 (compared to 2005 levels) which can be adjusted to 30% in 
the context of an international post-2012 agreement. This means the linear factor should be 
adjusted to 2% (1.74 x 25/21). The step from 25% to 30% would be relatively easy compared 
to the step from 20 to 30%. With a reduction target of 30% the linear factor should be 2.5 
unless the Commission shows that a different factor should apply."

Ändringsförslag 162
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 9 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2010 ska kommissionen 
offentliggöra den absoluta kvantiteten 
utsläppsrätter för 2013, baserat på den 
totala kvantitet utsläppsrätter som utfärdats 
av medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens beslut om de nationella 
fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen offentliggöra den absoluta 
kvantiteten utsläppsrätter för 2013, baserat 
på den totala kvantitet utsläppsrätter som 
utfärdats av medlemsstaterna i enlighet 
med kommissionens beslut om de 
nationella fördelningsplanerna för perioden 
2008-2012.

Or. en

Motivering

In order to ensure an appropriate level of certainty and predictability for the industry, the 
amount of allowances to be issued by Member States under their national allocation plan for 
2008-2012 should be known as soon as possible, so this date needs to be brought forward.

Ändringsförslag 163
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 9 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn senast 2025.

Kommissionen ska se över den linjära 
faktorn senast 2016.

Or. en

Motivering

The linear factor should be evaluated at the mid-term of the third trading period in the light 
of available mitigation potential and cost effectiveness.
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Ändringsförslag 164
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 9a – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om antalet utsläppsrättigheter som 
därutöver fördelats till operatörer, till 
följd av produktionsökning i enlighet med 
artikel 10a.2, överskrider antalet 
utsläppsrätter som returneras av 
operatörer i den specifika sektorn på 
grund av reducerad minskning till följd av 
justeringarna i efterhand ska riktmärkena 
för denna specifika sektor reduceras 
under året som följer på det år då 
obalansen uppträdde, i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som anges i artikel [23(3)] på ett sätt som 
garanterar att en övergripande minskning 
åstadkoms inom tillämpningsområdet för 
artikel 9. De behöriga myndigheterna ska 
senast den 30 april varje år informera 
kommissionen om huruvida kvantiteten 
av utsläppsrätter har överskridits.

Or. en

Motivering

Allocating free allowances with ex post adjustment for actual production ensures achieving 
the CO2 reduction target and providing for efficient growth as well as for avoidance of 
windfall profits (shown by ECOFYS study on IFIEC method). In case of increased production, 
ex post adjustment might entail additional allowances in one year. Fulfilment of the overall 
target, however, has to be ensured. Therefore, if allocated allowances exceed the plan, the 
different benchmarks will be adjusted downwards according to a correction mechanism to be 
established in accordance with Art 23(3).
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Ändringsförslag 165
Esko Seppänen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 9aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Följande artikel ska införas: 
Artikel 9aa

Justering av en gemenskapsomfattande
prisbildning för elektricitet på en 
harmoniserad marknad
Kommissionen ska publicera rättvisa 
regler för distributionsprissystemet på den 
liberaliserade och harmoniserade 
elmarknaden för att förhindra att 
producenter av kärn- och vattenkraft gör 
oväntade vinster och att aktörer på 
finansmarknaden gör spekulativa vinster 
på grund av värdepapperiseringen av 
utsläppsrätterna.   

Or. en

Motivering

In the wholesale market for electricity, pricing is based on the supply price at the margin. 
This price formation includes the cost of emissions allowances, which increases the price of 
all electricity. This is the source of unearned windfall profits of the hydro and nuclear power 
producers, who do not need to use allowances. The wholesale pricing system of electricity 
should be modified to prevent windfall profits for emission free electricity generators in order 
to avoid the bias of the market price formation especially for the benefit of the nuclear 
industry.

Ändringsförslag 166
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår.

Or. en

Motivering

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument. 

Ändringsförslag 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med 2013 ska 
medlemsstaterna auktionera ut alla 
utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i 
enlighet med artikel 10a.

1. Från och med 2013 ska ett 
gemenskapsorgan auktionera ut alla 
utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i 
enlighet med artikel 10a.

2. Den totala kvantitet utsläppsrätter som 
ska auktioneras ut av varje medlemsstat 
ska fördelas enligt följande:
a) 90 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i 
andelar som exakt överensstämmer med 
den berörda medlemsstatens andel 
verifierade utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet år 2005.
b) 10 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan vissa medlemsstater med 
hänsyn till solidaritet och tillväxt inom 
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gemenskapen, vilket innebär en ökning av 
den mängd utsläppsrätter som dessa 
medlemsstater auktionerar ut enligt 
punkt a med de procentsatser som anges i 
bilaga IIa.
För medlemsstater som inte deltog i 
gemenskapssystemet under 2005 ska, vid 
tillämpning av led a, andelen 
utsläppsrätter beräknas på grundval av 
deras verifierade utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet under 2007.
Om nödvändigt ska de procentsatser som 
avses i led b anpassas proportionellt i syfte 
att säkerställa att omfördelningen blir 
10 %.
3. Minst 20 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter enligt 
punkt 2, inklusive alla däri ingående 
inkomster från utauktionering enligt 
punkt b, bör användas i följande syfte:

3. 100 % av inkomsterna från 
utauktioneringen av utsläppsrätter ska
användas av Europeiska unionen i 
följande syfte:

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

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

b) Att utveckla den förnybara energin så att 
gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att 
utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och att 
öka energieffektiviteten med 20 % till 
2020.

b) Att utveckla den förnybara energin så att 
gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att 
utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och att 
öka energieffektiviteten med 20 % till 
2020.

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

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

ca) Att utveckla olika slag av ren energi.
d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.

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

e) Att underlätta utvecklingsländernas Att stödja vissa medlemsstater, för ökad 
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anpassning till klimatförändringarna. sammanhållning och tillväxt i 
gemenskapen, med upp till 10 % av 
intäkterna från utauktioneringen för alla 
dessa medlemsstater och att underlätta 
utvecklingsländernas anpassning till 
klimatförändringarna

f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.

g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet, med 
upp till [x % att fastställa] av de 
sammanlagda intäkterna från 
utauktioneringen.

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

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

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt.

5. Senast den 31 december 2009 ska 
kommissionen anta en förordning, enligt 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 23.3, om tidsschema, 
administration och andra aspekter av 
auktionsförfarandet i syfte att se till att det 
sker på ett öppet, tydligt och icke-
diskriminerande sätt.

Auktionerna ska utformas så att 
aktörerna, särskilt små och medelstora 
företag som täcks av gemenskapssystemet, 
har fullt tillträde och så att inga andra 
deltagare kan undergräva 
auktionsförfarandet. Denna åtgärd, som 
syftar till att ändra icke-väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel [23.3].”

Auktionssystemet ska utformas så att det 
säkerställer en likvid och öppen marknad. 
För att dessa mål ska uppnås ska 
ovannämnda förordning baseras på 
följande principer:
- ett enda system ska användas, som är 
tillgängligt på distans, enkelt (en omgång) 
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effektivt, tillgängligt till rimlig kostnad 
och vars sekretess ska garanteras av en 
enda förvaltare på gemenskapsnivå,
- alla verksamhetsutövare som kan bevisa 
sin solvens och har ett konto i 
utsläppsrättsregistret ska till en mycket 
låg kostnad garanteras att delta i 
auktionen, 
- i förordningen ska en tidsplan fastställas 
för de volymer som ska utauktioneras, 
anpassad efter tidsfristerna för 
återbetalning av utsläppsrätter och 
företagens ekonomiska ålägganden; 
tidsplanen ska omöjliggöra att endast en 
auktion hålls för hela perioden.
Förordningen ska föreskriva att ett 
befintligt eller ett nytt organ ska övervaka 
denna marknad, och ha ungefär samma
uppgifter som de organ som övervakar 
råvarumarknaderna.

Or. fr

Motivering

Les enchères doivent être mises œuvre à l’échelon communautaire et non Etat membre par 
Etat membre.

Il est impératif que l’UE puisse investir davantage dans les technologies énergétiques et de 
réduction des émissions de CO2, essentielles pour préparer les efforts de réduction d’ici à 
2050. L’utilisation des recettes au niveau communautaire permettra de bien organiser la 
recherche européenne par comparaison aux Etats-Unis et au Japon notamment.

Ändringsförslag 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med 2013 ska medlemsstaterna 1. Från och med 2013 ska medlemsstaterna 
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auktionera ut alla utsläppsrätter som inte 
tilldelas gratis i enlighet med artikel 10a.

auktionera ut alla utsläppsrätter.

Or. en

Motivering

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers.  
Carbon leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.

Ändringsförslag 169
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 90 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i andelar 
som exakt överensstämmer med den 
berörda medlemsstatens andel verifierade 
utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet år 2005.

(a) 80 % av den totala kvantiteten 
utsläppsrätter för utauktionering ska 
fördelas mellan medlemsstaterna i andelar 
som exakt överensstämmer med den 
berörda medlemsstatens andel verifierade 
utsläpp inom ramen för 
gemenskapssystemet år 2008.

Or. en

Motivering

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying. 

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008—the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.
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Ändringsförslag 170
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 10 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10 % av den totala kvantitet utsläppsrätter 
som ska utauktioneras ska fördelas 
mellan medlemsstaterna i enlighet med 
gjorda framsteg under tiden mellan 
Kyotoprotokollets basår och år 2008 i 
syfte att beakta de ansträngningar som 
lagts ner fram till tidpunkten för 
gemenskapssystemets införande.

Or. en

Motivering

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying. 

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008—the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.

Ändringsförslag 171
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att främja ändamålen i b) om 
fördelningen av utsläppsrätter mellan 
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medlemsstater och med tanke på 
solidaritet och tillväxt inom gemenskapen,  
bör hänsyn tas till de geografiska 
särdragen och nackdelarna i vissa 
europeiska regioner, till exempel i 
randområden, bergsregioner och öar. 

Or. el

Ändringsförslag 172
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För ändamålen i punkt b) bör 
fördelningen av utsläppsrätter mellan 
vissa medlemsstater inbegripa ett 
kriterium i förbindelse med särskilda 
geografiska funktionshinder, exempelvis 
sådana som är knutna till territoriets 
perifera läge eller dess ökaraktär. 

Or. en

Motivering

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.

Ändringsförslag 173
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 10 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska fördela 
auktionsintäkterna mellan 
medlemsstaterna i förhållande till de 
utsläppsrätter som beviljats, med samtidig 
hänsyn tagen till den fördelningsnyckel 
som fastställts i bilaga II.

Or. en

Motivering

Alle lidstaten krijgen een proportieel deel van de opbrengst van de veiling die in 
gemeenschapsverband wordt georganiseerd. Mocht worden besloten de veiling door lidstaten 
te laten houden dan is het goed om ervoor te zorgen dat alle lidstaten in gelijke mate delen in 
de opbrengsten.

Ändringsförslag 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Inkomsterna från utauktioneringen av 
utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla 
däri ingående inkomster från 
utauktionering enligt punkt b, ska
användas i följande syfte:

Or. en

Motivering

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families.  At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.
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Ändringsförslag 175
Patrick Louis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

La mise aux enchères des quotas doit conduire à un transfert financier des industries 
polluantes vers des activités développant des énergies renouvelables, stockant ou évitant de 
déstocker le carbone.

Le processus de certification qui respecte les six critères d’Helsinki de développement 
durable, notamment le 6ème critère qui traite des bénéfices socio-économiques, devrait être 
la condition principale de la poursuite de l’exploitation des forêts tropicales.

Dans l’Union européenne le secteur des forêts et du bois compense entre 10 et 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Ändringsförslag 176
Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att minska växthusgasutsläppen, bland 
annat genom bidrag till den globala fonden 
för energieffektivitet och förnybar energi, 

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

att underlätta anpassning till 
klimatförändringarnas verkningar och att 
finansiera forskning och utveckling och 
demonstrationsprojekt för minskade 
utsläpp och anpassning till 
klimatförändringarna, inklusive deltagande 
i initiativ inom ramen för den strategiska 
EU-planen för energiteknik.

Or. en

Motivering

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Ändringsförslag 177
Dorette Corbey

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att utveckla den förnybara energin så 
att gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande 
att utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och 
att öka energieffektiviteten med 20 % till 
2020.

(b) Att utveckla den förnybara energin så 
att gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande 
att utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och 
att öka energieffektiviteten med 20 % till 
2020, inklusive investeringar i 
koncentrerad solenergi i Europeiska 
unionen eller i tredje länder.

Or. en

Motivering

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.
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Ändringsförslag 178
Dorette Corbey

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Ändringsförslag 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families.  At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
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countries.

Ändringsförslag 180
Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Att vidta åtgärder för att främja ren 
kolteknik, inklusive avskiljning och 
geologisk lagring av växthusgaser, särskilt 
från kolkraftverk. 

Or. en

Motivering

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Ändringsförslag 181
Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Att modernisera kolbaserade 
förbränningsanläggningar eller ersätta 
dem med mer effektiva enheter med lägre 
koldioxidutsläpp,

Or. en
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Motivering

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Ändringsförslag 182
Miloslav Ransdorf

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Att forska i, utveckla och sprida 
teknik för lagring av energi,

Or. en

Motivering

Expenses for auctioning will reduce the companies ability to pay for investments in climate-
friendly technologies and R&D. Thus the auctioning revenues should be recycled to pay for 
the development of these new technologies and R&D efforts. The revenues should not be used 
to solve any general budget problems.

Ändringsförslag 183
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Att skapa möjligheter för 
vidareutveckling av rena energibärare, till 
exempel hydrogen.

Or. en
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Motivering

In relation to the allocation of allowances, we note that the proposed Directive currently 
makes allowances for the impact on energy-intensive industry due to competition from 
industries outside the European Union that are not under the same regulatory constraints to 
reduce greenhouse gas emissions ('Carbon Leakage').

Ändringsförslag 184
Patrick Louis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Att vidta åtgärder för att förhindra 
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna, särskilt genom 
utökad certifiering, och för att 
medlemsstaterna eller deras regioner ska 
vidta ytterligare åtgärder för att förbättra 
skogens och träanvändningens bidrag i 
kampen mot klimatuppvärmningen, 
samtidigt som skogens andra funktioner 
skyddas.

Or. fr

Motivering

La mise aux enchères des quotas doit conduire à un transfert financier des industries 
polluantes vers des activités développant des énergies renouvelables, stockant ou évitant de 
déstocker le carbone.

Le processus de certification qui respecte les six critères d’Helsinki de développement 
durable, notamment le 6ème critère qui traite des bénéfices socio-économiques, devrait être 
la condition principale de la poursuite de l’exploitation des forêts tropicales.

Dans l’Union européenne le secteur des forêts et du bois compense entre 10 et 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre.
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Ändringsförslag 185
Dorette Corbey

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Att vidta åtgärder för att förhindra eller 
vända på utvecklingen när det gäller
avskogning, framför allt i de minst 
utvecklade länderna.

Or. en

Motivering

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Ändringsförslag 186
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Att investera i utvecklingsländer som 
ratificerat Kyotoprotokollet och kommer 
att ratificera den framtida internationella 
konventionen, bidrar till ytterligare 
minskning av utsläppen av växthusgaser 
utöver de 20 % som bör nås inom 
Europeiska unionen, och kommer i 
väsentlig mån att bidra till utformandet av 
en utsläppssnål ekonomi i 
utvecklingsländerna.
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Or. el

Motivering

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας τα χρήματα που προέρχονται από τον πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων να επενδυθούν με στόχο  την δημιουργία οικονομίας χαμηλών εκπομπών όχι μόνο 
στα όρια της Kοινότητας, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες. H κλιματική αλλαγή, άλλωστε, 
δεν γνωρίζει σύνορα και απαιτεί συλλογική προσπάθεια.

Ändringsförslag 187
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder.

στ) Att hantera sociala aspekter som berör 
hushåll som består av låg- eller 
medelinkomsttagare, till exempel genom 
ökad energieffektivitet och 
isoleringsåtgärder, beviljande av bidrag 
eller införande av särskild prissättning för 
basvaror, eller andra ekonomiska 
lättnader.

Or. el

Motivering

Δεδομένου ότι η μέθοδος του πλειστηριασμού θα εφαρμοστεί σε κλάδους οι οποίοι έχουν την 
δυνατότητα να μετακυλήσουν το κόστος των απαιτούμενων δικαιωμάτων στις τιμές των 
προϊόντων, είναι σημαντικό ένα μέρος των εσόδων του πλειστηριασμού να διοχετευθεί στην 
ενίσχυση των  καταναλωτών και νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, που θα 
πληγούν περισσότερο από τις αυξήσεις των τιμών βασικών αγαθών.



PE409.397v01-00 42/104 AM\730636SV.doc

SV

Ändringsförslag 188
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Att minska konsekvenserna av 
handelssystemet för utsläppsrätter för 
växthusgaser i områden med allvarliga 
geografiska och demografiska problem, 
genom vidtagande av kompletterande 
åtgärder för att utveckla en hållbar 
energipolitik.

Or. el

Ändringsförslag 189
Alyn Smith

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Att mildra följderna av 
handelssystemet med utsläppsrätter i 
områden som är åsidosatta på grund av 
geografiska och demografiska 
funktionshinder, genom att förse dessa 
med kompletterande verktyg för att 
utveckla en hållbar energipolitik.

Or. en

Motivering

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.
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Ändringsförslag 190
Nikolaos Vakalis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Att förbättra de europeiska företagens 
konkurrenskraft och främja företagens 
insatser för att tackla klimatförändringen 
med betoning på energieffektivitet, och att 
öka finansieringen av förnybara 
energikällor, forskning och utveckling av 
utsläppssnål teknik samt teknisk 
förbättring av infrastruktur. 

Or. el

Ändringsförslag 191
Dorette Corbey

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Att täcka administrativa kostnader för 
förvaltningen av gemenskapssystemet.

utgår

Or. en

Motivering

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.
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Ändringsförslag 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Minst 50 % av inkomsterna ska 
användas för att finansiera minskning av 
växthusgaser, undvika avskogning och 
markförstöring samt för anpassning till 
klimatförändring i länder som inte 
uppförts på förteckningen i bilaga I till 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar. 

Or. en

Motivering

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families.  At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.

Ändringsförslag 193
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska, enligt reglerna 
om statligt stöd för miljöskydd, returnera 
minst 50 % av inkomsterna från den 
utauktionering av utsläppsrätter som 
anges i punkt 2, inklusive alla inkomster 
från den utauktionering som anges i 
punkt 2 b, till företag på sina respektive 
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territorier som deltagit i utauktioneringen, 
detta på villkor att de används för 
koldioxidsnål teknik, inbegripet 
avskiljning och lagring av växthusgaser. 
Återbäringen ska inte omfatta 
elproducenter, med undantag för el som 
produceras i samband med industriell 
värmeförbrukning eller av restprodukter 
från en industriell process.

Or. en

Motivering

At least 50 percent of auctioning revenues should be returned to the companies participating 
in the auction on the condition that companies will spend the money on investments in GHG-
emission saving technologies. Member States may under the state aid rules give support to 
environmental investments by companies, but in order to create a level playing field for 
companies it is desirable that Member States give an even share of the auctioning revenues to  
companies that particitated in. The power sector will get no revenues back because they can 
easily pass on the costs to their customers.

Ändringsförslag 194
Alyn Smith

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska se till att 
genomförandet av punkterna 3 a, 3 b, 3 f 
och 3 fa bidrar till att stärka 
gemenskapens mål för ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning, och att 
genomförandet av punkt 3 g, där det är 
lämpligt, inbegriper de utgifter som detta 
medfört för regionala och lokala 
myndigheter.

Or. en
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Motivering

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.

Ändringsförslag 195
Lena Ek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt.

5. Senast den 31 december 2009 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt.

Auktionerna ska utformas så att aktörerna, 
särskilt små och medelstora företag som 
täcks av gemenskapssystemet, har fullt
tillträde och så att inga andra deltagare 
kan undergräva auktionsförfarandet. 
Denna åtgärd, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].”

Kommissionen ska höra alla relevanta 
verksamhetsutövare innan den utfärdar 
förordningen. Auktionerna ska utformas 
och förrättas i enlighet med följande: 
(a) Syftet med utauktioneringen ska vara 
att fördela utsläppsrätter till 
verksamhetsutövare och/eller 
marknadsmellanhänder till ett pris som 
marknaden avgör och inte att eftersträva 
maximerade inkomster eller 
förhandsbestämda pris. 
(b) Marknaden ska vid alla tidpunkter 
bibehålla tillräcklig likviditet, detta 
särskilt under 2013. Därför bör processen 
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vara mer förutsägbar när det gäller hur 
utauktioneringarna läggs upp med 
avseende på tid och ordningsföljd och när 
det gäller vilka volymer som blir 
tillgängliga. 
Utauktioneringen ska vara öppen för alla 
kontoinnehavare inom EU:s 
utsläppshandelssystem som kan 
tillhandahålla ekonomiska garantier för 
att budgivningen kommer att respekteras.  
(d) Verksamhetsutövarna, särskilt små och 
medelstora företag som täcks av 
gemenskapssystemet ska ha rättvist och 
lika tillträde och får delta fullt ut.

(e) Deltagande ska inte leda till orimliga 
ekonomiska bördor för operatörerna.
(f) Alla deltagare ska samtidigt ha tillgång 
till samma information och 
(g) deltagare ska inte stå i maskopi med 
varandra eller på annat sätt undergräva 
auktionsförfarandet. 
Åtgärden som anges i första stycket, som 
syftar till att ändra icke-väsentliga delar av 
detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel [23.3].”

Or. en

Motivering

Point c seeks to clarify the definition of participant to auctions, and in particular to make sure 
that participants provide assurance that they are able to honour their bids. Not doing so 
could create opportunities for speculative behavior.

Ändringsförslag 196
Dragoş Florin David

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 10 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt.

5. Senast den 31 juni 2010 ska 
kommissionen anta en förordning om 
tidsschema, administration och andra 
aspekter av auktionsförfarandet i syfte att 
se till att det sker på ett öppet, tydligt och 
icke-diskriminerande sätt.

Auktionerna ska utformas så att aktörerna, 
särskilt små och medelstora företag som 
täcks av gemenskapssystemet, har fullt 
tillträde och så att inga andra deltagare kan 
undergräva auktionsförfarandet. Denna 
åtgärd, som syftar till att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].”

Auktionerna ska utformas så att aktörerna, 
särskilt små och medelstora företag som 
täcks av gemenskapssystemet, har fullt 
tillträde och så att inga andra deltagare kan 
undergräva auktionsförfarandet. Denna 
åtgärd, som syftar till att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].”

Or. en

Motivering

In order to ensure an appropriate level of certainty for the industry, the rules for auctioning 
should be known as soon as possible, so this date needs to be brought forward.

Ändringsförslag 197
Dorette Corbey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna och ett av 
kommissionen utsett behörigt organ får 
köpa och sälja utsläppsrätter på 
marknaden i syfte att minimera 
variationer av priset på koldioxidutsläpp.

Or. en
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Motivering

The carbon price can rise or fall but too much fluctuation would be harmful to the market. It 
would be desirable to minimise fluctuations. Governments could do this or for example the 
ECB.

Ändringsförslag 198
Esko Seppänen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Senast den 31 december 2008 ska 
kommissionen offentliggöra en klar 
definition av utsläppsrätter som ska 
utesluta möjligheten att de 
värdepapperiseras på finansmarknaden 
och, i samband med utauktionering, 
prioritera budgivare som kommer att 
använda dem för framställning av energi 
eller industrivaror. 

Or. en

Motivering

In the absence of clear rules the emission rights will be financial products. If the auctioning 
and the secondary markets are open to all bidders (including institutional investors, hedge 
funds, state funds etc.) there will be a danger of purely speculative price formation. That is 
why it must the access to original auctioning procedure should be open only to the bidders 
who need emission rights in production processes.

Ändringsförslag 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EC
Artikel 10a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemenskapstäckande 
övergångsbestämmelser för gratis 

tilldelning

Krav på utsläppsrätter vid import

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

Senast den 30 juni 2011 ska kommissionen 
anta gemenskapstäckande och fullt 
harmoniserade genomförandebestämmelser 
för att importörerna under harmoniserade 
former ska överlämna utsläppsrätter för 
energiintensiva importvaror av det slag 
som avses i punkterna 2–6 och 8, i de fall 
där dessa branscher inte får någon 
gratistilldelning enligt 
gemenskapssystemet.

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

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

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

Den åtgärd som avses i första stycket ska, i 
möjligaste mån, garantera att anläggningar 
från gemenskapen som inte får 
gratisrätter och löper ansenlig risk för 
koldioxidläckage och anläggningar från 
tredje länder har samma 
verksamhetsförutsättningar.

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

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 
jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder i syfte att se till att krav på 
utsläppsrätter vid import endast ställs om 
det är fullt berättigat mot bakgrund av 
nämnda avtal.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 2. Från och med 1 januari 2013 ska krav 
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ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till 
lagringsplatser för utsläpp av 
växthusgaser.

på utsläppsrätter vid import tillämpas på 
varor som enligt punkt 5 är utsatta för 
stora risker för koldioxidläckage eller 
internationell konkurrens fram till det att 
andra länder och administrativa enheter 
omfattas av bindande och kontrollerbara 
åtgärder för att minska utsläppen av 
växthusgaser. Importörer eller exportörer 
av varor ska både uppmanas och ha rätt 
att lämna in eller erhålla utsläppsrätter i 
följande fall:
a) Om kommissionen i enlighet med 
förfarandet i artikel 23.2 fastställt att det 
land eller den administrativa enhet där 
varan tillverkats inte omfattas av en 
internationell klimatpolitisk ram för 
perioden efter 2012 med bindande och 
påvisbara åtgärder för minskning av 
växthusgasutsläppen  samt 
b) om metoder för sådana varor fastställts 
med stöd av punkt 3.
Kraven på utsläppsrätter för importvaror 
ska inte gälla för varor som tillverkats i 
länder och administrativa enheter som 
med tillämpning av artikel 26 anknutits 
till EU:s system för handel med 
utsläppsrätter.  

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

3. Kommissionen ska beräkna den 
genomsnittliga nivån på 
växthusgasutsläppen från produktionen 
av enskilda varor eller kategorier av varor 
inom gemenskapen, med hänsyn tagen till 
upplysningar i sådana rapporter som 
avses i artikel 14 och omfattas av 
oberoende kontroll samt till samtliga 
relevanta utsläpp som omfattas av EU:s 
system för handel med utsläppsrätter.  
Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 23.2 upprätta 
metoder för att beräkna vilka krav på 
utsläppsrätter för importvaror som ska 
gälla för varor eller kategorier av varor 
där det fastställts föreligga betydande risk 
för koldioxidläckage eller internationell 
konkurrens, varvid kraven ska motsvara 
den genomsnittliga nivån på 
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växthusgasutsläppen från produktionen 
av enskilda varor inom gemenskapen, 
multiplicerad med mängden importerade 
varor, uttryckt i ton.

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under 
perioden 2005–2007, uttryckt som en 
andel av de årliga totala utsläppen i hela 
gemenskapen. Vid behov ska en 
korrigeringsfaktor tillämpas.

4. För att det ska gå lättare att fastställa 
metoder i enlighet med punkt 3 får 
kommissionen, i de förordningar den 
antagit i enlighet med artiklarna 14 och 
15, föreskriva att verksamhetsutövarna 
ska rapportera om produktionen av varor 
samt att de upplysningar som 
inrapporterats ska omfattas av oberoende 
kontroll.

5. Det maximala antalet utsläppsrätter 
som ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala verifierade utsläppen 
från dessa anläggningar under 2005–
2007. Varje därpå följande år ska den 
totala tilldelningen till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

5. Importörer av varor som uppfyller de 
villkor som fastställts i punkt 1 ska vara 
skyldiga att avge skriftlig 
importdeklaration för varorna.  I den 
skriftliga deklarationen ska det bekräftas 
att importören, för de varor som 
importerats, överlämnat ett tillräckligt 
antal utsläppsrätter, fastställt i enlighet 
med punkt 1, i gemenskapens register med 
iakttagande av de särskilda administrativa 
förfaranden som ska fastställas i 
kommissionens förordningar.

6. Av den mängd utsläppsrätter för hela 
gemenskapen som under perioden 2013–
2020 fastställs i enlighet med artiklarna 9 
och 9a ska fem procent avsättas för nya 
deltagare, vilket är den högsta andel som 
kan tilldelas nya deltagare i enlighet med 
de bestämmelser som antagits med 
tillämpning av punkt 1 i denna artikel.

6. Kravet på utsläppsrätter för 
importvaror får tillgodoses antingen med 
hjälp av utsläppsrätter från EU eller 
utsläppsrätter från systemet för handel 
med utsläppsrätter i något tredjeland, om 
detta system erkänts vara lika rigoröst 
som EU:s system.

Tilldelningen ska justeras enligt den 
linjära faktor som avses i artikel 9.

Elproduktion från nya deltagare ska inte 
omfattas av gratis tilldelning.

7. Om inte annat följer av artikel 10b ska 
antalet utsläppsrätter som under 2013 
tilldelas gratis enligt punkterna 3–6 i 
denna artikel [och punkt 2 i artikel 3c] 
uppgå till 80 % av den kvantitet som 

7. Alla krav på utsläppsrätter för 
importvaror ska, med tillhörande 
genomförandebestämmelser, antas och 
genomföras senast den 1 januari 2012.



AM\730636SV.doc 53/104 PE409.397v01-00

SV

fastställs i enlighet med de åtgärder som 
avses i punkt 1, och därefter ska 
gratistilldelningen minska med samma 
antal utsläppsrätter varje år för att helt 
upphöra år 2020.

8. Från och med 2013 och varje därpå 
följande år till 2020 ska anläggningar 
inom sektorer där det föreligger 
betydande risk för koldioxidläckage 
tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 
100 procent av den kvantitet som fastställs 
i enlighet med punkterna 2–7.
9. Senast den 30 juni 2010 och vart tredje
år därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer som avses i punkt 8.

9. Senast den 30 juni 2010 och varje år 
därefter ska kommissionen fastställa de 
sektorer och varor som avses i punkt 2 och 
därvid ta hänsyn till beslutsunderlag som 
tillställts av berörda parter.

Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

Denna åtgärd, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3].

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

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

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

(a) Den utsträckning i vilken 
utauktioneringen har lett till en väsentlig 
ökning av produktionskostnaden.

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

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

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

(c) Marknadsstruktur, relevant geografisk 
marknad och produktmarknad samt den 
mån i vilken sektorerna är utsatta för 
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internationell konkurrens. internationell konkurrens.
(d) Effekterna av den klimatförändrings-
och energipolitik som genomförts, eller 
som förväntas genomföras utanför EU 
inom de berörda sektorerna.

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

För en utvärdering av i vilken utsträckning 
kostnadsökningarna till följd av 
gemenskapssystemet kan föras vidare, kan 
bland annat uppskattningar av utebliven 
försäljning till följd av det ökade priset för 
koldioxidutsläpp eller påverkan på de 
berörda anläggningarnas lönsamhet 
användas.

För en utvärdering av i vilken utsträckning 
kostnadsökningarna till följd av 
gemenskapssystemet kan föras vidare, kan 
bland annat uppskattningar av utebliven 
försäljning till följd av det ökade priset för 
koldioxidutsläpp eller påverkan på de 
berörda anläggningarnas lönsamhet 
användas.

Or. en

Motivering

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers.  
Carbon leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.

Ändringsförslag 200
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser.

Or. en
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Motivering

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.

Ändringsförslag 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

För sektorer eller branscher inom 
industrin som utsätts för 
”koldioxidläckage” ska gratistilldelningen 
av utsläppsrätter vara 100 % tills ett 
internationellt avtal som anses 
tillfredsställande enligt de kriterier som 
fastställs i artikel 28.1 i detta direktiv har 
ingåtts.

Or. fr

Motivering

Les règles transitoires d’allocation pour les quotas gratuits peuvent être avancées d’1 an, 
sans poser de problèmes.

Il convient de confirmer dans le corps de la directive que les secteurs et filières industrielles 
exposés aux fuites de carbone devront faire l’objet d’allocation de quotas à titre gratuit tant 
qu’un accord international satisfaisant n’a pas été trouvé. Cette disposition est indispensable 
pour sécuriser les prévisions d’investissement dans la zone de l’UE.
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Ändringsförslag 202
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Fram till juni 2010 ska kommissionen 
anta kompletterande, gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6, 8 och 8a.

Or. de

Motivering

Alle wesentlichen Regelungen müssen in der Richtlinie selbst festgelegt werden, um 
Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Ändringsförslag 203
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Från och med 2013 ska 
medlemsstaterna tilldela alla 
utsläppsrätter gratis för hela perioden. 
Senast den 30 juni 2009 ska kommissionen 
anta gemenskapstäckande och fullt 
harmoniserade genomförandebestämmelser 
för en harmoniserad tilldelning av 
utsläppsrätter enligt punkterna 2 och 3.

Or. en
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Motivering

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers.  Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Ändringsförslag 204
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser.

Or. en

Motivering

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.
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Ändringsförslag 205
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter.

Or. en

Motivering

The reference to paragraph 2 to 6 and 8 does not introduce more clarity, since the third sub-
paragraph of paragraph 1 already provides for a harmonised benchmarking system. For sake 
of planning security benchmarking systems should be agreed on in mid 2010.

Ändringsförslag 206
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

När en avfallsgas från en 
produktionsprocess används som bränsle 
eller processgas, ska utsläppsrätter 
tilldelas till verksamhetsutövaren i den 
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anläggning som genererat avfallsgasen 
enligt samma tilldelningsprinciper som 
gällde för den anläggningen.

Or. en

Motivering

The allocation principles for free allowances must be known in time to provide clarity 
concerning the future situation so that investments are not prevented. The use of waste gases 
from production processes contributes to the conservation of resources and reduction of 
emissions. Electricity produced under these special circumstances should be excluded from 
auctioning and be treated in the same way as the waste gas generating installation, because it 
is predominantly used internally.

Ändringsförslag 207
Dragoş Florin David

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

Or. en

Motivering

The date by which the Commission must adopt rules for the free allocation of allowances 
needs to be brought forward. Also, the provisions for this article need to be connected to the 
deadline foreseen in article 11. paragraph 1. According to this article, each Member State 
has to submit to the Commission a list of installations and their free allocations. It it 
necessary for the Member States to discuss with the operators of these installations on the 
mentioned list, and therefore, the proposed period is not enough.
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Ändringsförslag 208
Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den 31 december 2010 ska 
kommissionen anta gemenskapstäckande 
och fullt harmoniserade 
genomförandebestämmelser för en 
harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter 
enligt punkterna 2–6 och 8.

Or. en

Motivering

It is important to have this instrument as soon as possible but it is necessary to account 
reliable timing

Ändringsförslag 209
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Åtgärderna som syftar till att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3]. Vilka sektorer 
direktivet gäller är emellertid en väsentlig 
del, och ska därför fastställas i en 
förordning.

Or. en
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Motivering

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers.  Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Ändringsförslag 210
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Åtgärderna som syftar till att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3]. Kommissionen ska 
samråda med arbetsmarknadsparterna i 
berörda sektorer när den fastställer 
principerna för riktmärken i sektorerna.

Or. en

Motivering

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.
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Ändringsförslag 211
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Åtgärderna som syftar till att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel [23.3]. När kommissionen 
fastställer principerna för riktmärken i 
enskilda sektorer, ska den samråda med 
de berörda sektorerna.

Or. en

Motivering

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.

Ändringsförslag 212
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 

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

förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik. 

Or. de

Motivering

Alle wesentlichen Regelungen müssen in der Richtlinie selbst festgelegt werden, um 
Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Ändringsförslag 213
Dragoş Florin David

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

The date by which the Commission must adopt rules for the free allocation of allowances 
needs to be brought forward. Also, the provisions for this article need to be connected to the 
deadline foreseen in article 11. paragraph 1. According to this article, each Member State 
has to submit to the Commission a list of installations and their free allocations. It it 
necessary for the Member States to discuss with the operators of these installations on the 
mentioned list, and therefore, the proposed period is not enough.

Ändringsförslag 214
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den åtgärd som avses i första stycket ska, i 
möjligaste mån, garantera att tilldelningen 
sker på ett sätt som främjar utnyttjandet av 
effektiv teknik för att bekämpa utsläpp av 
växthusgaser och förbättra 
energieffektiviteten, genom användning av 
riktmärken. Utan att det påverkar 
tillämpningen av sektorsspecifika kriterier 
ska åtgärden beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, allmänt tillämpliga
alternativa produktionsprocesser, 
utnyttjande av biomassa samt 
möjligheterna, även de tekniska 
möjligheterna, att minska utsläppen.
Åtgärden ska ge incitament till att minska 
särskilda utsläpp. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

Or. en

Motivering

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
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technological character of the benchmarks.

Ändringsförslag 215
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den åtgärd som avses i första stycket ska, i 
möjligaste mån, garantera att tilldelningen 
sker på ett sätt som främjar utnyttjandet av 
effektiv teknik för att bekämpa utsläpp av 
växthusgaser och förbättra 
energieffektiviteten, genom användning av 
riktmärken. Utan att det påverkar 
tillämpningen av sektorsspecifika kriterier 
ska åtgärden beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, allmänt tillämpliga
alternativa produktionsprocesser, 
utnyttjande av biomassa samt 
möjligheterna, även de tekniska 
möjligheterna, att minska utsläppen.
Åtgärden ska ge incitament till att minska 
särskilda utsläpp. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion, 
med undantag av elektricitet producerad 
av avfallsgaser från industriella 
produktionsprocesser.

När en avfallsgas från en 
produktionsprocess används som bränsle, 
ska utsläppsrätter tilldelas till 
verksamhetsutövaren i den anläggning 
som genererat avfallsgasen enligt samma 
tilldelningsprinciper som gällde för den 
anläggningen.

Or. en

Motivering

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
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generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.

Ändringsförslag 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den åtgärd som avses i första stycket ska 
fastställa harmoniserade riktmärken för
utsläpp av växthusgaser och
energieffektivitet för anläggningar i varje 
sektor som får gratis tilldelning. Dessa 
sektorsspecifika riktmärken ska baseras 
på bästa teknik för att bekämpa utsläpp av 
växthusgaser och förbättra 
energieffektiviteten, och teknik som finns 
tillgänglig på marknaden, inklusive
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa, kraftvärmeproduktion samt av 
avskiljning och lagring av växthusgaser.
Gratis tilldelning till anläggningar ska 
göras på en nivå som inte får vara högre 
än vad som anges av det relevanta 
sektorsriktmärket, så att de mest effektiva 
verksamhetsutövarna belönas. Totalt sett 
får den åtgärd som avses i första stycket 
inte ge incitament till att öka utsläppen.
Gratisutdelning får inte förekomma för 
någon typ av elproduktion för försäljning 
till tredje part. Gratistilldelning ska göras 
för självproduktion av el som en 
biprodukt i industriella processer eller i 
enlighet med artikel 10a.7 och 10a.8, 
utom då elen saluförs till tredje part. 

Or. en
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Motivering

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. 

Ändringsförslag 217
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

The technological potential of reduction is to be recognized by the Commission in the 
allocation procedure, because major emissions in certain sectors are not reducible (process 
emissions). The effect on climate change from process emissions is the same as from energy 
emissions. For the question of free allocation (carbon leakage) the process emissions are an 
essential cost factor. Therefore the technological potential for the reduction of emissions 
should be recognized according to the current Annex III of directive 2003/87/EC paragraph 
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3.

Ändringsförslag 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Les règles transitoires d’allocation pour les quotas gratuits peuvent être avancées d’1 an, 
sans poser de problèmes.

Il convient de confirmer dans le corps de la directive que les secteurs et filières industrielles 
exposés aux fuites de carbone devront faire l’objet d’allocation de quotas à titre gratuit tant 
qu’un accord international satisfaisant n’a pas été trouvé. Cette disposition est indispensable 
pour sécuriser les prévisions d’investissement dans la zone de l’UE.
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Ändringsförslag 219
Herbert Reul

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 1– styckena 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik.

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

Or. en

Motivering

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers.  Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.
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Ändringsförslag 220
Miloslav Ransdorf

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held.It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices

Ändringsförslag 221
Erika Mann

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

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

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

Or. de

Motivering

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die ökonomischste Art, aus Primärenergie gleichzeitig 
Strom und Wärme zu erzeugen. Diese Tatsache wird von vielen Mitgliedstaaaten bewusst 
gefördert. Um diese Anlage nicht zusätzlich zu belasten und um einen Anreiz für neue 
Anlagen zu schaffen, sollte Voll-Auktionierung auf reine Stromerzeugungsanlagen der 
Energiewirtschaft begrenzt bleiben.

Ändringsförslag 222
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska både för direkta och indirekta 



PE409.397v01-00 72/104 AM\730636SV.doc

SV

tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion.

utsläpp, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, såsom 
högeffektiv kraftvärme, genom att beakta 
mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion, 
utom för el som producerats antingen i 
samband med industriell 
värmeförbrukning eller av rester från en 
industriprocess, förutsatt att elen är 
avsedd för verksamhetsutövarens egen 
förbrukning. I båda fallen ska 
tilldelningen göras enligt samma 
tilldelningsprinciper som gällde för den 
industriella verksamheten enligt bilaga I.
När en avfallsgas från en 
produktionsprocess används som 
bränsle, ska dock alla utsläppsrätter 
tilldelas gratis till 
verksamhetsutövaren i den 
anläggning som genererat 
avfallsgasen enligt samma 
tilldelningsprinciper som gällde för 
den anläggningen. 

Or. en

Motivering

High efficiency combined-heat and power offers a very significant CO2 savings potential but 
to be realised, this potential requires that the ETS takes into consideration the specificity of 
combined heat and power in its allowance allocation methodology.
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Ändringsförslag 223
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den åtgärd som avses i första stycket ska 
fastställa harmoniserade riktmärken för 
utsläpp av växthusgaser och
energieffektivitet för anläggningar i varje 
sektor som får gratis tilldelning. De 
sektorsspecifika riktmärkena ska baseras 
på bästa teknik för att bekämpa utsläpp av 
växthusgaser och förbättra 
energieffektiviteten, på möjligheterna, 
även de tekniska möjligheterna, att 
minska utsläppen, och på teknik som 
finns tillgänglig på marknaden, inklusive
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa, kraftvärmeproduktion samt av 
avskiljning och lagring av växthusgaser.
Gratis tilldelning till anläggningar ska 
göras på en nivå som inte får vara högre 
än vad som anges av det relevanta 
sektorsriktmärket, så att de mest effektiva 
verksamhetsutövarna belönas. Totalt sett 
får den åtgärd som avses i första stycket 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
per produktionsenhet. Gratisutdelning får 
inte förekomma för någon typ av 
elproduktion.

När kommissionen fastställer principerna 
för riktmärken i enskilda sektorer, ska 
den samråda med de berörda sektorerna.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 224
Lena Ek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

The development of CHP is a declared objective of the EU. Along with other technologies 
mentioned here, the rules for allocation should make sure that emission trading work towards 
the development of technologies that have the bigger potential to reduce CO2, in particular 
CHP.  This amendment brings consistency with other provisions dealing with CHP in the 
proposal.
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Ändringsförslag 225
Philippe Busquin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

När en avfallsgas från en 
produktionsprocess används som bränsle, 
ska utsläppsrätter tilldelas till 
verksamhetsutövaren i den anläggning 
som genererat avfallsgasen enligt samma 
tilldelningsprinciper som gällde för den 
anläggningen.

Or. en

Motivering

The use of waste gases from production processes for the generation of electricity contributes 
to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. Electricity produced under 
these special circumstances should be excluded from auctioning. The continued sustainable 
use of such unavoidable gases can best be guaranteed, if the producer of these unavoidable 
gases receives the correlated allowances and if this is done by the same allocation 
methodology as applied to the respective installations of the producer of these unavoidable 
gases.
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Ändringsförslag 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion, 
utom för el som producerats i samband 
med industriell värmeförbrukning eller av 
rester från en industriprocess, förutsatt att 
elen är avsedd för verksamhetsutövarens 
egen förbrukning. I båda fallen ska 
tilldelningen göras enligt samma 
tilldelningsprinciper som gällde för den 
industriella verksamheten enligt bilaga I.

När en avfallsgas från en 
produktionsprocess används som 
bränsle, ska dock alla utsläppsrätter 
tilldelas gratis till 
verksamhetsutövaren i den 
anläggning som genererat 
avfallsgasen enligt samma 
tilldelningsprinciper som gällde för 
den anläggningen.

Or. en

Motivering

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.
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CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.

Ändringsförslag 227
Dorette Corbey

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den åtgärd som avses i första stycket får 
inte ge incitament till att öka utsläppen 
samt ska, i möjligaste mån, garantera att 
tilldelningen sker på ett sätt som främjar 
utnyttjandet av effektiv teknik för att 
bekämpa utsläpp av växthusgaser och 
förbättra energieffektiviteten, genom att 
beakta mest effektiv teknik, 
ersättningsmöjligheter, alternativa 
produktionsprocesser, utnyttjande av 
biomassa samt av avskiljning och lagring 
av växthusgaser. Gratisutdelning får inte 
förekomma för någon typ av elproduktion, 
utom för el som producerats antingen i 
samband med industriell 
värmeförbrukning eller av rester från en 
industriprocess. I båda fallen ska 
tilldelningen göras enligt de 
genomförandebestämmelser som avses i 
första stycket och i punkt 7 och som 
gällde för den industriella 
huvudprocessen.

Or. en

Motivering

In the past years industry has invested in highly efficient production of power and heat (CHP) 
and from industrial residues on site. The current proposal assumes all electricity should be 
treated with the same allocation principles, because there is supposedly one electricity 
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market. This is a misperception. Power and heat produced in connection to industrial 
processes is made to supply the demand of those processes. The industrial energy production 
should be allocated according to the rules applying to that sector – as they are essential part 
of that sector.

Ändringsförslag 228
Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en oundviklig från en 
produktionsprocess används som bränsle, 
ska utsläppsrätter tilldelas till 
verksamhetsutövaren i den anläggning 
som genererat den oundvikliga gasen 
enligt samma tilldelningsprinciper som 
gällde för den anläggningen.

Or. en

Motivering

The capture and subsequent use of unavoidable process gases enhances resource efficiency 
and contributes thus to overall CO2 emissions reduction.

Ändringsförslag 229
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter det att gemenskapen slutit ett 
internationellt avtal om klimatförändringar 
som leder till obligatoriska minskningar av 
utsläppen av växthusgaser som är 

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

jämförbara med gemenskapens 
minskningar ska kommissionen se över 
dessa åtgärder för följande period som 
inleds 2021 i syfte att se till att fri 
tilldelning endast sker om den är fullt 
berättigad mot bakgrund av nämnda avtal

Or. en

Motivering

The allocation rules (cap setting as well as free allocation) must not be changed within an 
ongoing trading period. This would undermine any calculation and risk management strategy 
of investors. Planning security is essential. The ex-ante principle for stating “the rules of the 
game” must remain stable within a period.

Ändringsförslag 230
Philippe Busquin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Anläggningar kommer att behandlas 
lika i fråga om utsläppsrätter, vare sig de 
har lagts på entreprenad eller ej.

Or. en

Motivering

In order not to create incentives from the current proposal that lead to market distortions and 
also increases emissions. It is essential that the text of the Directive reflects “outsourcing” of 
activities by many sectors.
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Ändringsförslag 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Anläggningar kommer att behandlas 
lika i fråga om utsläppsrätter, vare sig de 
har lagts på entreprenad eller ej.

Or. en

Motivering

In order not to create incentives from the current proposal that lead to market distortions and 
also increases emissions. It is essential that the text of the Directive reflects “outsourcing” of 
activities by many sectors.

Ändringsförslag 232
Erika Mann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Till de sektorer där det på goda 
grunder kan antas att risken för 
koldioxidläckage inte kan förebyggas på 
annat sätt och där el produceras effektivt 
och utgör en stor del av 
produktionskostnaderna, ska ett maximalt 
antal utsläppsrätter tilldelas för 
återspegling av koldioxidkostnaderna i 
elpriserna. Tilldelningen ska baseras på 
anläggningarnas genomsnittliga 
årskonsumtion av el och förväntat 
genomslag av koldioxidkostnader för 
fastställande av den typiska 
marginalkostnaden för elproduktion, och 
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ska vara utöver varje gratis tilldelning för 
direktutsläpp utan att den sammanlagda 
kvantiteten utsläppsrätter enligt artikel 9 
ändras. 

Or. en

Motivering

The CO2 price signal on electricity will impact especially on electricity intensive production 
processes. If these are under international competition induced by these indirect CO2 
emissions, there will be risk of losing competitiveness without any environmental gain.

Ändringsförslag 233
Philippe Busquin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Till de sektorer där det på goda 
grunder kan antas att risken för 
koldioxidläckage inte kan förebyggas på 
annat sätt och där el produceras effektivt 
och utgör en stor del av 
produktionskostnaderna, ska ett maximalt 
antal utsläppsrätter tilldelas för 
återspegling av koldioxidkostnaderna i 
elpriserna. Tilldelningen ska baseras på 
anläggningarnas genomsnittliga 
årskonsumtion av el och förväntat 
genomslag av koldioxidkostnader för 
fastställande av den typiska 
marginalkostnaden för elproduktion, och 
ska vara utöver varje gratis tilldelning för 
direktutsläpp utan att den sammanlagda 
kvantiteten utsläppsrätter enligt artikel 9 
ändras. 

Or. en
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Motivering

The CO2 price signal on electricity will impact especially on electricity intensive production 
processes. If these are under international competition induced by these indirect CO2 
emissions, there will be risk of losing competitiveness without any environmental gain.

Ändringsförslag 234
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkterna 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till 
lagringsplatser för utsläpp av 
växthusgaser.

utgår

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

Or. en

Motivering

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held.It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.
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Ändringsförslag 235
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till el, som 
producerats annanstans än i 
kraftvärmeverk och inte heller till
avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. de

Motivering

Die nicht kostenlose Zuteilung sollte auf die Stromerzeugung begrenzt bleiben, die nicht in 
Kraft-Wärme-Kopplung erfolgt, um diese effizienteste Form der Stromerzeugung nicht 
zusätzlich zu belasten und KWK-Fördermechanismen in verschiedenen Ländern nicht zu 
konterkarieren.

Ändringsförslag 236
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till 
lagringsplatser för utsläpp av 
växthusgaser.

2. Anläggningar ska tilldelas det antal 
utsläppsrätter som motsvarar den 
aritmetiska summan av den förväntade 
genomsnittliga årsproduktionen, 
anläggningarnas respektive riktmärke och 
antalet kalenderår i tilldelningsperioden 
sedan starten. Om produktionsvolymen ett 
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kalenderår skulle avvika från den 
förväntade genomsnittliga 
årsproduktionen, ska 
verksamhetsutövaren, om produktionen 
minskar, senast den 30 april påföljande år 
till den behöriga myndigheten lämna 
tillbaka det antal utsläppsrätter som blir
resultatet om produktionsvolymen 
multipliceras med det riktmärke som 
tilldelats anläggningen.  Om 
produktionen ökar ska myndigheten efter 
tillämpningen och senast den 30 april 
följande år, tilldela extra utsläppsrätter på 
grundval av samma uträkning. 
Riktmärkena ska fastställas i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel [23.3]. Riktmärkena ska 
beakta respektive anläggnings tekniska 
minskningsmöjligheter. Tekniskt 
oundvikliga processrelaterade utsläpp ska 
inte beaktas när riktmärket fastställs. 
Detta gäller även för oundvikliga 
avfallsgaser. När en avfallsgas används 
som bränsle, bör utsläppsrätter tilldelas 
till verksamhetsutövaren i den anläggning 
som genererat avfallsgasen enligt samma 
tilldelningsprinciper som gällde för detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Allocation should be free of charge according to the EU-wide benchmark, with ex post 
adjustment in accordance with actual production. This allocation method provides for an 
effective climate change instrument at efficient cost for the whole economy). This allocation 
model is implemented in the new paragraph 2.

Ändringsförslag 237
Erika Mann

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

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till annan 
elproduktion än kraftvärmeverk och inte 
heller till avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. de

Motivering

Siehe Motivering Art. 1- point 8 - point 1.

Ändringsförslag 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, utom till dem som arbetar 
för självförsörjning av el som en 
biprodukt av industriprocesser eller i 
enlighet med artikel 10a.7 och 10a.8 till
avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. en

Motivering

To clarify that self-supply by energy-intensive industries should be not be treated as 
electricity generators for purposes of the scheme; they should be treated differently from 
utility generation because the competitive situation of its end-use is entirely different from a 
utility.
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Ändringsförslag 239
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till el, som 
producerats annanstans än i 
kraftvärmeverk och inte heller till
avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. de

Motivering

Die kostenlose Zuteilung sollte auf die Stromerzeugung begrenzt bleiben, die  in Kraft-
Wärme-Kopplung erfolgt, um KWK-Fördermechanismen in verschiedenen Ländern nicht zu 
konterkarieren.

Ändringsförslag 240
Dragoş Florin David

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar,
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. en



AM\730636SV.doc 87/104 PE409.397v01-00

SV

Motivering

The gradual enforcemenet of the auctioning system in the energy sector as proposed for other 
sectors, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving 100% full auctioning just in 
2020. The gradual auctioning will allow improving the energy efficiency and adapt electricity 
production to higher demands driven by new IPPC directive.

Ändringsförslag 241
Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
elproducenter, avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

2. Om inte annat följer av punkt 3 ska 
ingen fri tilldelning göras till 
avskiljningsanläggningar, 
transportledningar eller till lagringsplatser 
för utsläpp av växthusgaser.

Or. en

Motivering

The gradual introduction of auctioning in the energy sector, as proposed for other sectors is 
necessary, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving 100%l auctioning just in 
2020. The main reasoning for this is that the EU energy market is not fully merged. Existing 
isolated markets will prevent the transmission of capacity necessary to neutralise the impact 
of 100% auctioning in electricity generation. Moreover the gradual auctioning will allow 
improving the energy efficiency and adapt electricity production to higher demands driven by 
new IPPC directive.

Ändringsförslag 242
Herbert Reul, Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om det för vissa produkter eller 
processer inte fastställts några riktmärken 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel [23.3], 
ska respektive anläggning för den andra 
utsläppshandelsperioden inom det 
europeiska systemet för handel med 
utsläppsrätter tilldelas utsläppsrätter 
enligt den genomsnittliga årstilldelningen, 
justerad med den linjära faktor som anges 
i artikel 9.  Respektive anläggnings 
tekniska minskningsmöjligheter ska 
beaktas.
Om produkterna eller processerna inte 
omfattas av utsläppshandelssystemets 
andra period, ska fri tilldelning av 
utsläppsrätter tillämpas.

Or. en

Motivering

It has to be assumed that benchmarks could not be generally stipulated for all products and 
processes for the time being. This might be the case for highly differentiated products which 
stand for a small proportion of emissions under ETS. Such plants need to be granted their 
CO2 allowances according to a “grandfathering” approach.

Ändringsförslag 243
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 

3. Kraftvärmeverk enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG ska tilldelas
utsläppsrätter gratis utgående från 
gemenskapstäckande enhetliga 
riktmärken. Dessa ska utfärdas och 
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direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

övervakas inom ramen för ett 
harmoniserat förfarande.

Or. de

Motivering

Bei der Stromerzeugung in KWK-Anlagen handelt es sich um die effizienteste Form der 
Energieerzeugung. In vielen Mitgliedstaaten werden KWK-Anlagen aus diesem Grunde sogar 
gefördert. Dieser Förderung würde die beabsichtigte Belastung in Form der in Nr. 3 
enthaltenen Regelung diametral entgegenlaufen.

Ändringsförslag 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

3. Vare sig det rör sig om 
kraftvärmeproduktion eller ej ska värme 
som levereras till industrianläggningar få 
gratis utsläppsrätter i enlighet med den 
andel gratis utsläppsrätter som tilldelats 
de berörda industrisektorerna.

Vare sig det rör sig om 
kraftvärmeproduktion eller ej, ska 
värmeproduktion som levereras till 
fjärrvärmesystem och uppfyller 
riktlinjerna för statliga stöd för 
miljöskyddsåtgärder få gratis 
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utsläppsrätter i syfte att garantera 
likabehandling i förhållande till andra 
värmeproducenter som inte omfattas av 
EU:s utsläppshandelssystem. 

Or. en

Motivering

Heat production must have proper and clear rules. This text would allow to have no
discrimination between “externalised” cogeneration and “internal” production classified in 
the industrial sector.

District heating is an important mean of reducing emissions but its main competition comes 
from individual fossil fuel boilers not covered the EU ETS. To avoid perverse economic 
incentives to increase emissions, district heating installations should qualify for free 
allowances.

Ändringsförslag 245
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

3. Kraftvärmeverk enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG ska tilldelas
utsläppsrätter gratis utgående från 
gemenskapstäckande enhetliga 
riktmärken. Dessa ska utfärdas och 
övervakas inom ramen för ett 
harmoniserat förfarande.

Or. de
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Motivering

Bei der Stromerzeugung in KWK-Anlagen handelt es sich um die effizienteste Form der 
Energieerzeugung. In vielen Mitgliedstaaten werden KWK-Anlagen aus diesem Grunde 
gefördert. Dieser Förderung würde die beabsichtigte Belastung in Form der in Nr. 3 
enthaltenen Regelung diametral entgegenlaufen.

Ändringsförslag 246
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

3. Anläggningar för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG ska beviljas gratis 
utsläppsrätter utan tidsbegränsning för 
sin kraftvärmeproduktion på grundval av 
ett riktmärke.

Or. en

Motivering

CHP is a corner stone of climate protection. Maintaining and expanding highly efficient CHP 
is required and supported by Directive 2004/8/EC. It would be counterproductive to introduce 
additional burden as result from auctioning. In many cases, the respective MS’ promotion of 
CHP plants would fail to deliver the desired results, production from existing CHP would be 
reduced, future expansion might not be realized. In case of auctioning to be the principle 
allocation mechanism to electricity generators, such exception of CHP from auctioning 
supports climate protection.
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Ändringsförslag 247
Erika Mann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

3. Energiproduktionsanläggningar för 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG EG ska tilldelas
utsläppsrätter gratis utgående från 
gemenskapstäckande enhetliga 
riktmärken.

Or. de

Motivering

Siehe Motivering Art. 1- point 8 - point 1

Ändringsförslag 248
Dragoş Florin David

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
ska elproducenter få gratis tilldelning för 
högeffektiv kraftvärmeproduktion enligt 
definitionen i direktiv 2004/8/EG, förutsatt 
att det finns en ekonomiskt motiverad 
efterfrågan. Gratis tilldelning ska även ges 
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Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

för energiproduktion i kraftvärmeverk 
som producerar kraftvärme för 
fjärrvärmesystem och för elproduktion för 
självförbrukning i samma värmeverk. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9

Or. en

Motivering

The text needs to be clear when indicating the situations which are eligible for free allocation. 
Furthermore the cogeneration installations which supply energy for DHS (district heating 
systems) must be supported by the authorities because they also support the sustainable use of 
resources and the fight against clima change and a public service being affordable for the 
majority of population.

Ändringsförslag 249
Jerzy Buzek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
ska kraftvärmeanläggningar få gratis 
tilldelning med hjälp av riktmärken för 
högeffektiv kraftvärmeproduktion enligt 
definitionen i direktiv 2004/8/EG, liksom 
fjärrvärmeproducenter, förutsatt att det 
finns en ekonomiskt motiverad efterfrågan.

Or. en
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Motivering

In some countries more than 50% of heat demand is supplied by district heating, which is 
important in many Member States. Any obligation imposed on that sector to buy allowances 
could cause an increase of the heat prices, bringing undesirable social and environmental 
consequences. There is a risk that households would replace more expensive network supplied 
heat by individual coal firing subject to less strict emission control.

Ändringsförslag 250
Dorette Corbey

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
ska producenter av värme till industrin 
eller till andra konsumenter få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan.
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

Or. en

Motivering

In order to avoid a different system in the different Member States for the allocation of heat 
production, the new directive should set common EU harmonised rules for free allocation to 
heat production, which can be seen as a form of support for highly efficient cogenergation of 
heat and power (CHP).
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Ändringsförslag 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
kan elproducenter endast få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan. 
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

3. I syfte att garantera likabehandling i 
förhållande till andra värmeproducenter 
ska producenter av värme till industrin 
eller till andra konsumenter få gratis 
tilldelning för högeffektiv 
kraftvärmeproduktion enligt definitionen i 
direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns 
en ekonomiskt motiverad efterfrågan.
Varje år efter 2013 ska den totala 
tilldelningen av utsläppsrätter för 
värmeproduktion till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

Or. en

Motivering

Heat produced efficiently through combined heat and power, independently of the source, has 
environmental benefits and should therefore be encouraged. 

Ändringsförslag 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkterna 4 och 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 

utgår



PE409.397v01-00 96/104 AM\730636SV.doc

SV

perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under 
perioden 2005–2007, uttryckt som en 
andel av de årliga totala utsläppen i hela 
gemenskapen. Vid behov ska en 
korrigeringsfaktor tillämpas.
5. Det maximala antalet utsläppsrätter 
som ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala verifierade utsläppen 
från dessa anläggningar under 
2005-2007. Varje därpå följande år ska 
den totala tilldelningen till sådana 
anläggningar justeras enligt den linjära 
faktor som avses i artikel 9.

Or. en

Motivering

It is not clear if the installations referred to address each single installation or some kind of 
grouping of installations. It is also not clear to what the correction factor shall be applied to 
and to which purpose. To address the risk of carbon leakage adequately the amount of 
allowances as calculated by the application for benchmarks must be allocated fully. The 
combination of Article 10a paragraphs 1 and 7 provides for this and thus the Article 10a 
paragraphs 4 and 5 are not essential.

Ändringsförslag 253
Philippe Busquin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkterna 4 och 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 
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perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas.

perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas för att bestämmelserna om 
kvantiteter enligt punkterna 1–3 ska 
följas, utan att den sammanlagda 
kvantiteten utsläppsrätter enligt artikel 9 
ändras.

5. Det maximala antalet utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala verifierade utsläppen 
från dessa anläggningar under 2005–2007. 
Varje därpå följande år ska den totala 
tilldelningen till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

5. Det maximala antalet utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala verifierade utsläppen 
från dessa anläggningar under 2005–2007. 
Varje därpå följande år ska den totala 
tilldelningen till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9. Vid behov ska en 
korrigeringsfaktor tillämpas för att 
bestämmelserna om kvantiteter enligt 
punkterna 1–3 ska följas, utan att den 
sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter 
enligt artikel 9 ändras.

Or. en

Motivering

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceedances of the sector cap as indicated by these paragraphs shall be 
met from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume. In the first case a reduction in allowances for auctioning is met by decrease in 
demand and thus it can be expected not to increase allowance prices. Clarification that the 
ETS cap is honoured.
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Ändringsförslag 254
Paul Rübig

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas.

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas för att bestämmelserna om 
kvantiteter enligt punkterna 1–3 ska 
följas, utan att den sammanlagda 
kvantiteten utsläppsrätter enligt artikel 9 
ändras.

Or. en

Motivering

Benchmarking should become the main allocation method. Only if benchmarks are not 
developed, historical emissions may build a barrier for free allocation.

Ändringsförslag 255
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
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tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas.

tilldelningen för direkta utsläpp till 
anläggningar som är verksamma under 
2013 och som omfattades av gratis 
tilldelning under perioden 2008–2012 får 
inte överstiga den procentandel 
motsvarande utsläpp som dessa 
anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas.

Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen för indirekta utsläpp till 
anläggningar som är verksamma under 
2013, får inte överstiga den procentandel 
motsvarande utsläpp som europeisk 
elproduktion inom gemenskapen stod för 
under perioden 2005–2007, uttryckt som 
en andel av de årliga totala utsläppen i 
hela gemenskapen. Vid behov ska en 
korrigeringsfaktor tillämpas.

Or. en

Motivering

Both electricity and heat production in industrial CHP plants for industrial use must be given 
free allocation in line with EU objectives to ensure this efficient technology is not 
disincentivised (CHP Directive): Therefore, para 3. must be amended.

Ändringsförslag 256
Dragoş Florin David

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen för direkta utsläpp till 
anläggningar som är verksamma under 
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omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008-2012 får inte överstiga den
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under 
perioden 2005-2007, uttryckt som en andel 
av de årliga totala utsläppen i hela 
gemenskapen. Vid behov ska en 
korrigeringsfaktor tillämpas.

2013 och som omfattades av gratis 
tilldelning under perioden 2008-2012 får 
inte överstiga procentandelen motsvarande 
verifierade utsläpp under perioden 
2005-2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 257
Erika Mann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas.

4. Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som är 
verksamma under 2013 och som 
omfattades av gratis tilldelning under 
perioden 2008–2012 får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
dessa anläggningar stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela gemenskapen. 
Vid behov ska en korrigeringsfaktor 
tillämpas för att bestämmelserna om 
kvantiteter enligt punkterna 1–3 ska 
följas, utan att den sammanlagda 
kvantiteten utsläppsrätter enligt artikel 9 
ändras.

Or. en

Motivering

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceedances of the sector cap as indicated by these paragraphs shall be 
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met from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume.

Ändringsförslag 258
Paul Rübig

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det maximala antalet utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala verifierade utsläppen 
från dessa anläggningar under 2005–2007.
Varje därpå följande år ska den totala 
tilldelningen till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

5. Det maximala antalet utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala verifierade utsläppen 
från dessa anläggningar under 2005–2007.
Varje därpå följande år ska den totala 
tilldelningen till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9. Vid behov ska en 
korrigeringsfaktor tillämpas för att 
bestämmelserna om kvantiteter enligt 
punkterna 1–3 ska följas, utan att den 
sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter 
enligt artikel 9 ändras.

Or. en

Motivering

The correction should be applied to induce an upper limit for free allocation at the 
benchmark level.

Ändringsförslag 259
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det maximala antalet utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala verifierade utsläppen 
från dessa anläggningar under 2005–2007.
Varje därpå följande år ska den totala 
tilldelningen till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

5. Det maximala antalet utsläppsrätter för 
direkta utsläpp som ligger till grund för 
beräkningen av tilldelningen till 
anläggningar som endast deltagit i 
gemenskapssystemet från och med 2013 
och framåt får, under 2013, inte överstiga 
de totala verifierade utsläppen från dessa 
anläggningar under 2005–2007. Varje 
därpå följande år ska den totala 
tilldelningen till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

Det maximala antal utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen för indirekta utsläpp till 
anläggningar som endast deltagit i 
gemenskapssystemet från och med 2013 
och framåt, får inte överstiga den 
procentandel motsvarande utsläpp som 
europeisk elproduktion inom 
gemenskapen stod för under perioden 
2005–2007, uttryckt som en andel av de 
årliga totala utsläppen i hela 
gemenskapen. Vid behov ska en 
korrigeringsfaktor tillämpas.

Or. en

Motivering

Both electricity and heat production in industrial CHP plants for industrial use must be given 
free allocation in line with EU objectives to ensure this efficient technology is not 
disincentivised (CHP Directive): Therefore, para 3. must be amended.

Ändringsförslag 260
Erika Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det maximala antalet utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala verifierade utsläppen 
från dessa anläggningar under 2005–2007.
Varje därpå följande år ska den totala 
tilldelningen till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

5. Det maximala antalet utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala verifierade utsläppen 
från dessa anläggningar under 2005–2007.
Varje därpå följande år ska den totala 
tilldelningen till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9. Vid behov ska en 
korrigeringsfaktor tillämpas för att 
bestämmelserna om kvantiteter enligt 
punkterna 1–3 ska följas, utan att den 
sammanlagda kvantitet utsläppsrätter 
enligt artikel 9 ändras.

Or. en

Motivering

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceedances of the sector cap as indicated by these paragraphs shall be 
met from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume.

Ändringsförslag 261
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 10a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det maximala antalet utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala verifierade utsläppen 

5. Det maximala antalet utsläppsrätter som 
ligger till grund för beräkningen av 
tilldelningen till anläggningar som endast 
deltagit i gemenskapssystemet från och 
med 2013 och framåt får, under 2013, inte 
överstiga de totala historiska utsläppen 
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från dessa anläggningar under 2005–2007.
Varje därpå följande år ska den totala 
tilldelningen till sådana anläggningar 
justeras enligt den linjära faktor som avses 
i artikel 9.

från dessa anläggningar under 2008 eller 
dessa anläggningars genomsnittliga 
utsläpp under 2008–2010. Varje därpå 
följande år ska den totala tilldelningen till 
sådana anläggningar justeras enligt den 
linjära faktor som avses i artikel 9.

Or. en

Motivering

In many cases there is no historical emission data of emission available from 2005-2007 and 
no obligation to store such data for all installation included in the Community scheme from 
2013, therefore it will be feasible to provide verified data from 2008 onwards.
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